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Idei évadját is a polgármesterrel kezdte a Közéleti Kávéház 

Botka: hó és a csontvázak 
Spiró-valóságshow 
1941-ből 

Első születésnapját ünnepli a Pinceszínház Spiró György El-
sötétítés című drámájának ma esti premierjével. A darabot Czeizel 
Gábor rendezi, aki tavaly a nyitó produkcióként bemutatott 
Darvasi-drámát is színpadra állította. 

A polgármes te r t n e m i zzasz to t t ák meg a kérdésekkel . Fotó: Miskolczi Róbert 

- Miért épp az Elsötétítést vá-
lasztották a Pinceszínház szüli-
napjára 7 

- Több darabot is javasoltam, 
nagyon örültem, amikor Kancsár 
Józseféknek is épp ez tetszett leg-
jobban. Amikor tavaly elolvas-
tam, rögtön éreztem, ez egy any-
nyira húsbavágó, izgalmas drá-
ma, ha színházigazgató lennék, 
rögtön műsorra tűzném. Egy év 
sem telt el a pesti ősbemutató 
óta, és már Pécsett, valamint né-
met nyelven Bécsben is bemutat-
ták. 

-Mia titka a sikerének7 
- Szívbemarkoló a történet. 

Pontosan lehet tudni, hogy 
1941. július 24-én, Budapesten 
játszódik a darab, azon a napon, 
amikor a lapok közreadták a III. 
zsidótörvény tervezetét. Az elő-
adásra készülve elolvastam a tel-
jes törvénytervezetet, amelyben 
nemcsak az szerepelt, hogy más 
felekezetűek nem köthetnek há-
zasságot zsidóval és fajgyalázás-
nak számít a zsidóval létesített 
házasságon kívüli kapcsolat, ha-
nem a jogszabály azt is megtil-
totta, hogy valaki tuberkulózisos 
vagy nemi beteggel házasságot 
kössön. Döbbenetes ezeket a so-
rokat ma olvasni, hiszen az em-
beri jogok lábbal tiprását mutat-
ják. Vérlázító volt annak aprólé-
kos meghatározása is, hogy ki 
számít zsidónak. Azért is érde-
kes a dráma, mert mindez egy 
házaspár belső konfliktusában 
mondódik el. Sok esszészerű sza-
kaszt tartalmaz, amivel birkóz-
nak a színészek. Mégsem törté-
nelmi vagy filozofikus darabot írt 
Spiró, hanem egy igazi, emberi 
drámát. A Magyarországon nem 
igazán elteriedt francia klasszi-

A mostoha időjárás miatt szü-
netel a Bertalan híd felújítása. 
Százhúsz méter hosszan lebon-
tották a vaskorlátot, helyette 
léckerítést szereltek fel. Ha vé-
letlenül egy autós nekimegy, 
nem eshet le a hídról, mert a 
fakorlát alatt vasállványzat hú-
zódik. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Felújításra szorul a szegedi Ber-
talan híd. Az 1979-es átadása 
óta most festik újra először az 
acélvázat. Kicserélik a járdák 
alatti vasbeton elemeket. A hí-
don átlagosan 30 ezer jármű -
köztük négyszáz kamion - ha-
lad át naponta, emiatt a szélső 
sávok burkolatára nagyon ráfér 
a javítás. 

A zord időjárás miatt jelenleg 
áll a munka, de a fagyok elmúltá-

kus dráma stílusára, Racine vagy 
Corneille retorikájára emlékez-
tet. Egy polgári lakás szalonjában 
játszódik, csak három fotel és 
egy asztal van a színpadon. A va-
lóságban is így történhetett vol-
na meg egy ilyen jelenet, amely-
ben a zsidó férj arra kéri keresz-
tény feleségét, váljanak el, hogy a 
nő keresztény barátjukhoz fele-
ségül menve megmenthesse 
négyéves kislányukat. 

- A valóságshow-k és a látvá-
nyos színpadi produkciók di-
vatja idején milyen esélyük le-
het az ilyen puritán előadások-
nak? 

- Tulajdonképpen ez is egy va-
lóságshow: két órán keresztül 
kukkolunk egy boldognak hitt 
családot, és megfigyelhetjük, ho-
gyan esik szét. Spiró darabjának 
ideális helyszíne a Pinceszínház, 
mert testközelből zajlik a törté-
net. Remélem, lesz olyan kon-
centrált az előadás, hogy le tudja 
kötni azt a nyolcvan nézőt, aki 
esténként jegyet vált rá. 

- A Czeizel nevet hallva az 
emberek többségének a népsze-
rű genetikus jut eszébe először. 
Milyen kapcsolatban vannak? 

- A bemutatkozásom után 
mindig megkérdezik, roko-
nom-e, Czeizel Endre. Igen, az 
édesapám. Gyerekkoromban én 
is orvosnak készültem, ám a szü-
leim sokat jártak színházba, és 
gyakran magukkal vittek. Nekik 
köszönhetem, hogy megszeret-
tem és ottragadtam. Apu sokáig 
sajnálta, hogy nem folytatom a 
hivatását, de mostanra már bele-
törődött. Ha csak teheti, eljön a 
bemutatóimra. Remélem, most 
is itt lesz Szegeden. 

HOLLÓSI ZSOLT 

val folytatják a felújítást. Az ere-
deti tervekhez tartják magukat a 
kivitelezők, így idén augusztusra 
befejeződik a beruházás. 

A híd tápéi oldalán lévő fém-
korlátot közel százhúsz méter 
hosszan lebontották, a helyére 
léckerítést szereltek. - Az autó-
soknak nincs mitől tartaniuk, 
hiszen az ideiglenes korlát és a 
kibontott járda alatt egy acéláll-
ványzat húzódik. Ez pedig meg-
fogja a véletlenül nekimenő jár-
művet - tudtuk meg lójárt János-
tól, a Csongrád Megyei Állami 
Közútkezelő Kht. hídmérnöké-
től. 

Persze, ezek az acélrácsok csak 
a kisebb sebességgel haladó jár-
műveket védik meg a leeséstől. A 
veszélyre táblák is figyelmeztetik 
a gépkocsivezetőket és emellett 
sebességkorlátozást is bevezettek 
ezen a szakaszon. 

Tizenegyedik alkalommal volt 
polgármesteri vendége a Köz-
életi Kávéháznak. Botka Lász-
lót ilyen minőségében elsőként 
látták vendégül a szervezők. 

A választási programjának so-
kadszori ismertetésén kívül a hó-
helyzetet kellett behatóan ele-
meznie Botka László polgármes-
ternek a Közéleti Kávéházban. 

Három hónappal hivatalba lé-
pését követően nem záporoztak 
Botka László felé a csípős kérdé-
sek, talán azért, mert bár polgár-
mesterként először ült a ven-
dégnek kijáró székben, ám ösz-
szességében már tizedik alka-
lommal faggatták a kávéház 
törzstagjai. 

A hivatalba lépő szegedi pol-
gármesterek fölkészülhetnek a 
megpróbáltatásra, hiszen 11 éve 
hagyomány: új évadját a kávé-
ház a város első embere meghí-
vásával kezdi. Igaz, tanulni is le-
het az elődöktől, hiszen a kérdé-
sek örökzöldek. Milyen irányba 
indul a városfejlesztés, mi lesz 
az M5-ös autópályával, a reptér-
rel, az egészségügyi intézmé-
nyekkel. Most sem volt ez más-
ként, Tráser László újságíró, az 
est házigazdája végigjárta a szo-
kásos kérdések sorát. Botka 
László elmondhatta a vélemé-
nyét a város jelenlegi helyzeté-
ről, betekintést adott néhány 
iratszekrénybe, amelyből az el-
múlt hónapokban csontvázak 
hullottak ki. 

Nincs azon csodálkoznivaló, 
hogy az est második felében nem 
a szegedi gazdaság épülése, ha-
nem a hóhelyzet volt a slágerté-

Folytatás a z 1 . oldalról 

Az igazgató nem tartotta indo-
koltnak a szünetet. Osztályon-
ként mindössze egy-két gyermek 
hiányzott pénteken. 

A diákok nemhogy csalódottak 
lettek volna, de egyenesen örül-
tek annak, hogy náluk tegnap is 
volt iskola. Amikor a tanulók azt 
hallották az egyik szegedi rádió-
ban, hogy csak a Karolinában 
lesz tanítás, büszkék voltak isko-
lájukra. 

A 10/B osztály tanulóit föld-
rajzóra közben zavartuk meg. Ér-
kezésünket lázas frizuraigazítás 
és vidám nevetés követte. A lá-
nyok éppen a gazdasági termelés 
általános jellemzőiről hallgatták 
tanárukat, Csobánné Rákóczy 
Saroltát. - Mint látják, jól vise-
lik, nem okozott lelki sérülést a 
lányoknak, hogy be kellett jönni-

ma. Botka betekintést adott a vá-
rosi erőfeszítésekbe is. 

És következtek a hozzászólá-
sok. Hajrá, szegediek! - biztatta 
egy politikai berkekben elhíre-
sült csatakiáltással a városlakó-
kat a hóeltakarításra Kiss Gyula 
testnevelő tanár, aki szerint a 

ük - mutatott körbe az igazgató-
nő, aki bekísért bennünket a te-
rembe. 

Az egyik tanuló, Tóth Ágnes 
szerint azért nem baj, hogy pén-
teken be kellett jönniük, mert így 
legalább később nem kell szom-
baton, vagy valamelyik szünet-
ben bepótolni az elmaradt órá-
kat. Az osztályban egyébként öt 
bejárós diák tanul, s csak egyi-
kük, egy sándorfalvi lány nem 
volt tegnap iskolába. Kiss Anna-
mária sem hiányolta a rendkívü-
li szünetet, hiszen - mint mond-
ta - ők is tudnak hógolyózni a 
szünetekben. 

A Karolina Általános Iskola és 
Gimnázium tanulóit azért sem 
zavarta, hogy náluk pénteken is 
megtartották a tanórákat, mert 
az intézményben hamarosan 
egyhetes síszünet lesz. 

A. T. J. 

polgároknak, sőt: kereskedelmi 
forgalomban kapható kisebb mé-
retű hólapátokkal még az iskolá-
soknak is ki kellene venniük a 
részt a munkából. 

Szilágyi Árpád városvédő pol-
gár, örökös kérdező indítványoz-
ta: a város biztosítson helyet az 

otthontalanul és szegényen mű-
ködő Közéleti Kávéháznak. 

Sényei Róbert, a kávéház törzs-
tagja jó előre meghívta a polgár-
mestert 2004 februárjára, a Köz-
életi Kávéház huszadik születés-
napjára. 

K.B. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

hírek 

GALAMBKIÁLLÍTÁS 
A Szegedi Magasszálló Keringőt 
Tenyésztők Fajtaklubja országos 
fajtaklub-kiállítást rendez a hét-
végén Tápén, a Dráva utcai ga-
lambászszékházban. Szombaton 
reggel 8 és este 7, vasárnap reggel 
8 órától délután 2 óráig látogat-
ható a kiállítás. 

LATIN EST A KÁVÉHÁZBAN 
A Millenniumi Kávéházban 
(Szeged, Dugonics tér 12.) latin 
estre várják az érdeklődőket ma 
19 órától. 

CIGARETTACSEMPÉSZ 
Húszmillió forint értékű csem-
pészett cigarettát foglaltak le a 
vámosok tegnap délelőtt a nagy-
laki határátkelőnél. Egy román 
férfi teherautósofőr csak cipőfel-
sőrészekről tett bejelentést. A ra-
kományt felbontották a fináncok 
és Memphis és Milde Sorté már-
kájú cigarettákat találtak a bőrök 
között. Az 5 ezer 195 karton füs-
tölnivalót lefoglalták. 

Csak két középiskolában volt tegnap tanítás Szegeden 

Örömmel mentek a karolinások 

Nem bánták, hogy be kellett menniük. 

A fagyok miatt szünetel a Bertalan híd felújítása 

Acélrács is húzódik még a fakerítés alatt 

A léckerítés alatt vasállványzat húzódik, így nem történhet komolyabb baleset. Fotó: Miskolczi Róbert 

Képünkön Czeizel Gábor rendező és a Férfi szerepét alakító Vár-
nai Szilárd. DM-fotó 


