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Eötvös Péter és furonics Tamás Atlantisza 

Kultúrák találkozása a színpadon 
A kortárs tánc eszközeivel adott egy 
másik, színházi életet furonics Tamás 
a világhírű szerző, Eötvös Pctcr At-
lantiszhoz fűződő, zenében kifejezett 
gondolatainak. A bemutató csütörtö-
kön volt a szegedi színházban. 

A leporelló-szerűre kitágult színlap 
rengeteg apró betűs fogódzót - véle-
ményt és információt - ad az Eötvös 
Péter zeneműveire készült, világelső 
táncszínházi produkcióhoz. De a vál-
lalkozás újszerűségéhez, tehát bátorsá-
gához mérten még ez is kevésnek bizo-
nyul. Első és egyetlen pillantásra ítész-
kedni /uronics Tamás rendező-koreog-
ráfus és a Szegedi Kortárs Balett leg-
újabb produkciójáról - ennél még na-
gyobb bátorságot kívánna. A magam 
részéről, jelentem, nincs ennyi. Úgy-
hogy: minősítés helyett alább egy-két 
benyomás vázlata következik. 

Mitikus homály 
Mítoszos és misztikus félhomály - in-

kább sötétség, mint világosság - uralja 
az egész előadást. És mi tagadás: a zene. 
Képtelenség az ereje elől menekülni, s 
ahhoz, hogy a színpad történéseit ak-
ceptálja az ember, külön és erősen kon-
centrálni kell. A szem és a figyelem foly-
tonos erőltetésének tudható be, aligha-
nem, hogy az előadást sokkal hosszabb-
nak érezni, mint a valóságos ideje. Ez lo-
gikusan azt is jelenti, hogy talán Juro-
nics táncalkotói invenciója - ezúttal ki-
sebb terjedelmű? Legalábbis a zenei 
„többszólamúsághoz", a tág értelmezési 
lehetőségekhez képest? Az eddigi minő-
ségek nyomán keletkezett elvárásokhoz 
képest? 

Az előadás első harmadában a kore-
ográfus mintha erőltetett küzdelmet 
folytatna a monotónia fenyegető-ho-
mályos táncszínpadi veszedelmével. 
Győztest nehéz lenne hirdetni. Mert 
gondoljuk bár, hogy a színpad titokza-
tos-kámzsás, előkelő-impozáns, de kö-
zelebbről meghatározhatatlan alakjai -
az atlantisziak - egyáltalán nem vélet-
lenül mozdulnak együtt. Kissé szöglc-
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tes-sarkos szabályozottságban, kétség-
telenül összehangoltan, de annyira egy-
szerű és ismétlődő térformákban, hogy 
a néző előbb-utóbb elfelejtkezik arról, 
hogy méltányolja a megjelenített miti-
kus közeg tudatos jellemzésének igé-
nyét. Túl hamar elfárad? 

Valóságos felüdülés 
Mindenesetre valóságos felüdülés a 

másik „kultűrközeg" figuráinak (az em-
bereknek) a megjelenése a színpadon. 
Az ugyancsak jellcmzésigényes mozgás-
világ üdítően megélcnkül-megváltoza-

tosodik, az improvizációkat imitáló tán-
cosok egyszerre csak képesekké válnak 
terelni a figyelmet - nem válik szét zene 
és színpadi történés. Minden nézői ér-
zék jólesően „foglalkoztatva van", a 
megszokott juronicsi színpadi truvájok-
ból is részelhetünk, díszlet-, világítási-, 
kellék-ötletek sziporkáznak. 

A hangulat neve 
Vagyis igen erős táncszínházi percek 

vannak az előadásban. Barta Dóra és 
Fodor Zoltán utolsó harmadbcli párosa 
esztétikai-tánctechnikai szempontból 

is finomra csiszolt, képileg is emléke-
zetes, hangulatilag pedig megenge-
dőbb-könnyedebb, mint bármely da-
rabbeli előzménye. Az előadás, ez az 
Atlantisz-kort, mitikus időket idéző 
táncszínházi absztrakció mindazonál-
tal egészében is leginkább hangulati 
hatást tesz. Ha meg kell nevezni ezt a 
hangulatot, a magam részéről azt mon-
danám: egyszerre nyomasztó és vára-
kozást keltő - tétovaság. 

Ami, azt hiszem, nem áll távol a föl-
használt Eötvös-zene témától. 

S. E. 

Vasárnap zárul a gitárfesztivál 

Gála spanyol 
tánccal 
Látványos flamenco-táncgálával és az 
argentin Pablo Marquez fellépésével 
zárul vasárnap este a 6. szegedi nem-
zetközi gitárfesztivál. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A zeneművészeti főiskolai kar kistermé-
ben ma 15 órától Nikita Koshkin, majd 
a mesterkurzuson résztvevő főiskolai 
hallgatók koncertjével folytatódik a 
nemzetközi gitárfesztivál. Az Európa-
szerte és az Egyesült Államokban is 
rendszeresen vendégszereplő lengyel gi-
tárművész, Dariusz Domanski fellépé-
sével 19.30-kor kezdődik a Fricsay Te-
remben az esti koncert, amelynek má-
sik szólistája a minden évben visszatérő 
Pusztai Antal. Több nemzetközi szaklap 
kritikusa szerint generációk óta ő az 
egyetlen gitáros, aki a klasszikus zenét 
és a jazzt is egyaránt kimagasló színvo-
nalon műveli. Legutóbb első díjas lett a 
Montreux-i nemzetközi gitárversenyen. 
22.15-től latin táncest és éjjeli gitár-ka-
maraest kezdődik a Grand Gaféban. 

A fesztivált záró holnapi gálaestet új 
helyszínen, a Szegedi Tudományegye-
tem Tanulmányi és Információs Köz-
pontjának nagytermében tartják 
19.30-tól. A sztárvendég a barcelonai 
Caprícho Flamenco Group lesz, amely a 
hagyományos gitár-ütőhangsze-
rek-taps-tánc felállás mellett csellót is 
foglalkoztat, ami különleges hangzást 
biztosít produkcióiknak. 

Kiváló muzsikus hírében áll a másik 
fellépő, a Franciaországban élő argentin 
Pablo Marquez, akiről a szegedi születé-
sű világhírű zongoraművész, Sebők 
György mondta: „elmélyült muzsikus, 
rendkívüli zenei attitűddel". Pablo Mar-
quez szinte az egész világot bejárta kon-
certkörútjai és mesterkurzusai során. 
Dolgozott többek között Pierre Boulez-
zel Ás Kurtág Györggyel is. Jelenleg a 
strasbourgi konzervatórium tanára. Va-
sárnap este 22.15-től a Grand Caféban a 
Verebes Trió fellépésével ér véget a fesz-
tivál. 

r ® St doluiaiódid 
az ízoadászai! 

Kétszer is hiába műtötték a vásárhelyi Fári Józsefet 

A jeges járda áldozata 

CSAK A DELMAGYARORSZAG ES 
A DÉLVILÁG ELŐFIZETŐINEK! 

1 1 7 0 Ft ajándékba! 
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3900 Ft helyett 

2730 Ft-ért 
megvásárolhatja 

STAHL JUDIT 
legújabb. 

Büntetlen örömök 
című nagy sikerű 
szakácskönyvét! 

A könyvet keresse az Önhöz legközelebb 
álló ügyfélszolgalatokon március 1 .-tol 18.-ig. 
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Combnyaktörése óta alig tud 
mozogni a vásárhelyi Fári Jó-
zsef, akit hiába műtötték meg, 
ismét jelentkeztek a fájdalmai. 
Olvasónk lapunktól kért segít-
séget. Bár a kakasszéki gyógy-
intézetben hónapokat kell várni 
a kezelésre, mint megtudtuk, 
soron kívül is fogadják azokat, 
akiknek állapota ezt indokolja. 

A vásárhelyi Fári ¡ózsef nem tud-
ja elhagyni otthonát. A járókere-
te segítségével a saját lakásában 
is nagyon nehezen mozgó férfi 
gondjai éppen két évvel ezelőtt 
kezdődtek, amikor ebédelni in-
dult az idősek klubjába. A lakása 
közelében ugyanis elcsúszott a 
jeges járdán, s egyszerűen nem 
tudott felkelni. 

- Addig mindig mindenhová 
siettem - mescli a férfi, aki har-
minchárom cvig teherautó-so-
főrként dolgozott. Elcsúszásakor 
combnyaktörést szenvedett, 
emiatt nem sokkal később meg-
műtötték. Két hónapig panasz-
mentesen clt, majd megjelent a 
bal lábában a fájdalom, s néhány 
hónap alatt teljesen elhatalma-
sodott rajta. 

- Kaptam a kezeléseket, majd 
végre beutaltak Kakasszékre, a 
reumatológiai osztályra. Ott de-
rült ki, hogy kilazult a beépített 
csípőprotézisem. Tavaly április-
ban ezért újra megműtötték -
mondta. 

Fári József fájdalmai nemrégi-
ben újrakezdődtek, s ez végképp 
a járókerethez, s ezzel együtt la-
kásához kötötte. Egyedül él, 
ugyanis évekkel ezelőtt meghalt 
a felesége. A fiai segítenek neki, 
az ebédet pedig az idősek ottho-
nából kapja. 

Az idős férfi egyetlen szórako-
zása, hogy naponta tüzetesen át-

S : olvassa lapunkat, melynek 1958 

A férfi járókerettel is lassan mozog, a tűzre csak nehezen tud rak-
ni Fotó: Tésik Attila 

óta előfizetője, s szinte állandóan 
hallgatja a rádiót. Számára már 
az is nagy erőfeszítést jelent, 
hogy szenet rakjon a kályhába. 
Mint mondja: hiába fejeződött 
be otthon kezeléssorozata, fáj-
dalmai nem csillapodtak. Szeret-
ne ismét bekerülni Kakasszékre, 
de meg sem próbálta ezt kezde-
ményezni, tudván: hónapokig 
kellene sorára várni. 

- Azért küldtem a Délvilágnak 
a levelemet, hogy keressenek fel, 
s adjanak valami tanácsot, mit is 
tegyek. Sajnos, nincs telefonon 
sem, így nem tudok kihez fordul-
ni - panaszolta. 

Floszberger Péter, a vásárhelyi 
Erzsébet-kórház kakasszéki reu-
matológiai osztályának főorvosa 
lapunknak elmondta: valóban 
két három hónapot kell várni 
egy-egy kezelésre, hiszen a 105 
ágyas gyógyintézetbe az egész 
dél-alföldi régióból érkeznek a 
betegek. A főorvos hozzátette: 
sürgős esetben azonban soron kí-
vül is bejuthat az, akinek ezt a 
vizsgálati eredménye indokolja. 
Arra pedig valóban van példa, 
hogy kilazul a beépített protézis, 
ha az nem megfelelően épült be a 
beteg csontszerkezetébe. 

B. K.A. 


