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Ismét felújította a színház Angyal Mária 22 éves rendezését 

Tosca híven szeretett 
Régi, bevált produkciója a sze-
gedi operatársulatnak Angyal 
Mária 1981 őszen bemutatott 
Tbscája. Varga Mátyás tradi-
cionális díszletében sokszor fel-
újították a népszerű Pucci-
ni-operát, a mostani rcprízre a 
kelleténél talán kevesebb idő és 
energia jutott. 

A közönség soraiban ült a pénte-
ki premieren a korábbi előadások 
több főszereplője is: Karikó Teréz 
az egykori Tbsca, Juhász József és 
Réti Csaba - mindketten sikerrel 
énekelték ezen a színpadon Ca-
varadossit. Az Operaház vezeté-
séből Petrovics Emilt láttam, ami 
jelezte: tétje lehet az előadásnak, 
hiszen nemzeti dalszínházunk 
vezérkarából akkor szoktak el-
jönni, ha meg akarnak hallgatni 
valakit. 

Puccini operáiban a zene min-
den színpadi akciót elmond, 
meghatároz, ezért a legapróbb 
pontatlanságok, fáziskésések, el-
túlzott vagy elsietett gesztusok 
könnyen zavart kelthetnek. Eb-
ből a szempontból sajnos kevés-
bé volt összeszedett és üzembiz-
tos az előadás. A főszereplők kö-
zül egyértelműen a Cavaradossit 
csúcsformában éneklő Berkes Já-
nos alakítása volt a legkomple-
xebb, legélvezetesebb. A levél-
áriát vastaps fogadta, a közönség' 
láthatóan elégedett volt: végre 
hall egy vérbeli tenoristát. Gre-
gor Józsefnek a Sekrestyés szere-
pében. mindössze néhány perc-
nyi jelenlét is elegendő volt ah-
hoz, hogy sajátosan egyéni hu-
morral, különös atmoszférate-
remtő erővel bizonyítsa: világ-
klasszis színpadi művész. Gábor 
Géza is remekül adta Angelottit. 

Jó volt hallani a címszerepet 
éneklő Temesi Mária egész szín-
házat betöltő, hatalmas, diadal-
mas hangját. Közel áll hozzá Tbs-
ca szenvedélyes figurája, bár ezt 

Tfcmesi Mária Tbsca jelmezében az első felvonásban. Fotó: Miskolczi Róbert 

az operajátszás hőskorát idéző 
túlfűtött játékkal mutatta meg, 
hatalmas vehemenciával alakít-
va a féltékennyé tett szerelmes 
dívát. Szép sikert aratott a kifeje-
zően, finoman előadott imával. 

Németh József betegségre pa-
naszkodott, talán emiatt énekelt 
olyan erőtlenül és színtelenül. 
Egy okos művész ilyenkor in-
kább lemondja a fellépését, hi-
szen nincs értelme az előadás-

nak egy bizonytalan Scarpiával. 
Hogy a premier mégis tisztes si-
kert aratott, abban nagy szerepe 
volt a Molnár László kitűnő diri-
gálásával karakteresen, szenve-
déllyel muzsikáló Szegedi Szim-
fonikus Zenekarnak és a kórus-
nak. Félelmetes dobszóval külö-
nösen hatásosra sikerült az első 
felvonás fináléja és a mindig 
megrendítő drámai vég. 

H. ZS. 

Szegedi művészek Temesváron 
A nemzetközi képzőművészeti kapcsolatok ápolá-
sáért kitüntetést kapott Romániában a Szegedi Tu-
dományegyetem Rajz- és Művészettörténet Tan-
széke. Az elismerést a napokban Aranyi Sándor fes-
tőművész, tanszékvezető docens vette át Temesvá-
ron, ahol a Nyugat Egyetem Művészeti Karának dé-
kánja, Dumitru Serban meghívására részt vett a te-
mesvári felsőfokú művészetoktatás 70. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségeken és konferenci-
án. Az egyetemi rendezvénysorozattal egy időben 

nyitották meg a Temesvári Őszi Szalon című kép-
zőművészeti kiállítást, amelyen a Román Képző-
művészek Temesvári Szervezetének meghívására 
három szegedi alkotó is képviselte a várost. Aranyi 
Sándor festőművész egy háromrészes fotósorozat-
tal, Sinkó János festőművész két táblaképpel, Popo-
vics Lőrinc szobrászművész egy három darabból ál-
ló kisplasztikái sorozattal szerepel a temesvári tár-
laton, amely január 10-éig tekinthető meg a Bánát 
Múzeumban. 

Egy családot majdnem az őrületbe kergettek titokzatos idegenek 

A Sikoly megjelent 
a dorozsmai Czékus utcában 
Ismeretlenek pokollá tették egy 
család életét. O.-ékat rendszere-
sen zaklatták telefonon, mindent 
tudtak arról, mi zajlik Czékus ut-
cai házukban. Volt olyan eset, 
amikor a Sikoly című film egyik 
főszereplője „jelent" meg. 

Minden egy mobiltelefonnal kez-
dődött. A készüléket O.-né S. B. 
nagyobbik fia kapta még február-
ban. A tizennégy éves fiú betegség 
miatt kimaradt az iskolából, édes-
anyjával volt otthon, amikor elő-
ször megcsörrent a készülék. On-
nantól kezdve nem volt megállás. 

„Kiástuk a sírodat" 
- Éjjel-nappal, állandóan csör-

gött a mobil. „Halj meg, dögölj 
meg, kiástuk a sírodat" - suttog-
ta egy gyerekhang. Mindennap 
valami újat mondtak. Először 
még röhögtünk rajta, de a tavaszi 
szünet után bekeményítettek a 
telefonálók - mesélte az asszony. 

A család éppen Kisteleken volt a 
családfő szüleinél, amikor ismét 
telefonáltak. Azt mondta, bent jár-
nak O.-ék udvarán, feltúrták a 
kisállattemetőt és kivégezték a 
macskájukat. így is történt. Nem 
sokkal később a zaklatás meglepő 
fordulatot vett. Egy idő után 
ugyanis a telefonálók tudták, hogy 
a családtagok miről beszélnek, s 
nem csak hallották, látták is őket. 
- Amikor felvettük a telefont, el-
mondták, milyen mha van rajtam, 
mit tartunk a hűtőben. Kimen-
tünk, körbejártuk a házat, de sehol 
nem láttunk senkit. Valószínűleg 
őrületbe akartak kergetni minket. 
Láttak és hallottak minket -
mondta az asszony. Nyáron, egyik 
este valaki bezörgetett a ház kony-
haablakán, mire az asszony és fia 
elindult kifelé. A kisebbik gyerek 
azonban a házban maradt, s ekkor 
hirtelen megjelent egy, a Sikoly cí-
mű filmből jól ismert fekete csuk-
lyát és álarcot viselő alak és ráijesz-
tett a kisfiúra. A gyermek az ijedt-
ségtől sokkot kapott, az ügyeletre 
kellett szállítani, ahol beutalták a 
gyermekpszichiátriára. A család 
június 4-én ismeretlen tettes ellen 
feljelentést akart tenni a rendőrsé-
gen, de ott azt mondták nekik, ez 
nem rendőrségi ügy. 

Közben folyamatosak voltak a 
zaklatások. A család házának ab-
lakát kövekkel dobálták. Az ab-
lakpárkányra kitett forró teába 

HVB Karácsonyi Betétakció 
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Az említett hirdetés... 

A R E J T E L Y E S 
H I R D E T É S 
O.-ék a történtek után jó barát-
ságba kerültek a kiskundorozs-
mai Hajnal házaspárral. (Haj-
nalékról korábban már írtunk 
lapunkban. A család azt állítja, 
évek óta ismeretlenek zaklat-
ják őket, többször megpróbál-
tak méreggel végezni velük, la-
kásukba olykor besurrannak, 
követik őket.) Augusztusban a 
Hajnal házaspár egy helyi hir-
detőújságot adott át O.-éknak, 
amiben egy érdekes apróhirde-
tésre hívták fel a figyelmüket. 
„Szétziláltuk a kísérleti csalá-
dot, (...) halálba kergetés csúcs-
technikás kísérletekkel, dől a 
pénz a megfilmesítésekkel." 
O.-ék arra gondolnak, lehet, 
hogy az ismeretlenek már az 
internetre is feltették a család-
jukról készült felvételeket. 

beleborították a hamutálat. Az 
O.-ék elleni támadások pedig egy-
re kifinomultabbak lettek. A ház-
ban távirányítóval működő be-
rendezések maguktól életre kel-
tek. Hol a tévé, hol a hifi szólalt 
meg fülsiketítő hangerővel. Néha 
pedig a mobiltelefonok kapcsol-
tak ki minden ok nélkül. 

Manipulált telefonok 
Az asszonyt időközben azzal 

vádolták meg, hogy paranoid-ski-
zofrén és ő ijesztgeti a gyermekeit. 
O.-né erre a pszichiátriai gondo-
zóban kivizsgáltatta magát, ahol 

megállapították, az égvilágon 
semmi baja. A család magánnyo-
mozó segítségét kérte, s időköz-
ben alaposan tájékozódott a meg-
figyeléshez szükséges technikai 
berendezésekről. Az asszony vas-
tag prospektusban mutatta, ami-
ben mindenféle, kamerák, lehall-
gató készülékek és egyéb műszaki 
csodákat kínálnak. Ezeket bárki 
beszerezheti. A mobiltelefon ma-
nipulálásához pedig egy egyszerű 
számítógépes program is elég. 
Előfordult ugyanis, hogy a mobil-
telefonra a család vezetékes tele-
fonjáról érkezett a hívás, holott az 
asszony ott állt a készülék mel-
lett. A híváslista ellenőrzésekor 
pedig azt írta ki a készülék, hogy a 
hívásidő nem elérhető. 

Fiúhang suttogja 
A család végül lejátszotta a né-

hány kazettára rögzített telefon-
hívást. A szalagon fiatal fiúhang 
suttogja a fenyegetéseket. O.-ék 
szerint a zaklatás hátterében fia-
talok állhatnak, akiket felnőttek 
segítenek. A dorozsmai család azt 
is sejti, kik lehetnek az elkövetők, 
de erre nincs bizonyítékuk. 

Október vége óta a zaklatok 
nem hívták családot, ennek elle-
nére O.-né úgy érzi, a telefonálók-
nak sikerült tönkretenni életüket. 
- Majdnem diliházba kerültem, a 
gyerekemet el akarták venni tő-
lem. 1987 óta itt lakunk. Harago-
sunk, ellenségünk nincs, csak ba-
rátaink vannak. Már elkezdtük 
nézegetni, hol tudnák valahol 
máshol leélni az életünket. Pedig 
a férjem a fel életét áldozta ezért a 
házért - tette hozzá az asszony. 

A. T. J. 
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...hogy régi autóját egy új 
SKODA Fabia Classic-ra 
cserélje. 
Autóbeszámítás akán 
400«000 Ft-ért 
TÁRKÁNY AUTÓHÁZ Kft Az ón SKODA Márkakereskedője. 
Szeged, Szóregi út 46-50., Tel.. 62/555-666 
HÓD-TARKANY Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács 
János u. 178.. Tel.: 62/533-333 
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