
6 FESZTIVÁLNYÁR SZERDA, 1 9 9 9 . AUG3 SZERDA, L< 

vendéglátás 

• Éttermek és halász-
csárdák - Alabárdos 
étterem (Oskola u. 13., 
420-914) ; Bounty Pub 
(Stefánia 4., 423-233); Bo-
tond étterem (Széchenyi tér 
13., 420-435); John Bull 
Pub (Oroszlán u. 6., 484-
217); Royal étterem (Köl-
csey u. 1-3., 475-275); Ro-
osevelt téri halászcsárda 
(Roosevelt tér 12-14., 424-
111); Öreg Kőrössy ha-
lászkert vendéglő (Felső 
Tisza-part 1., 495-481); 
Kiskőrössy halászcsárda 
(Felső Tisza-par t 336. , 
495-480); Fehértói halász-
csárda (Budapesti út 161. 
km után, 461-044); „Csepp 
a tengerben" halászcsárda 
(Szamos u. 4., 478-520); 
Aranylabda étterem (Budai 
Nagy Antal u . '27 . , 495-
400) ; Blues kert pub és 
étterem (Fő fasor 14., 432-
183); Gödör étterem (Tisza 
Lajos krt. 103., 420-130); 
Mix szerb étterem (Makai 
út 218., 405-170); HB Ba-
jor söröző és étterem (De-
ák Ferenc u. 4., 420-934); 
Aranykorona étterem (Vic-
tor Hugó u. 6., 425-704); 
Vendéglő a régi hídhoz 
(Oskola u. 4., 420-910); 
Fa-Villa vendéglő (Külte-
rület 47/B., 474-156); An-
no étterem (l-es főút, Ta-
nya 53-57., 20/ 268-751); 
Doppel Adler Osztrák-Ma-
gyar étterem (Sóhordó u. 
18., 426-436) Kastély 
étterem (Algyői út 142., 
480-637). 
• Cukrászdák - Virág 
cukrászda (Klauzál tér 1., 
420-459); Kis Virág cuk-
rászda (Kelemen u. 8., 425-
040); Z. Nagy cukrászda 
(Dugonics tér 2., 420-110, 
illetve József A. sgt. 24., 
324-510); Palánk fagylalto-
zó (Oskola u. 1., 420-732). 
• Szállodák, panziók -
Forrás Hotel (Szent-Györ-
gyi A. u. 16-24., 430-822); 
Royal Hotel (Kölcsey u. 
1-3., 475-275); Hungária 
Szálloda (Maros u. 1., 480-
580); Alfa Hotel (Csemegi 
u. 4., 424-400); Tisza Hotel 
(Wesselényi u. 8., 478-
278); Mátrix Hotel (Zárda 
u. 8., 426-866); Petró Hotel 
(Kállay A. u. 6 -10 , 431-
428); Napfény Szálloda 
(Dorozsmai u. 2., 421-800); 
Família panzió (Szenthá-
romság u. 71., 441-802); 
Kastély panzió (Algyői út 
142., 480-637); Kata panzió 
(Bolyai u. 15., 311-258); 
Marika panzió (Nyíl u. 45., 
443-861); Mátyás panzió 
(Dobóu. 47., 445-164). 

a DM irta 

„És a falanszter gépei, 
Plató álmodozása, Luther 
tüze, az űr és a hó fekete 
vidéke után - megint a 
tornyok és megint a felhők 
fényessége, az angyalok 
kórusa, a harangok zúgá-
sa, az orgona zengése és 
megint a csillagok, megint 
az ég, ami velencei ku-
lisszával, ünnepi éjszaká-
val takarta be ezt a Temp-
lom-téri csodát, ezt az ün-
nepi hitet, ezt a rendület-
len álmot, ezt a szegedi 
ünnepet." 

Vér György, ' 
1933. augusztus 27. 

• Offenbach hattyúdala - nem csak operakedvelőknek 

A művész győzve veszít 
Kerényi Miklós Gábor 

állítja színpadra a sza-
badtérin a Hoffmann 
meséi című fantasztikus 
operát. A zenés műfaj 
speciálistája, akinek ne-
véhez a kilencvenes 
évek legnagyobb Dóm 
téri sikerei, a Miss Sai-
gon, az Elisabeth és a 
tavalyi Álarcosbál fű-
ződnek, úgy véli, Offen-
bach hattyúdala a leg-
különfélébb zenés műfa-
jok sajátos, modern öt-
vözete, amely a musica-
lek szerelmesei számára 
is különleges élményt je-
lenthet. 

• Szép számmal lehet 
még jegyet kapni a pénte-
ki és a szombati előadás-
ra, amiből arra is lehet 
következtetni, hogy a kö-
zönség talán kevéssé is-
meri Offenbach remek-
művét. Mit mondana ne-
kik róla? 
- A Hoffmann meséi az 

egyik legjobb zenés színházi 
darab, amely az operának, 
az operettnek, valamint a 
modern musicalnek és rock-
operának egészen furcsa 
szintézise. Alkalmat ad arra, 
hogy egy olyan különleges, 
fantasztikus világot álmod-
junk színpadra, ami egyfor-
mán közel áll azokhoz, akik 
egy romantikus operát akar-
nak látni, de azokhoz is, 
akik videoklipeken keresztül 
ismerkednek a zenés műfa-
jok gyönyörűségével. Ami-
kor Budapesten megcsinál-
tam ezt a produkciót, kifeje-
zetten az volt a szándékom, 
hogy a hagyományos opera-
kedvelő közönséget is el-
kápráztassa, ugyanakkor 
olyan nézőket is elcsábítson, 
akik az operában eddig nem 
találták meg azokat a szélső-
séges, végletes és a mai kor-
hoz szóló életérzéseket, 
amiket a modern zenés szín-
háztól várnak. Ez a produk-
ció az elmúlt évtized egyik 
legnagyobb sikere volt Bu-
dapesten, mindig telt házzal 
ment, remélem, végül Sze-
geden is elnyeri a legszéle-

Akcióban a rendező: Kerényi Miklós Gábor előjátszik a Hoffmann meséi 
próbáján a Giuliettát alakító Vajda Júliával. (Fotó: Hollósi Zsolt) 

sebb közönségrétegek tet-
szését. 

• Jókora késéssel csak 
nemrégiben jelent meg az 
az E.T.A. Hoffmann-kö-
tet, amelyben az a két no-
vella is olvasható, ami az 
opera alapanyagául szol-
gált. Ezek az írások meg-
lepően frissnek és mo-
dernnek tűnnek. Mit 
gondol, miért? 
- Manapság egyre többen 

találkozunk személyesen is 
megmagyarázhatatlan, fur-
csa és fantasztikus dolgokkal 
az életünkben. Egyre jobban 
érezzük, mindaz, amiről azt 
gondoljuk, hogy kiismerhe-
tő, átlátható, pontosan fel-
mérhető és meghatározható, 
valójában mégsem az.'Igazá-
ból nem tudjuk a természet-
gyógyászat, az ufójelensé-
gek pontos magyarázatát, 
mint ahogyan a regresszív 
hipnózis tünetei és jelensé-
gei is megmagyarázhatatla-
nok. Ma is kérdés, van-e lé-
lekvándorlás vagy nincs; ho-
gyan lehetséges, hogy olyan 
élményeink vannak, ame-
lyekhez igazából nincs kö-

zünk. E kérdések miatt rend-
kívül nyitottá, fogékonnyá 
vált a társadalom, a művé-
szetkedvelő közönség a fan-
tasztikumra: a tudományosra 
éppúgy, mint a mitikusra. 
Hoffmann, a zseniális német 
romantikus őrült művész 
ilyen típusú novellákat és re-
gényeket írt. Ezek találkozá-
sa a szintén különleges te-
hetségű francia zsidó Offen-
bach muzsikájával a zeneiro-
dalom egyik legizgalmasabb 
operáját eredményezte. A 
Hoffmann meséi mese a 
gyerekeknek, átélhető, eroti-
kával fűtött történet a fiata-
loknak, iszonytató mítosz a 
felnőtteknek, ugyanakkor 
megjelenik benne korunk ki-
szolgáltatottsága. 

0 És a művészsors is... 
- Mert valójában a mű-

vészember hitvallásáról szól, 
sorsáról és szenvedéséről a 
világban. Egy költő, író mű-
veket alkot miközben szerel-
mes; a művészetében győz, 
de a szerelmeiben veszít. A 
művészek kapcsolatai, sze-
relmei, vágyai gyakran szél-
sőségesek és kiszolgáltatot-

tak, mert az életüket gyakran 
ugyanolyan szélsőségesen 
élik meg, mint a szerepeiket 
a színpadon. Az érzetek és a 
vágyak pedig sokszor össze-
zavarodnak. Hoffmann a ré-
szegségnek, az italozásnak, a 
pótszerek élvezetének olyan 
csapdájába kerül, amiben 
egész művészete veszélybe 
sodródik. Nem a szerelmek 
segítik ki ebből, hanem vala-
mi furcsa földöntúli tudat és 
érzés, hogy az ő létezésének 
értelme ebben a világban az, 
hogy darabjaival, alkotásai-
val elbűvölje és megörven-
deztesse a közönségét. Hoff-
mann három gyönyörűséges 
darabot ír a szerelmének, ám 
az nem akarja eljátszani 
őket. Hoffmann ebbe majd-
nem belehal, de rájön: a sze-
relménél sokkal fontosabb, 
hogy megírhatta a darabo-
kat. A díszletünk is egy nagy 
színház, ami elótt a kerettör-
ténet zajlik, belül pedig -
szinte Hoffmann lelki szín-
padán - a három mese eleve-
nedik meg: Olympiáé, Antó-
niáé és Giuliettáé. 

Hollósi Zsolt 

• A nadrágszerepben: Bokor Jutta 

Miklós utón Amneris 
Bokor Jutta, a Ma-

gyar Állami Operaház 
magánénekese alakítja 
a nadrágszerepet, Mik-
lóst a Hoffmann meséi 
előadásain. A neves 
mezzoszopránnak ez az 
elsó fellépése a Dóm té-
ren, a szegedi közönség 
eddig csak szimfonikus 
koncertek, oratóriumok 
szólistájaként találkoz-
hatott vele. 

• Ki ez a Miklós? 
- Sokféleképp lehet ér-

telmezni a figurát, hiszen 
akár Hoffmann lelkének, 
lelkiismeretének is felfog-
hatjuk. Bécsben láttam egy 
olyan rendezést, amelyben 
Miklós volt a Múzsa. Keré-
nyi Miklós Gábor produk-
ciójában Miklós egy na-
gyon jó barát, tiszteli Hoff-
mannban a költőt, és van 
ugyan benne egy kis félté-
kenység, irigység a tehetsé-
ge miatt, de ez nem gátolja 
abban, hogy jóban-rosszban 
társa legyen. Miklós sokkal 
nyugodtabb, letisztultabb, 
reál isabb gondolkodású 
személyiség, mint az abszo-
lút szélsőséges alkatú Hoff-

Bokor Jutta: Szeretek bohóckodni, ezért sok tekintetben 
önmagamat adhatom. (Fotó: Karnok Csaba) 

mann. Az operaházi pre-
mieren is én énekel tem, 
igaz, akkor franciául. 

• A szerepet jellemző 
személyiségjegyek 
mennyire illenek civilben 
is önre? 
- En is mély érzésű és op-

timista vagyok, szeretek bo-
hóckodni, ezért sok tekintet-
ben hozhatom önmagamat a 
szerepben. Az Olympia-kép-

ben - a rendező kérésére, 
meg azért is, mert nekem is 
jól esik kicsit kifordulni ön-
magamból - sok kifejezetten 
karakterisztikus, már-már 
groteszk elemet használok, a 
Giulietta-képben pedig 
igyekszem burkoltabb, eroti-
kusabb hangszínt és jellem-
rajzot kikeverni. 

• Sokszor énekelte Mik-
lóst, volt vele valamilyen 

emlékezetes színpadi 
sztorija? 
- Oberfrank Géza dirigál-

ta az operaházi előadást, le-
ment a Giulietta-kép, jött az 
utókép. Közben teljesen bor-
dó jelmezemet tetőtől talpig 
szürkére kellett váltanom, 
ezért rohantam az öltözőm-
be, ahol már hallottam is, 
hogy az ügyelő bemondja: 
Miklóst kérem a színpadra. 
Nem értettem, hogy szalad-
hatott el így az idő, mint az 
őrült, gondolkodás nélkül 
vágtattam vissza a színpad-
ra. Már bent voltam, amikor 
észrevettem, hogy még csak 
a balettjelenet zajlik. Egy 
pillanatra megálltam a szín-
pad kellős közepén - az 
ügyelők, a táncosok megkö-
vülten néztek rám - , majd 
kirohantam... 

0 Milyen új feladatai 
lesznek a következő évad-
ban? 
- Kovalik Balázs opera-

házi Peter Grimes-rendezé-
sében egy félvilági hölgyet 
alakítok, Győrben pedig az 
Aida premierjére készülök, 
amiben Amneris szerepét 
énekelem. 

H. Zs. 

szabadtér i történetek 

Pikáns ősei 
öreg színészek figyel"} 
ezt egy darabig, aztan ffl 
egyikük szóvá tette: 

- Gyerekek, nagy 'ehi\ 
bírású ez a kislány, M 
minden este mással van-

Katona András szol' 
meg elsőnek, aki ugf* 
csak a következő élőár-
ra készült, a Vidróc/? 
de már gyakran lejár1" 
Dóm térre: • 

- Nincs ezen sem* 
csodálkozni való! Van ' j 
úgy, hogy nagy forgói"'} 
kicsi hason. 4 

J . M - * 

Rengeteg statiszta kell 
a szabadtéri előadásokra, 
hogy kellően betöltsék a 
hatalmas színpadot. Az 
Aida tömegjeleneteire pe-
dig ez fokozottan igaz. 
Hallottunk már Sándor 
Jánostól a katonák sze-
repvállalásáról, ez a tör-
ténet pedig arról szól, 
hogy az 1964-es előadás 
statisztahirdetésére jelent-
kezett egy könnyűvérű le-
ány. Nagyon fiatal volt, 
pici és törékeny, minden 
este mégis más katona ült 
mellette a büfében. Az 

Napfogyatkozás-tál^ 
• Munkatársunktól 

A teljes napfogyatko-
zás minél pontosabb 
megfigyeléséhez nyújt se-
gítséget a Magyar Csilla-
gászati Egyesület napfo-
gyatkozás-tábora. A tá-
bor augusztus 9-étól 15-
ig Szatymazon rendezi 
meg az egyesület. 

Nemzetközi napfogyatko-
zás tábort rendez augusztus 
9. és 15. között Szatymazon 
a Magyar Csillagászati 
Egyesület. A tábor elsődle-
ges célja a teljes napfogyat-
kozás megfigyelése, de lehe-
tőség nyílik a Perseidák me-
teorraj maximumának, mély-
ég objektumok, bolygók, 
változócsillagok megfigyelé-
sére is. A tábor programja: 
augusztus 8-án előadások 
„Hogyan figyeljük meg a 
napfogyatkozást?" és „Feke-
te Nap" címmel. Augusztus 
10-én napfogyatkozás vásár, 
ahol a jelenséggel kapcsola-
tos kiadványokat, műszere-
ket és eszközöket vásárolhat-

nak a részvevők. Aug"' 
1 l - e a m e g f i g y e l é s « 
lesz, augusztus 12-én 0] 
szegedi obszervatórium 
tehetnek látogatást az ® 
lődők, majd az asztrof<® 
érdekességeiről tartan? 
adást. 

Az augusztus 13-1 
zött amatőr csillagász 
várnak a táborba a külö' 
hazai észlelőhelyeken." 
fogyatkozás-táborokba" 
szült felvételeikkel. A"® 
tus 13-án előadások , P 
gok fogyatkozásai" és ,f 
súroló kisbolygók" cü® 
augusztus 14-én pedig 
magyar csillagképel' 
„Régi magyar napfogy3 

zások" címmel. A tábof 
én asztrodia-show zátja-

A részvevők szí* 
szállást és napi hároi? 
étkezést és napfogy atk' 
néző szemüveget bizt' 
nak a rendezők. Jelent?'" 
Magyar Csillagászati bw 
sülét címén lehet: 1460 
dapest, F. 219, tel" 
20/918-9499. 

3 
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Az ABO terv 
Rendkívül izgalmas és 

minden bizonnyal nagy 
feltűnést keltő könyv je-
lent meg magyarul is a 
CF-NET Kiadó jóvoltából. 
Az ABO terv az emberi 
vércsoportnak megfelelő 
helyes táplálkozásról 
szól. 

Dr. Peter J. D'Adamo ne-
ves amerikai természetgyó-
gyász orvos kutatásokat és 
klinikai vizsgálatokat vég-
zett az emberi egészség, 
testalkat, illetve a különböző 
betegségek és az egyén vér-
csoportjának összefüggései-
ről. A vizsgálatokat a tudós 
Az ABO terv című könyv-
ben összegezte. A könyv lé-
nyegében egy régi orvosi 
sejtésnek ját utána, és kuta-
tási adatokkal támasztja alá 
a vércsoportok és a táplálko-
zási szokások közötti kap-
csolatot. A kapott következ-
tetések világszerte komoly 
feltűnést keltettek, lévén 
D'Adamo kutatásai forradal-
masították az úgynevezett 
természetelvű gyógyítás és 
betegségmegelőzés eddigi 
tapasztalatait. 

A könyv természet? 
nemcsak a betegségek 
vércsoportok titok®3' 
összefüggéseire koncé? 
hanem a különböző táp' 
zási metódusokra, gyógy] 
vényekre, illetve hatóa" 
gokra. Ez Az ABO téri 
gérdekesebb része, hisz? 
italoktól az édesítőszeri 
a gyümölcsöktől a hús" 
tanácsokat ad arra, hog) 
részesítendő előnyben & 
kerülendő. A könyv sZ" 
modern kor olyan beteg? 
iről is, mint az allerg] 
vagy a stressz okozta ki"' 
böző szervi bajok. A fw 
lék ugyancsak bővelk? 
érdekességekben: ez a ri 
különböző vércsoportú 
berek számára ajánl recri 
ket, illetve táplálék-kieg' 
tő vitaminokat. 

Az ABO terv bizony' 
izgalmas olvasmány 
mindenki számára, aki o 
mészetgyógyászat és 
egészséges táplálkozás ' 
dései iránt érdeklődik. 

(Dr. Peter J. D Adat> 
Catherine Whitney: Az ' 
terv, 1999) 
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