
• A K T U Á L I S " HÉTFŐ, 2003. FEBRUÁR 10. 

A Tizenkét dühös ember bemutatója a kamaraszínházban 

Színpadon a való világ 

Próba a kamarában. Öten az esküdtek közül: Szalma Tamás, Somló Gábor, Sarádi Zsolt, Galkó Ben-
ce és Szűcs Lajos . Fotó: Miskolczi Róbert 

Okkal gondolnánk, kissé uncsi Reginald Rose 
amerikai írónak a második világháború utánra da-
tált drámája, a Tizenkét dühös ember. De nem az. 

Egy olajozott menetű bírósági tárgyalás után össze-
ül az amerikai igazságszolgáltatás speciális testüle-
te, az esküdtszék, 12 hétköznapi ember, akiknek 
egyhangú döntésén múlik egy gyilkossággal vádolt 
ember élete vagy halála. A dráma arról szól, hogyan 
kezd mintegy élesztőként, lelkiismeret-ébresztő-
ként működni ez az egyetlen felelősségteljesség és 
lassan hogyan fordítja meg az összes többiek felszí-
nes ítéletét. 

Miért történik meg mégis, hogy a mostani szege-
di előadás egyáltalán nem poros. Ellenkezőleg. Ér-
dekfeszítő, izgalmas. Közhely, de attól még igaz le-
het, hogy talán a mi történelmi megkésettségünk 
az oka. Az, hogy minálunk még igen fiatal a de-
mokrácia, több generáció csak most tanulhatja a fi-
nomságait. Olyasmiket, mit jelent a vélemény sza-
badsága és az eltérő vélemények tisztelete, a sze-
mélyes választás joga és felelőssége, a türelem, az 
előítéletesség felismerése és gyógyítása, a szabad-
ság és önkorlátozás összefüggései meg a többi. 

Az első pillantásra abszolút drámaiatlan, hiszen 
jóformán cselekménymentes darabban 12 lélekta-
ni dráma rejlik, amolyan önismereti krimik. Végté-
re mindenki úgy ítél, amilyen. Ahogyan mondjuk, 
mindenki magából indul ki, természetesen. És 
„öntudatlanul". És mi más lehet érdekesebb, mint 
önmagunk „tudatosítása", megismerése és célzott 
renoválása? 

Kifejezetten élvezetes, dinamikus, jó ritmusú az 
előadás. És ez alighanem az idővel gazdálkodás 
technológiájában jártas filmes rendezőnek, Püjer 
Róbertnek köszönhető. Akinek dramaturgiai érzé-
ke is igen jól működik és láthatóan színészvezetési 
képességekkel is megáldott. Mind a 12 színész 
rendkívül fegyelmezett munkát végez, egyéni telje-
sítményeik mint az óramű fogaskerekei illeszked-
nek egymáshoz. Vannak persze jól kivehető drámai 
csúcspontok és vannak kulcsfigurák is, mégis az 
összteljesítmény az igazán megkapó. A színpad -
mint egy svájci óra. 

Ha mégis kiemelni szeretnénk, bevallott elfo-
gultsággal, csak személyes ízlés szerint lehet. Ne-
kem legjobban tetszett Király Levente, aki percek-
ben mérhető játékidőben is abszolút hitelesen tud 
teljes karaktert érzékeltetni - az ő titka, hogyan. 
Tetszett, ahogyan Szalma Tamás egyénítette alka-
tához a darab egyik legmegkapóbb belső lélektani 
drámájának hősét. Az apát, akinek röpke óra alatt 
egész elhibázott életével kell szembesülnie. Ko-
moly teljesítmény Rácz Tiboré, gondos, míves szí-
nészi munka. Az előítéletes garázstulajdonos 
megszégyenülésének remek színpadi kidolgozott-
sága amúgy a rendező itt és most-érzékenységére 
is jó példa. Ahogyan megfagy a levegő a magáról 
megfeledkezetten gyűlöletet fröcsögő garázsos kö-
rül, s ahogyan észleli ezt végre maga is - a nézőté-
ren is tapintható az alapos okkal feltámadó szé-
gyenérzet. Talán ilyesmiért érdemes színházat 
csinálni. 

Profi színészet Székhelyi Józsefé. A dráma aligha-
nem legnehezebb szerepe az övé, a 8. esküdté, hi-
szen az örök humánus kétely megtestesülését hite-
lesen előállítani - rizikós vállalkozás. Egyensúlyo-
zás-művészet, borotvaélen-táncolás. Székhelyi az 
eszközválasztása szerint annyira halk, hogy 
már-már szürke; valamiképpen mégis annyi belső 
erőt képes árasztani, hogy szuggesztivitása ellenáll-
hatatlan. Relatíve hálás szerep a sportőrült 7. es-
küdté, Megyeri Zoltán jól ki is használja. Elfogul-
tak lehetünk a játék magyar származású esküdtjé-
vel, fanik László fegyelmezett, nem él vissza ezzel. 
Plasztikus karaktert teremtenek mind a többiek, 
Borovics Tamás a lepcses brókerét, Sarádi Zsolt a 
kispolgárét, Cserna Antal a nem túl karakteres, 
„csak" tisztességes polgárét. Galkó Bence, Szűcs 
Lajos a hátrányos helyzetűek önérzetéből, a társa-
dalom alsóbb régióiban élők született intelligenciá-
jából mutatnak színeket, Somló Gábor a racionáli-
sok életkezeléséből ad leckét. Mind együtt pedig a 
sokértelmű reményt ajándékozzák a nézőknek. 
Nem azt az emelkedettet, mint a mi Tragédiánk-
ban a végső mondat, ember, küzdj... Hanem amo-
lyan hétköznapit. Viseletre. 

SULYOK ERZSÉBET 

Az óvodák közel felét tetvesnek minősítette az ÁNTSZ a megyében 

A szülőnek is irtania kell 
Minden második óvodában ta-
láltak fejtetves gyereket Csong-
rád megyében. A védőnők ugyan 
elvégzik az ilyenkor szokásos 
irtást, de a gyerekek sokszor 
otthon(!) visszafertőződnek. 

A védőnők a vonatkozó rendelet 
előírásainak megfelelően, ha-
vonta ellenőrzik a gyerekek fejét 
az alsófokú oktatási intézmé-
nyekben. Emellett a Csongrád 
megyei és a városi tisztiorvosi 
szolgálatok szakemberei is időn-
ként megvizsgálják a gyerekek 
haját. A megyei szolgálatnak kü-
lön erre specializálódott szakem-
bere is van, hiszen például szőke 
hajban csak nagyobb gyakorlat-
tal lehet a serkéket észrevenni. 

- Ha a védőnő tetveket, vagy 
serkéket talál a haj tövében, ak-
kor egy egyszerű irtószerrel azon-
nal kezeli a fertőzött gyereket -
mondta 7bmbácz Zsuzsanna. A 
megyei ANTSZ osztályvezető fő-
orvosa hozzátette: ez a kezelés 

ugyan hatékony, de sokszor a 
gyerekek otthon visszafertőzöd-
nek, ha a család nem ügyel erre. 

Tavaly a megyében 195 óvodá-
ban jár tak az é lősködőkre „vadá-
szó" szakemberek és 76 részle-
get tetvesnek minősítettek. Az 
ezekbe az intézményekbe járó, 
összesen megvizsgált tizenhá-
romezer gyerekből azonban csak 
négyszáz volt valóban fertőzött. 
Csongrád megye 148 iskolájá-
ból 55 kapott „tetves" minősí-
tést, ez azt jelenti, hogy a negy-
venkétezer nebuló közül 1176 
volt 2002-ben tetves. 

Általában azok az óvodák és is-
kolák fordulnak elő rendszeresen 
a „tetűstatisztikában", ahová sok 
szegény családból származó gye-
rek jár, akik nem tisztálkodnak 
rendszeresen. A tetvesség na-
gyon könnyen terjed egyik em-
berről a másikra, az élősködők 
kellemetlen viszketést okoznak. 
A védőnőknek ugyan elvileg meg 
kellene látogatni a tetűvel fertő-

zött családokat, azonban a laká-
sokba nagyon gyakran be sem 
engedik őket - figyelmeztetnek a 
szakemberek. A védőnő megkí-
sérli a tetves családok minden 
tagját kezelni. Amennyiben 
azonban az ágyneműt, fésűt, 
sapkát nem tartják tisztán, vagy 
a szülők maguk is tetvesek, ak-
kor az iskolába, óvodába a gyerek 
újra beviszi a fertőzést. 

A hazai gyártmányú tetűirtó 
hajszesz háromszáz forintért 
kapható a patikákban. 

- Ez a szer elpusztítja a 'serké-
ket és a tetveket is, de a haj tövé-
nél képződött cementgyűrűt, 
amelyből a serkék kikelnek, le 
kell húzni a hajszálról - taná-
csolja Petri Gábor. A szegedi Kí-
gyó patika gyógyszerésze szerint 
náluk naponta fogy az irtószer, 
leginkább azonban olyankor ke-
lendő, amikor a gyerekek szünet 
után újra bekerülnek az iskolába, 
a közösségbe. 

MOLNÁR B. IMRE 

Nemzetközi gitárünnep 
a nagyszínházban 
A IV. szegedi nemzetközi gi-
tárfesztivál nyitókoncertjén a 
Sziléziai Gitár Oktett és Snét-
berger Ferenc lépett fel. 

A lengyel Sziléziai Gitár Oktett 
első száma Leo Brouwer műve 
volt: Kubai tájkép harangokkal. 
A szerkesztésében és formai fel-
építésében is igényes, idilli han-
gulatú darab repetitív eljárások 
mellett a „véletlen" szerepét is 
kihasználja. Az együttes legin-
kább a hangszer lírai karakterét 
mutathatta meg itt, de hatásos 
volt a tetőpont „nagy harangzú-
gásának" szinte fémes hangzása 
is. A Csajkovszkij Diótörő szvit-
nek leginkább a színei tetszettek, 
ám néha hiányzott a táncok fe-
szessége, ritmikussága. 

Budzinsky Góreckiana című 

darabja a nagy lengyel zeneszerző 
stílusát jól érzékelhetően feleleve-
níti. A szép kinyílásokat és visz-
szazárulásokat tartalmazó zene 
élettel teli módon, „anyanyelvi 
szinten" szólalt meg, és jólesően 
hatottak benne a valódi forték. 
Talán az oktett ma esti legjelentő-
sebb produkciója volt ez a harmó-
niát sugárzó előadás - bár a má-
sik kortárs mű meghallgatása is 
rendkívüli élményt jelentett. 

A Ravel Bolerót átírni nyolc gi-
tárra nem tűnik jó ötletnek: a szo-
katlanul nagy fokozást nem tudta 
elég meggyőzően felépíteni az 
igen érdekes megoldásokkal kez-
dődő előadás, illetve valószínűleg 
már az átirat sem. A hosszú da-
rabban a zenészek koncentrációja 
is kifáradni látszott, a becsúszó 
hibákból ítélve. Kellemes ráadás-

A FESZTIVÁL PROGRAMJA 
A IV. szegedi nemzetközi gitárfesztivál utolsó napján, ma délelőtt 
9 órától a Király-König Péter Zeneiskolában Giovanni Grano, Pav-
lovits Dávid és Roth Ede tart mesterkurzust. 16 órától újvidéki fő-
iskolások koncertjét rendezik meg az SZTE aulájában, ugyanott 
19.30-tól Eduardo Pascal Diez és Pusztai Antal spanyol, jazz és 
improvizációs műsorát hallgathatja meg a közönség. A fesztivált 
búcsúest zárja a Café Zaccban. 

szám volt ezután Grieg Peer 
Gynt-jenek egy népszerű tétele. 

A második félidőben Snétber-
ger Ferencet hallhattuk, aki saját 
szerzeményeit játszotta, de ezen 
belül a művek címe titok ma-
radt. Snétberger egy-egy témát 
elindítva a jazz kereteinek meg-
felelő előadásmóddal és valószí-
nűleg rögtönzéssel játszik, 
ugyanakkor pengető nélkül és jó 
pár esetben klasszikus zenei for-
dulatokat is felhasználva: példá-
ul a Bach chaconne felidézésével. 

A számok önálló zenei világo-
kat tártak föl. A legkülönlege-
sebb közülük egy „oigányskálás" 
darab volt, amelynek már a té-
mája is rendkívüli, a kidolgozása 
pedig nagyon érzelmes, szenve-
délyes volt. A zenei átélés magas 
foka egyébként végig jellemző 
volt a művész játékára, és a vir-
tuóz technikákat felcsillantó, né-
ha szinte „húrszaggató" hangzás 
mellett mindig megragadóan 
szép volt a hangképzése. A kö-
zönség lelkesen fogadta Snétber-
ger zenei ötleteit, lenyűgöző elő-
adását. A tapsorkánt egy ráadás-
sal, a „Hulló falevél" sziporkázó 
feldolgozásával köszönte meg az 
est sztárvendége. 

ILLÉS MÁRIA 

Még a Vajdaságból is a szegedi kiállításra utaztak 

Kelengye, tv-sztárokkal 
A hatodik Kelengye esküvői ki-
állítás zárta be kapuit tegnap 
este 6-kor Szegeden, a Mars téri 
U pavilonban. 

Utólag, immáron megnyugodva 
mondhatják azt a szervezők, jó 
döntésnek bizonyult a régi és ha-
gyományos helyszínen megtar-
tani a Kelengyét, s nem az expó-
központban, ott ugyanis a hó- és 
jéghegyek miatt a parkolás gon-
dokat okozott volna. 

Bátyiné Mester Zsuzsanna, a 
kiállítás szervezője, a rendező 
Kamara Expo kft. munkatársa 
azt mondta el, 2300 jegyet vettek 
meg az érdeklődők, s mintegy 
1500 tiszteletjegyet adtak le. 
Ami azt jelenti, közel négyezren, 
csak kicsivel kevesebben voltak 
kíváncsiak a kiállításra, mint ta-
valy. Zömmel szegediek keresték 
fel a Mars teret, de sokan érkez-
tek a Vajdaságból, és még egy 
svájci érdeklődővel is találkoz-
tak. A résztvevők jelezték, jövőre 
is szeretnének eljönni. A Karnak 
Kft. tulajdonosa, ügyvezetője, 
Nyári Zsuzsa mindig visszakér-
dez, miért választotta az ügyfél 
az ő kínálatát és műtermét. 
Ilyenkor kiderül, hogy sokan a 
Kelengyén találkoznak először 
cégükkel. 

A hétvége fényét a Big Brot-
her-sztárok is emelték. Szomba-
ton és vasárnap Popeyjel és Bá-
linttal találkozhattak a rajongók, 
vasárnap pedig még Évi is vála-
szolt a műsorvezető kérdéseire. 
A több mint egy órát késő Évinek 

Popey és Bálint délutáni reggelije. Fotó: Miskolczi Róbert 

a közönség soraiból drukkolt Po-
pey és Bálint (aki nem sokkal ko-
rábban ébredt fel a cukrász famí-
liánál az előző esti sing-singes ki-
ruccanás után). „Reggelire" egy 
adag mustáros kolbászt szeretett 
volna elfogyasztani a színpad 
mellett, ha békén hagyták volna 
a rajongók. 

Popey élete kizökkent a régi ke-
rékvágásból - sok a fellépése - , 
Budapest felé kacsintgat, valószí-
nűleg modell lesz. Megnyúlt 
térdszalagja és porcleválása mi-

att pedig műtét elé néz. Éviről az 
derült ki, könyv jelenik meg az 
életéről április elején, utána pe-
dig CD-t ad ki. Budapesten él al-
bérletben, Kaposvárra a műsor 
befejezését követően alig né-
hányszor látogatott el. A nyere-
ményből Bálinton és Renátán kí-
vül egy kórháznak is jutott, an-
nak, ahol édesapját ápolták tíz 
éven keresztül. Ha vége a szerep-
léseknek, vendéglőt nyit Kapos-
váron. 

F.K. 

Edina vagy Timi lesz az első kieső 

Jelöltek a BB2 játékosai 
Szombat este először kellett je-
lölniük a Big Brother 2 játé-
kosainak. Egy hét múlva Edina 
vagy Timi lesz az, aki elsőként 
kényszerül elhagyni a házat. 

A Big Brother az új játékban a né-
zők véleményére nagyobb hang-
súlyt fektetett, mert - bár ezt a 
lakók nem tudják - a telefonon 
és esemesekben leadott voksok 
alapján a legkevésbé kedvelt lakó 
két szavazatot kap, a második 
pedig egyet. 

Szombat este kiderült, hogy a 
lakók és a nézők véleménye nem 
teljesen egyezik a játékosokról. A 

tévé előtt ülők többsége Sanyát 
küldte volna elsőként haza, a 
kékhajú fiút viszont egyetlen tár-
sa sem jelölte. Nem úgy, mint Ti-
mit, akire a nézők és a házlakók 
is szép számban voksoltak, így a 
nagyhangú, pókimádó lány lett 
az egyik kiesőjelölt. A másik já-
tékos, akinek szombaton össze-
csomagolt bőrönddel kell várnia 
a nézők döntését, Edina. Ót hat 
lakótársa is megjelölte, mégpe-
dig ugyanazzal az indokkal: nem 
tudták még megismerni, vele be-
szélgettek a legkevesebbet. 

A szegedi játékost, Gézát négy 
társa jelölte meg. Sanya azért, 

mert keveset tudtak még beszél-
getni, Roli az eltérő életszemlé-
letük miatt, Edina szerint az ult-
ramaratonista édesapával csak 
két témáról lehet beszélgetni, 
Öcsi pedig azzal indokolta vá-
lasztását, hogy Géza az egyik leg-
idősebb házlakó, gyerekei van-
nak, akik hazavárják, és azt is 
megemlítette, hogy a férfi nem 
csapatjátékos. Az ellentéteket 
valószínűleg Géza is érzékelte, 
mert láthatóan nagyon meglepő-
dött, amikor kiderült, szomba-
ton nem neki kell összecsoma-
golnia. 

TÍMÁR KRISZTA 


