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Vígjáték, avagy víg játék a nagyszínházban 

A tizedes meg a többiek 
Legszívesebben kétféle szöveget 
gyártanék A tizedes meg a töb-
biek nagyszínházi előadásáról. 
Egy belenyugvót és egy lázadót. 

Megmagyarázom. Egy napilap-
nak nem föltétlenül az a dolga, 
hogy valódi kritikákat közöljön, 
megelégedhet afféle korrekt szín-
házi ismertetőkkel, vagy „egy vé-
lemény a sok közül" jellegű, sze-
mélyes, következésképpen té-
vedhető, nagy mértékben az 
egyéni ízlésre hagyatkozó véle-
ményekkel. Amelyeket értékü-
kön kell kezelni, vagyis nem ér-
demes messzemenő színházcsi-
nálási következtetésekre jutni 
belőlük. Az újságolvasó-színház-
látogató ez esetekben informá-
lódhat, illetve összehasonlíthatja 
a saját személyes véleményét egy 
másikkal. 

így tekintve a dolgot A tizedes 
meg a többiek Korognai Károly 
által átszövegezett és megrende-
zett variánsáról megengedő 
hangnemben írnék, a dicséret 
hangján említeném mindazon 
színészeket, akik hatásosan el-
játszanak egy-egy színpadi figu-
rát, így mindegyikük előtt /akah 
Tamást, aki a Albert szerepében 
rutinosan alkalmaz rengeteg 
közismert színpadi komornyik-
effektust, Megyeri Zoltánt, Boro-
vics Tamást, Marton Róbertet, 
Gömöri Krisztiánt, Szűcs Lajost, 
Cserna Antalt, akik sikeresen ve-
szik a szerepeikből a figurákat, s 
hol hosszabb, hol csak villanás-
nyi időtartamban a bevett eszkö-
zökkel előadják a vígjátéki stan-
dard részeget, a bunkót, az agy-
mosott változatok közül a prole-
tárforradalmárt vagy a nyilas se-
gédtisztet. Elősorolnám, hogyan 
játszik kezükre a rendezés, ho-
gyan segítik figuraformázásukat 
a szintúgy bevett vígjátéki utasí-
tások, mint a „hang fenn, poén 
lenn", vagy a beszédvariánsok, a 

A nagy zaba. Szirbik Bernadett, 
rémi Zoltán, Jakab Tamás. 

Balikó Tamás, Megyeri Zoltán, Borovics Tamás, Marton Róbert, Sze-
Fotó: Schmidt Andrea 

tréfás szótekervények, akcentu-
sok, feminin fejhangok komikus 
alkalmazásai, vagy a fiziológiás 
humorforrás kiaknázása, mint 
Megyeri szellentő jelenetében, a 
nyílt színi evésekben-ivásokban, 
és nem hagynám ki persze Cser-
na Antal SS-tisztje esetében a 
vígjátéki kelléktár mindig hatal-
mas kacajt fakasztó darabjának, 
a hosszú és csipkés, ráadásul 
tűzpiros -bugyinak az emlegeté-
sét, Szirbik Bernadett Szásájá-
nak pedig a melltartójelenetét 
méltatnám, mint ugyancsak jól 
kiókumulált hatásvadászatot. 
Azt mondanám, a közönség szó-
rakozhat ezen a víg játékon és 
hánynám a fittyet az összes úgy-
nevezett hivatásos nézői felelős-
ségre. 

Csakhogy most nagyon kilóg-
na a lóláb és egykönnyen leleple-

HIREK 
IRODALMI EST 
Az Ars Publika Társaság irodalmi 
estjét rendezik ma, hétfő este 
nyolctól a Szegedi Hidomány-
egyetem Móra Ferenc Kollégiu-
mában. Az esten Budapesten élő 
fiatal költők és írók mutatkoznak 
be: Marczinka Csaba, Nóvák Va-
lentin, Paládi Zsolt és Szappanos 
Gábor olvasnak fel müveikből. A 
beszélgetést Bordás Sándor, a 
Mordern Magyar Irodalmi tan-
szék Phd-hallgatója vezeti. 

FÉLREMARADT REFORMKOR 
A Katolikus Ifjúsági Országos 
Egyesület (KIOE) 1920 és 1948 
közötti történetéről rendeznek 
beszélgetést Félbemaradt re-
formkor címmel kedden 18 órá-
tól a Royal Szállóban, a Közéleti 
Kávéház rendezvénysorozatának 
részeként. A vendég Hollai Fe-

renc, a KIOE volt titkára. Beszél-
getőtársa Szászi Balázs, az újjáa-
lakult Keresztény Munkásifjú 
Mozgalom (KMM-JOC) felnőtt 
kísérője. Házigazda Gyuris Csa-
ba, a KMM-JOC elnöke. 

VÁNYAI ÉVA A KÁVÉHÁZBAN 
Tizenkét év a közéletben címmel 
rendeznek beszélgetést Ványai 
Évával, Szeged alpolgármesteré-
vel hétfőn 18 órától a Royal Szál-
lóban a Közéleti Kávéház rendez-
vénysorozatában. Az est házigaz-
dája: Wayer Péter jogász. 

VÁRJON DÉNES 
ZONGORAESTJE 
A Filharmónia Kht. zongorabérle-
ti sorozatában Várjon Dénes ad 
koncertet hétfőn este 19.30-tól 
Szegeden, a Konzervatórium 
nagytermében. 

KAMARA 

III. Szegedi Borárverés 
Helyszín: Roosevelt téri Halászcsárda - Szeged, Roosevelt tér 14. 

Időpontja: május 17. (péntek), 16 óra. 
A borárverésre felajánlott borokat, borkultúrához kapcsolódó 

egyéb tárgyakat (festmények, óoroszát i eszközök, szobrok stó.) 

2002. május 2-3-ón (csütörtökön és 
pénteken), 14.00-16.00 óra 

között véleményezi a Duna Hungária Borházban Horváth Erzsébet. 
6721 Szeged, Tímár u. 10/6. Telefon: 62/426-430. 

Vátjuk mindazok jeíentkezésá, akik értékes boraikat, a borkultúrához 
kapcsolódó egyéb tárgyaikat árverés útján kivonják értékesíteni! 

Kamara Expo Kft. 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. 

Telefon: 62/423-243 

ződne, hogy megátalkodottan 
konfliktuskerülő módon a köny-
nyebbik végén fogom a dolgom. 
Mert itt van Balikó Tamás, a pé-
csi színigazgató, mint színész, a 
címszerepben, továbbá Szerémi 
Zoltán és Rácz Tibor kisebb sze-
repekben, és ők bizony mintha 
nem ugyanazt a víg játékot ját-
szanák, mint a többiek. Leg-
alábbis jóval kevesebb sablonnal 
dolgoznak, nem egyszerűen a fi-
gurát akarják hozni, hanem az 
emberi alakot megmutatni. Nem 
merem azt mondani, hogy ellen-
állt a színészetük a csábításnak, 
vagy egyenesen a rendezői szán-
déknak - hogy ugyanis a köny-
nyebbik végén fogva a dolgukat, 
illeszkedjenek az effektushalmo-
zó előadásba, maradjanak a víg 
felszínen és élvezzék, mint kaca-
rászik a közönség egy-egy böffen-

tésnek, szellentésnek, csipkés al-
sónadrágnak, szótorzításnak, 
orosz akcentusnak, emblemati-
kus járásnak, gesztusnak, 
mindennek, ami hatásosan he-
lyettesíti a megszerkesztett, vé-
giggondolt, megkínlódott - szí-
nészi ábrázolást. Nem tudhatom 
ugyanis, mi történt valójában, 
csak a végeredményt látom, a fo-
lyamatot nem. Am a végered-
ményből a logika azt diktálja, 
hogy ebben a felszínen megmun-
kált előadásban három színész-
nek köszönhetően ott a valódi 
színházi vajúdás - nyoma. Lehe-
tősége. 

Ebben a fönti (egy nézői) véle-
ményben pedig ott a halk kérdés, 
ha tetszik, a lázadás gesztusa. 
Muszáj ezt művelni - színésszel, 
színházzal, közönséggel? 

SULYOK ERZSÉBET 

Tavaszi borvásár 
Szeged Belvárosában, a Somogyi 
utcai parkoló területén április 
30. és május 5. között tavaszi 
borvásárt rendez a Boss mediter-
rán terasz, amelyen az ország 
legnevesebb borászai vesznek 
részt. Az érdeklődők olyan neves 
borászokkal találkozhatnak, 
mint a villányi Bock, Vylyan és 
Wunderlich borászat, az egri Gál 
Tibor, a tokaji Disznókő Rt., 

vagy a Malatinszky, Degenfeld, 
Mőcsényi és Szentgál borászat. 

Az ünnepélyes megnyitó ked-
den délután 5 órakor lesz, ezt kö-
vetően mindennap 10 órától éj-
félig várják a bort és a borkultú-
rát kedvelőket. A felállított pavi-
lonokban az érdeklődők - élőze-
ne mellett - megkóstolhatják és 
kedvező áron meg is vásárolhat-
ják a legjobb magyar borokat. 

Tappancsosok bálja 
Hagyományteremtő szándékkal rendezett a szegedi Tappancs Alapít-
vány bált szombat este. A belépőjegyekből származó bevételt a kóbor 
kutyák ideiglenes elhelyezésére fordítják. - Mintegy 80 ezer forint 
gyúlt össze a rendezvényen. Az elmúlt két hét alatt 15 kutyának talál-
tunk ideiglenes gazdát. A bevételből egyelőre ezeknek az ebeknek az 
ellátását finanszírozzuk - mondta Kasza Andrea, az alapítvány elnö-
ke. 

A bálon nagy sikert arattak a fellépők, köztük a Gumimacik akro-
batikus rock and roll csapat, Kovács Andrea, és az Aquarius tánc-
együttes. A Tappancs Alapítvány munkatársai kérik, hogy aki a kóbor 
állatok ideiglenes elhelyezésében segítséget tud nyújtani, jelentkez-
zen a 30/372-1395-ös mobiltelefonszámon. 

Falunapok Algyőtől 
Zákányszékig 
A hét végén három Csongrád 
megyei településen is állt a bál. 
Algyőn és Üllésen falunapokat, 
Zákányszéken pedig előreho-
zott majálist rendeztek. 

Az algyőiek már péntek késő dél-
után „hozzáláttak" a háromna-
pos mulatsághoz. A frissen meg-
nyitott kézműves-kiállításon ré-
gi mesterségek elevenedtek fel. 
Többek között agyagosok, szö-
vők, fonók és kosárkötők reme-
keit csodálhatták meg a látoga-
tók. Este pedig Kovács Antal Szü-
lőföldem című kiadványát mu-
tatták be. 

Szombaton több bográcsban is 
pörkölt rotyogott, hogy a flúgos 
futam résztvevői ne maradjanak 
éhen. A furcsa nevet kapott ve-
télkedő nem volt más, mint egy 
családi hétpróba. A szülők és az 
apróságok együtt versenyeztek. 
A deszki Bánát Táncegyüttes íze-
lítőt adott a szerb hagyományok-
ból. A szombati napot az Old 
Boy's együttes koncertje zárta. 

Még az ovisok is kivették ré-
szüket a falunapokból. A kicsik 
műsorral köszöntötték a jelenlé-
vőket. - Nesze, te ronda ördög-
pofa! Jól kupán váglak! - hang-
zott el ez a jól ismert Vitéz László 
mondás. A hatalmas palacsinta-
sütővel hadakozó paprikajancsit 
a népszerű bábos, Kemény Hen-
rik keltette életre. A Langaléta 
Garabonciások szinte mindenkit 
a színpad elé ültettek. A három-
napos algyői rendezvény végén 
Délhúsa Gjonnak és Krisz Rudi-
nak tapsolhattak rajongóik. 

Üllésen szombaton kezdődött a 
„buli". Igaz, ekkor még csak a 
sportbarátoknak kedveskedtek a 
szervezők. Az aerobicos lányok jó 
hangulatot teremtettek a kispá-
lyás focihoz és a falukerülő bicaj-
túrához. Térzene csalogatta va-
sárnap kora reggel az üllésieket a 
központba. Elsőként Nyáriné Taj-
ti Anna polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd átadta a 
díszpolgári címet. Sajnos a kitün-
tetést már nem vehette át gazdá-
ja, hiszen Lörincz János fafaragó-
mester másfél hónapja meghalt. 

A 40. születésnapját ünneplő 
művelődési házban fotókiállítás 
nyílt az intézményről. A képeken 
a kezdetektől napjainkig nyo-
mon lehet követni, hogyan válto-
zott a ház, és milyenek voltak 
benne a programok. A falunapi 
kavalkádon mindenki megtalál-
hatta a számára legjobban „fek-
vő" szórakozást. Volt borkósto-
lás, divatbemutató, hastánc, és 
népdalbemutató. Forgács Gábor 
poénjain nevetett fél Üllés. 

A Dózsa György utcai játszóté-
ren a gyerekek felavatták az új 
mászókákat, csúszdát és hintát. 
Az alkotóházban az óvónők veze-
tésével gyöngyöt fűzhettek, agya-
gozhattak, szőhettek és fonhat-
tak a gyerekek. A tűzijáték után 
pedig a Crime zenekar „nyomta" 
hajnalig a zenét az utcabálon. 

A zákányszéki majális reggelén 
két hintónyi zenész vonult végig 
a községen, hogy felébressze az 
alvókat. A szervezők, vagyis az 
ifjúsági önkormányzat tagjai 
azért hozták előre a majálist, mi-
vel a mezőgazdaságból élők csak 
hétvégén érnek rá. 

A majálisra lezárták a község 
központját. A felújított Lengyel 
téri színpadon egész nap váltot-
ták egymást a programok. Hol 
sörivó és virslievő versenyt ren-
deztek, hol meg a domaszéki fia-
talok adtak elő vidám jelenete-
ket. A legnagyobb tapsot a vakon 
etetés váltotta ki. Két bekötözött 
szemű ember próbálta egymás 
jóllakatni. A finom falatok több-
sége a másik arcán vagy ruháján 
landolt. Nagy feltűnést keltett 
egy emeletes busz is. A londoni-
ak kedvelt járgányán most nem 
utasok szorongtak, hanem sört 
mértek a peronján. 

A bordányi Kisapáti család elő-
hozta a veterán autóikat. Az öreg 
masinákra a szerencsésebbek fel 
is ülhettek. A kövérek és a sová-
nyak focimeccsén Lengyel józsef 
polgármester a soványakat erősí-
tette. - Pedig a kövérek jóval töb-
bet ígértek, ha hozzájuk állok -
mondta nevetve Zákányszék el-
ső embere. 

KORMOS TAMÁS 

Algyőn a gyerekek is jól szórakoztak. Fotó: Miskolczi Róbert 

Hévizi busz 
Május l-jétől szeptember 30-áig 
naponta indítja hévízi autóbusz-
járatát a Tisza Volán Rt. A Sze-
ged, Baja, Szekszárd, Siófok, Hé-
víz vonalon korábban június 
l-jétől augusztus 31-éig közleke-
dett busz. A szerdán induló járat 
Szegedről 6.30-kor indul, s Hé-
vízre 12.55-kor érkezik. Hévízről 
vissza 15.10-kor indul, s Szeged-
re 21,25-kor fut be az autóbusz. 

A hévízi járatbővítéssel egy 
időben változik a hetek első taní-
tási napját megelőző napokon 
induló siófoki járat menetrendje 
is. A busz Szegedről 6.30-kor in-
dul, Siófokra 10.55-kor érkezik. 
A visszafelé tartó kocsit Siófok-
ról 17.00-kor indítják. 

Evangélikusok missziós napja 
Mintegy 500 evangélikus hívő vett részt a szom-
bati missziós napon, amelyet a szegedi piarista 
gimnáziumban tar tot tak a déli egyházmegye ke-
rületének szervezésében. 

Bács-Kiskun, Tolna, Békés, Pest és a vendéglátó 
Csongrád megyei evangélikusok szombaton dél-
előtt 10 órakor a szegedi piarista gimnázium temp-
lomában a Mint a szép hűvös patakra a szarvas kí-
vánkozik... című, 76. számú, zsoltárral köszöntöt-
ték együttlétüket. 

A csaknem félezer evangélikus vallású hívő az 
Isten munkatársai vagyunk elnevezésű missziós 
napra gyúlt össze a Tisza-parti városban, ahol a 
szervezők nevében Cserháti Sándor szegedi lelki-
pásztor köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, 
hogy a vendéglátó város evangélikus gyülekezete 
másfél százados múltra tekint vissza, s kiváló 

missziós terep is egyben, hiszen rengeteg „evan-
gélikus gyökerű" ember él a városban. Elmondta, 
hogy Szegeden a különböző vallási felekezetek 
között példamutató az ökumenikus összefogás, 
az együtt gondolkodás és a közös szívügyük - a 
Jézus Krisztusról való bizonyságtétel - megvaló-
sítása. 

Az összejövetelen felolvasták azt a közös imádsá-
got, amely a missziós nap alkalmából Pápán és 
Miskolcon is egyidejűleg hangzott el. A nagyszabá-
sú összejövetelt köszöntötte Sólyom Jenő kerületi 
főjegyző, majd Gáncs Péter országos missziói lel-
kész is. A nap további részében a hívek csoportok-
ban elmélkedtek a megjelölt témáról, a missziós 
nap zárásaként pedig istentiszteleten vettek részt a 
hívek, amelyen Harmati Béla, a Déli Egyházkerület 
püspöke szolgált. 

K.F. 


