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Gebirgsjäger 
Csemege fett sonka 

Fin carré 
Vajas keksz 
• 1 2 % vajjal 
• 2x200g 

Sunny Glade 
Mandar in -
befött 
• Hámozott 
• 314ml 

Ecorino 
Csokoládés ostya 
• 9 0 g Lel 

Súrelóper Maverick 
Borotva-
hab 
• Classic/ 

sensitive 
• 300ml 

S«uw 

Carpal 
Hajépolé 
sampon 
• Többféle 
• 300ml WWW. I 

Sholem Aleichcm Tóbiás, a te-
jcsembcr című regénye nyomán 
született meg az orosz, lengyel, 
nemet, szlovák és magyar jiddis 
népzenét ötvöző világsikerű 
musical, a Hegedűs a háztetőn, 
amelynek bemutatóját Gregor 
József főszereplésével pénteken 
este tartják a Szegedi Nemzeti 
Színházban. 

Az oroszországi Anatevkában a 
zsidópogromok idején, 1905-ben 
játszódó Hegedűs a háztetőn 
minden idők egyik legsikeresebb 
musicalje. Szinte nincs olyan es-
te, hogy valahol a világon ne ját-
szanák. Szegeden is nagy várako-
zás előzte meg a címszerepet ala-
kító Gregor /ózsef betegsége mi-
att őszről mostanra halasztott 
bemutatót. Népszerű basszis-
tánk vagy hatvanszor énekelte 
már Tfcvje szerepét Szolnokon -
óriási sikerrel. 

- Soha nem játszottam még 
Gregor Józseffel, ezért bevallom, 
úgy izgultam az első próbán, hogy 
még a lábam is remegett. Arra 
gondoltam: egy legendával állok 
együtt a színpadon - meséli öltö-
zőjében a próba szusszanásnyi 
szünetében Fekete Gizi, aki Gol-
dét, "Tfcvje feleségét alakítja a pre-
mieren. - Jóska csodálatos mű-
vész és nagyszerű ember. Hamar 
feloldotta bennem a feszültséget, 
és igazi jó kollégaként mindenben 
segített. Amikor bizonytalan vol-
tam, megfogta a kezem, és azt 
mondta: „Ugyan már, ne viccelj, 
nagyon jó lesz!" Boldog vagyok, 
hogy vele játszhatok! Golde is 
óriási ajándék, a legkedvesebb 
szerepem valamennyi közül. Pe-
dig Zalaegerszegtől Szegeden át 
"Ifcmesvárig hat bemutatóm volt 
ebben az évadban, és kicsit elfá-
radtam, nem nagyon hiányzott 
egy újabb feladat. Egyhétnyi pró-

baidőszakkal, szinte beugrássze-
rűen pláne nem! De most szinte 
röpülök a boldogságtól! Golde ki-
csit olyan, mint én vagyok: anya 
és feleség, aki teszi a dolgát, min-
dig mindent a legjobban akar csi-
nálni, mindenről ő akar gondos-
kodni. Fantasztikus ez a darab! 
Hatalmas lelke van. A szeretetről, 
az emberségről, magáról az életről 
szól - tiszta, őszinte és egyszerű 
módon. Ezért nemcsak a közön-
séget, hanem bennünket, előadó-
kat is mindig szíven üt. 

A Hóra Színház vezetője, a 
néptáncosként indult, majd 
nemzetközi táncszínházi tapasz-
talatokat is szerzett Tanács Ist-
ván koreografálta a produkció 
táncait. A balettkar mellett saját 
társulatának tagjai lépnek fel az 
előadásban. - Nagy kihívás a Hó-
ra Színház csapata számára ez a 
munka, hiszen megszoktuk, 
hogy önállóan, üres színpadon 
táncolunk, most pedig együtt 
dolgozunk a színészekkel, éneke-
sekkel, ami nagy élmény. Eredeti 
zsidó és orosz cigánytáncokra 
építve találtam ki a koreográfiát. 
Amikor Hollandiában dolgoz-
tam, izraeli koreográfusoktól sok 
zsidó tánclépést megtanultam, 
nem volt most nehéz ezeket is 
felelevenítenem. 

- Rosszul van írva! Ez így nem 
Anatevka, hanem Ajatevka... -
mutat Gregor József a színpadon 
a vasútállomás feliratára. És 
tényleg, a csupa nagybetűvel írt 
névben a magyar H felelne meg 
az orosz n-nek, helyette viszont 
az orosz j betű virít. 

- Úgy látszik, ennyit ért ne-
künk nyolc-tíz év orosztanulás -
nyugtázza bosszúsan Bal József 
rendező. 

Szerencsére a premierig van 
még idő kijavítani... 

HOLLÓSI Z S O L T 

Nagyik helyett tábor 
Egy hónap múlva bezárnak az iskolák. A szülők már most osztanak, 
szoroznak, tájékozódnak: hogyan, hol és mennyiből tudnak tartal-
mas programokat biztosítani csemetéiknek a nyári szünidőre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

(únius harmadik hetében kiürül-
nek az iskolák. A legtöbb család-
ban már elkezdték feltérképezni a 
táborozási kínálatot, hogy tartal-
mas szünidei kikapcsolódást, 
hasznos elfoglaltságot találjanak 
gyermekeiknek. 

- Az első heteket a gyerekek ott-
hon töltik: „kipihenik" az iskolát, 
lustálkodnak, filmet néznek, ol-
vasnak. Könyvtár, strand, vadas-
park a program - mondta a két-
gyermekes Vastagh Adrienn. - Jú-
lius elején táborba mennek, lo-
vasprogramot vagy -sportot kere-
sünk nekik. Majd a háromhetes 
ismétlődő otthoni lustálkodás 
után augusztusban a Balatonra 
utaznak a nagymamához, aztán 
irány a tenger, közös nyaralás zár-
ja a vakációt. 

Aki táboroztatásra adja a fejét, 
annak mélyre kell nyúlni a zse-

bében. A Szegedi Vakáció nevü 
füzetben felsorolt több mint 
százféle tábor között találhatunk 
bentlakásost és reggeltől délutá-
nig tartót is. Előbbiek ára 15 ezer 
forinttól kezdődik. A külföldi tú-
rák ára pedig a célországtól függ: 
például Erdélyben 10 ezer forin-
tért tölthetünk el két napot, Pá-
rizsban és Eurodisneyben 5 nap 
62 ezerbe kerül. A napközbeni 
táborok ára 8 ezer 500 forint fe-
jenként. 

Két kisiskolás gyermek vakáció-
jának szebbé, tartalmasabbá téte-
le számításaink szerint legalább 
140 ezer forintjába kerül a család-
nak, ha a nyári programok között 
szerepel például az egyhetes apát-
falvi kézmüvestábor, az itthoni 
strand, mozi, vadasparki séta, a 
vidéki rokonoknál eltöltött he-
tecske, no meg a horvátországi 
nyolcnapos tengerparti lubickolás 
és hajókázás. 

Gregor Józseffel és Fekete Gizivel: Hegedűs a háztetőn 

Anatevka a szegedi 
színpadra költözött 

Gregor József és Fekete Gizi a főpróbán Fotó: Miskoiczi Róbert 

Alföldy Géza: A birodalmi és a népi kultúra ötvözése stabilitást biztosított 

Az ókorban kőbe vésték a híreket 
A spanyolországi régészeti feltárások szüne-
tében magyar egyetemeken is előad Alföldy 
Géza, a Heidelbergi Egyetem Ókortörténeti 
Intézetének nyugalmazott professzora. A ró-
mai társadalom-, közigazgatás-, vallás- és 
hadtörténet, valamint a római történetírás 
és a provinciák története a fő kutatási terüle-
tei. Római társadalomtörténet című, har-
minc évvel ezelőtt írott könyve a mai napig 
alapmű. 

- Az ókori pénzek és képzőművészeti alkotá-
sok bizonyos értelemben olyan szerepet ját-
szottak az antik világban, mint manapság a 
média, vagyis a tévé, a rádió és az újságok. Az 
akkoriak felirataikon örökítették meg az 
egyes emberek vagy csoportjaik tetteit, érték-
és életrendjét - hasonlította a több mint ezer-
éves írások szerepét a maiakéhoz Alföldy Gé-
za ókortörténész szegedi bölcsészkari előadá-
sán. - Ezek azonban nem csupán tisztelgő 
feliratok voltak, hanem egyúttal a fennálló 
politikai és társadalmi rendet is hirdették. Ez 

a fajta írásbeliség nagymértékben hozzájárult 
a Római Birodalom hatalmának és kultúrájá-
nak fenntartásához a császárság távoli tarto-
mányaiban is. 

A neves kutató szerint Spanyolországban -
azaz ókori nevén Hispániában - az időszámítá-
sunk előtti és utáni évszázadokban született 
írásokkal és szoborábrázolásokkal hatásosan 
sikerült továbbítani az információt. A feliratok 
mindenki számára egyértelművé tették: előbb-
re és magasabb pozíciókba juthatnak mind-
azok, akik a rómaiak elvárásait és értékrendjét 
követik. Felirataik változatos formában, de 
ugyanazzal a tartalommal hirdették az új rend-
szer dicsőségét. Azonban korántsem csak a 
művelt és befolyásos néprétegek állíttattak 
emlékműveket. E szokást - többek között - a 
felszabadított császári rabszolgák és a katonák 
is megkedvelték. Az értelmezéshez nem volt 
szükségük cicerói latintudásra, mivel a felira-
tok jobbára egyszerű szövege többnyire az em-
lékállítók nevét és tetteit örökítette meg. így a 
császárságban a központi hatalom meghatáro-

zó eszköze lett az írás, és évszázadokon át segí-
tette a római uralom fennmaradását. 

- A római kultúra befogadása mellett a Mad-
ridtól száz kilométerre fekvő város, Segobriga 
polgárai a keltibér hagyományaikat is megőriz-
ték. (Hasonlóképpen a mai nemzetek az Euró-
pai Unión belüli elképzeléseihez.) Ez a felfogás 
láthatóan ezer évvel ezelőtt sem állt ellentét-
ben a szövetségi renddel, sőt a két törekvés 
szerves egysége több évszázadon át stabilitást 
eredményezett - hangsúlyozta Alföldy Géza. 

Végül a professzor egy érdekes ókori példát 
emk'tett a kultúrák sajátos ötvöződésére. Se-
gobriga mellett egy sziklafal oldalában Dianát 
ugyanis nem a római szokás szerinti szűzies, 
kecses vadászistennőnek, hanem mint a ter-
mékenység megtestesítőjét ábrázolták. Fiatal 
nyulak serege veszi körül, miközben az eléje já-
rulók köszönetet mondanak neki nemzőképes-
ségükért. A kutatók feltételezik, ez a termé-
kenység kultuszának szentelt szikla az eredmé-
nyes szerelmi légyottok helyszínéül is szolgált. 

D O M B A I T Ü N D E 

H ó d t ó II 

r a z első akciós napon elfogy üzletünkből. Kérjük 
is, nem vállalunk felelősséget. Aromk tartalmazzak az 
Az árak a dekorációit nem tartalmazzák Kártyás fizetés 

mennyiségben. 

Lidi Magyarország 
Kereskedelmi Ót. 
1027 Budapest, 
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