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SZÜLETÉSÉRŐL 
Április 4-én lett volna Ju-

hász Gyula 82 éves és 6-ám 
28 éve, hogy meghalt. 

Gyakran visz el az utam 
a költő Tisza-parti szobra mel-
lett, s ahogy elnézem ércbe 
öntött alakját — mely ugyan 
portié-szobornak készült, de 
nem egészen jól sikerült vol-
ta miatt csupán a szimbólum 
idézi fel bennem az eredeti 
arcot — mindig valami régi 
személyes emlék, epizód, 
vagy éppen kiskocsmái dar-
vadozás eleveníti meg ben-
nem Juhász Gyulát. 

Tegnap ia. a Tisza-part fe-
löl hazafelé megyek és a 
színház előtt haladva a Hun-
gária elé Jutok, valami kü-
lönös asszociációként egv 
régi emlék jut eszembe . . . 
Otthon előszedem a sárgult 
Jegyzeteket, emlékeket és 
máris megelevenedik a negy-
ven év előtti m ú l t . . . 

A budapesti SZÍNHÁZI 
ÉLET a szegedi színházban 
f agy „Gálaest"-et rendezett. 
Úgyszólván az összes pesti 
színházi csillagok itt voltak. 
Ma tgy mondanak: „Esztrád-
müsor". Akkor „A színházi 
Elet Estélye" volt a címe az 
előadásnak. Neves írók, köl-

tuk Juhász Uyuuí is. ivu, lia-
UuoK nem a nagy, ünnepi 
aszuunai Uilunk, de egeszem 
KOzej az uiuiepxu uin.epei-
tuuuiez xogj a&i-iouuk a ma 
szimpxanua, vagy uupiaman 
nevezett minuennapi ieke-
veiiütít. Junasz Oj u.a is ve-
luiut itta kapuctnuieu Jou-
t>an erezte rnagai a na.al 

„ÜOCOSOK", mint az ünnepelt 
leny usie xesuuak aozotl. 

AimKor a vacsora ideje 
eieiaezett, a Színházi Eiel 
luszei'Xeszluje, incze banuor 
odavitte Junasz Gyulát is a 
foaszlalhoz es n a m i t u y mel-
lé ültette. Vele szemben ült 
a legszebb és a legünnepel-
tebb pesti pi'imauunnu; 
PLCHY útiASl. 

Juhasz Gyula, a 6/.erény 
szegedi poéta, a tnegszoKUtt 
halk, szinte suttogó hangján 
Karinthynak beszelt Szeged-
ről, a szegedi irodalomról, 
esztétikáról, a liataiokrol eo 

— Pecny Erzsiről: 
— Milyen gyönyörű ez a 

nó ! . . . — mondta hevülő 
lelkesedéssel és hosszan néz-
te apro, fekete, mélytüzű 
szemével a tündöklő prima-
donnát. 

Körülötte ülők a szakállas 

A fejlődés útján 
A f/sőipariskola kereteiből 

régen k ©"itt Déri Miksa Gép-
ipari Technikum jeles, Sze-
ged immár hetven esztendős 
tradícióval rendelkező oktatá-
si intézménye. Fénykorát 
napjainkban éli. A nappali 
tagozatosok száma 500. A 
levelező, illetve esti tagoza-
ton összesen 1300-an tanul-
nak. F^ben azok Is szerepel-
nek. a ' i knek az anyaintézet 
lehetőséget nyúj t a tanulás-
ra az úgynevezett kihelyezett 
osztályaiban Kiskunfélegyhá-
zán, Kiskőrösön, Kiskunha-
lason, Hódmezővásárhelyen, 
Szentesen és Csongrádon. 
Szegeden hetvenen végeznek 
ebben a tanévben a levelező 
tagozaton. 

A késve megszerzett érett-

logatja azzal, hogy számos tatást szolgáló szerszámgé-
tanulónak ösztöndíjat ado- P e k k e l más szakirányú sze-
mányozott. S a kábelgyár 
gondoskodása kétszeres. A 
jobb szakemberképzés és ok-
tatás érdekében két gépész-
mérnököt is adott a techni-

ket. A nyers öntés megmun-
kálását az összeszerelésig 
örömmel vállalnák. Amelyik 
iskolának ilyen igénye van, 
csak kopogjon be a techni-

kumnak Lengyel Nándor és kumba a kölcsönös kapcsolat 
Hódosi Béla személyében, és barátság jegyében. 
Más szegedi üzemekkel is v é 8 Ü J s z ó l n i k e l 1 a tech-

nikum ú j létesítményerői, a hasonlóan jó kapcsolata van 
a technikumnak. Arra saj-
nos nem tudtunk feleletet 
kapni, hogy hány gépállo-

keskeny- és normál filmve-
títésre egyaránt alkalmas gé-
pi berendezésről, a 200 főt 
befogadó házi filmszínházá-

másnak vasrv tsz-nek tanul f ó L I n n e n n > ' i t n a k a i t ó l " a b ~ masnak, vagy tsz-nek tanul , a k o t g n a g y v i l á g r a m j n d e n 
itt társadalmi ösztöndíjasa, héten csütörtökön délután. 
Ilyen szerződés fehér holló-
ként sincs itt. 

— A technikumnak alap-
ségi teht nemcsak hivatalos jában véve mindegy — kap-
okmány, nemcsak a képesítés- csolódott a beszélgetésbe 
hez kötött munkakör betöl- Zentai Nándor műhelyfőnök 

tők, ünnepelt művészek szere- költőt nézték és megértően 
peltek a műsorban. KARIN-
THY FRIGYES konferál t . . . 
Nagy siker volt ! . . . Elöad. s 
nlan a KASS KÁVÉHÁZ-
BAN — a mai HUNGARlA-
ban hankett volt a szereplők 
tiszteloléi-e. Természetcsen 
az akkori szegedi saj tó kép-
Viselői is ott voltak, s köz-

mosolyogtak diákos rajongá-
sán . 

Juhász maga elé kapta az 
étlapot, amelyről percekkel 
ezelőtt a legszerényebb ételt 
választotta ki magának, meg-
fordította és máris ezt a szo-
nettet írta az étlap tiszta ol-
dalára: 

tésére jogosító bizonyítvány, 
hanem értékmérő is. Az ok-
tató-nevelő munka mellett 
jut idő és erő a technikum-
ban a különböző szaktanfo-
lyamok levezetésére ls. 

—, hogy melyik intézmény, 
vállalat ád társadalmi ösz-
töndíjat növendékeinknek. 
Kétségtelen, hogy akik nem 
élnek a lehetőséggel, műsza-
ki szakember utánpótlásuk 

A legfrissebb technikai új-
donságokról készült magyar, 
szovjet és nyugati filmeket 
mutat ják be a tanulóknak 
és meghívott közönségnek. 
Bárki beülhet ide másfél-
két órára, hogy a technika 
ú j vívmányaival megismer-
kedjen a film közvetítésével. 

A haladás, a fejlődés út-
ján nem is lehet másképpen 
járni. 

Lődi Fcrcnc 

Ipari tanniók sikere 
a szakmai versenyben 
(Tudósítónktól) 

Budapesten került meg-
rendezésre a szőrme és bőr-
iparban a „Szakma kiválő 
tanulója" cím elnyeréséért 
folyó verseny, A döntőt 
egy gondosan előkészített 
háziverseny előzte meg, 
melynek legjobb ncgy ta-
nulója jutott el a főváros-
ba. 

A rendkívül érdekes, szín-
vonalas verseny egyaránt 
próbára tette a tanulók 
gyakorlati és elméleti fel-
készültségét is. A szűcsipa-
ri tanulóknak például pano-
fix szörmebundát kellett 
240 perc alatt kiszabniok és 
szűcsgéppel megvarrniuk. A 
szegediek szép sikert értek 
el és Komáromi Miklós má-
sodik, Molnár Magdolna 
harmadik. Hajdú Katalin 
ötödik, Gyuránki Ágnes pe-
dig a hatodik helyezést ér-
te el az izgalmas, nehéz ver-
senyben. 

A jó helvezést elértek 
a júniusi vizsgák helyett 
már most. megkapták a 
szakmunkás bizonyítványt. 

Nikolényi Árpád 

Péchy Erzsinek 
Oh szőkeség, mely a görög regéktwS 
Feltündökölve fénylik most felénk, 
Mint szende hold a boldog nyári égről; 
Varázsos és búsító szőkeség: 

A költő fáfő ábránddal reád néz 
Es csöndes gyásszal rólad énekel, 
Az életem, mint holdas éjben árnyék, 
E ragyogásra bánattal felek 

Versaillesi kertben nyíltak (ly csodák tán 
Dús ünnepen, míg a park cifra rácsán 
Szegény, borús pór vágyón betekintett. 

Ragyogj soká még boldog ragyogással, 
Szívedbe zsongjon édes, büszke nászdal 
S ne bántson a bús és fáradt tekintet. 

Amikor a költőt arra kér-
ték, hogy olvassa fel a vev-
ftet, szokott szerénységével 
elhárította magától a nyilvá-
nos szereplési lehetőséget, 
így Karinthy Frigyes olvasta 
fed azt. A tapsos siker után 
az étiapos eredeti kézirat 
kézről kézre vándorolt, de 
néhány perc alatt mégis si-
került azt lemásolnom és 
máris azzal kérték vissza, 
hogy a vére az inspiráló mű-
vésznőt illeti. Péchy Erzsi 
talán ed is tette emlékül a 
többi hódoló* esetleg többet 
mondó, de értéktelenebb em-
lékei k ö z é . . . 

Az akkori idők legszebb és 
legszőkébb operett-dívája 
1933 óta egyik pesti temető-
ben alussza örök álmát. 
Hogy mi lett az eredeti kéz-
irattal — nem tudom, Bizo-
nyára elkallódott va l aho l . . . 

. . . És a primadonna halá-
lát követő négy év múlva a 
költő is eltávozott a 
ha lhata t lanságba. . . Ott, a 
sok jóbarát, kortárs, jóisme-

rős társaságában, ahol nin-
csenek ünneplő idegenek, ta-
lán már személyesen is el-
szavalta a megcsodált „SZŐ-
KESÉGNEK" írt szone t te t . . . 

Jenő István 

Páldy Ferenc, a technikum biztosításával lemaradnak az 
igazgatója örömmel újságol- élelmesek mögött, 
ta, hogy a gépipari techni- Sorra látogatjuk a mérő-, 
kusképzés mellett az ú j tan- kutató-szobákat, laboratóri-
évben, szeptembertől kezdve u m o k a t és a műhelyeket. A 
villamosgépgyártó tagozattal technikus tanárok — Ri0Ó 
gyarapodik intézetük. Két László. Papp Sándor, SzecS-
első osztály nyílik egyszerre. kár Mihály, Farkas Szilárd 
Mint mondotta, az ú j tago- és Magyar József — megmu-
zat létrehozását az MSZMP tat ják birodalmukat, a kor-
Szeged városi bizottsága és szerűen felszerelt géptermet, 
o n i ír „ „ „ n i „ lakatos- és szerelőműhelyt, 
a DAV vezetői együttesen l á n g _ ^ ívhegesztő csarno-
szorgalmazták a Kohó- és fcot é t a kovácsműhelyt 
Gépipari Minisztériumban. Nagyvonalú számolással ls 
Szeged rohamosan fejlődő könnyen megállapítható, hogy 

Ankét az iskolatelevízióról 

ipara jól jár majd ezzel a 
kezdeményezéssel. A gépipari 
tagozaton az eddig végzettek 
20 százaléka Szegeden és 
környékén helyezkedett el. 

A szegedi gumigyár még 
csak éppen megkezdte a ter-
melést, de már jóelőre gon-
dolt a fejlődésre, amely a fi-
atal gépésztechnikusok egész 
sorát igényli. Tavaly már 16 
társadalmi ösztöndíjasuk volt. 
Egy részüket egyetemre 
küldték tovább tanulni. A 
szegedi kábelgyár is jól szá-
mított, amikor műszaki szak-
ember-utánpótlását innen vá-

csaka szerszámgépek értéke 
7—8 millió forint körül mozog. 
A tanulók által megmunkált 
minden kész munkadarabra 
várnak az ország valamelyik 
nagyüzemében. Ebben a tan* 
évben 1 millió 700 ezer fo-
rintot fordítanak itt műsze-
rekre, berendezések és szer-
számgépek beszerzésére, 
hogy a további követelmé-
nyekkel lépést tarthassanak. 
Nem is állnak kihasználat-
lanul egyetlen percig sem. 
Ha volna rá igény, a gazda-
gon felszerelt, a korszerű ok-

Több mint egy éve In-
dultak meg az iskolatele-
vízió kísérleti adásai. Az 
adások eddigi tapasztalatai-
ról tegnap kétnapos orszá-
gos ankét kezdődött a Mű-
velődósügyi Minisztérium-
ban, gyakorló pedagógusok 
és az iskola tv munkatársai-
nak részvételével. 

Buti Ernő, a Művelődés-
ügyi Minisztérium közokta-
tási főosztályának esoport-

rint — mintegy 2800 tanin-
tézetben nézik az iskola tv 
adásait rendszeresen, vagy 
alkalmanként. 286 általános 
iskola és 31 gimnázium 1200 
pedagógusa jelentette ed-
dig, hogy rendszeresei ű 
és alkalmazza az iskolát' -
levízió műsorait gyakorlati 
munkájában. Mindez azt 
mutatja, hogy az iskola tv 
polgárjogot nyert a korsze-
rű oktató-nevelő munkában. 

vezetője elmondotta: a szer- Az adások sok tízezer ta-
kesztők, a rendezők arra 
törekedtek, hogy az adáso-
kat beillesszék a tanítási 
órákba, kidolgozzák áz óra 
felépítésének vezetésének 
legjobb módszeréit. A ta-
pasztalatok szerint a kísér-
leti esztendő sikeres volt. 

nulót vittek el az ország 
és a világ általuk még is-
meretlen tájaira, üzemekbe^ 
termelőszövetkezetekbe, ( 
nyújtották a magasabbszitv-
tű szemléltetés, a szakszerű 
oktatás különböző előnyeit 

A bevezető után dr. Fe-
Erről tanúskodnak a sta- kete József, a Művelődés-
tisztikai adatok is: 1653 ál- ügyi Minisztérium közokta-
talános iskola és 301 kő- tási főosztályának helyettes 
zépiskola rendelkezett, tele- vezetője és Sándor György, 

. . . , . „ a magyar televízió nepmu-
vizióS keszu lekkel az idei v e l é s t adások főszerkesztője 
tanév elején. Jelenleg — tartotta meg vitaindító réfe-
nem végleges adatok sze- rátumát. (MTI) 

Bélyeqkiállítás nyílt 
a Hóra F^enc Múzeumban 

Sxegetli miniatűrök 
Írja: Tiszai \ ikíor 

A Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetségének sze-
gedi bélyeggyűjtő körei ha-
zánk felszabadulásának 20. 
évfordulója alkalmából 
nagyszabású kiállítást ren-
deztek a Móra Ferenc Mú-
zeumban. A kiállítást va-
sárnap délelőtt nyitotta 
meg Arvai József, a Szeged 
mj városi tanács vb elnök-
helyetteoe. Hangsúlyozta, 
hogy a gazdag anyagú bé-
lyeggyűjtemény bemutatá-
sa méltán csatlakozik fel-
szabadulásunk 20. évfordu-
lójának szegedi rendezvé-
nyeihez. 

Tizenegy szegedi bélyeg-
gyűjtő kör kétezernél több 
tagjának együttes munká-

ját dicséri a kiállítás. Negy-
ven tablón mintegy 8 ezer 
bélyeget mutatnak be. A 
motívumok közül különö-
sen kiemelkedik a fasiz-
mus vértanúit ábrázoló so-
rozat, az űrhajósokat be-
mutató tablók. Külön érde-
kessége a kiállításnak az 
első magyar bélyegsorozat 
az 1870-es évekből. 

Már az első napon több-
ezer látogató kereste fel a 
kiállítást, a többi között 
vidékiek is. A kiállítás áp-
rilis 11-ig tekinthető meg. 
minden nap délelőtt 10-től 
este 6 óráig. S ezen idő 
alatt a kiállításon alkalmi 
postahivatal is szolgálatot 
tart. 

A í i s z a l á j ü n n e p i s z á m a 

KEMPELEN GYOZO 
- Emlékezés az első felelős lapszerkesztőre Szegeden — 

A felszabadulás 20. évfor-
dulója jegyében állították 
össze a Tiszatáj áprilisi szá-
mát. A folyóirat gazdag tarta-
lommal emlékezik az évfor-
dulóra. 

A rrtldosztás dél-alföldi 
történetének izgalmas mozza-
natait feldolgozó lapnyitó ta-
nulmány Szabó Ferenc levél-
táros munkája. Az ünneppel 
kapcsolatos Gál Sándor Ural 
hangvételű cikke Mennek a 
vonatok címmel, Rácz János-
nak A szegedi munkásság 
harca a felszabadulás éveiben 
című tanulmánya. Köves Jó-
zsef Es mégis Varsó ... cím-
mel írt színes beszámolója 
egy turistacsoport élményei-
ről. és a lap lírai összeállítása 
is. melyet A Ura köszöntése 

címmel Dér Endre írása ve-
zet be. A cikket követő költe-
mények — Stmai Mihály, Lődi 
Ferenc, Hatvani Dániel. Né-
meth Ferenc, Sarkady Sán-
dor, Becsey T. György, Kele-
men János versei — eszméi-
tető önvallomások. 

A prózai részben Csoór 
István Nemzetes asszony cí-
mű elbeszélésének befejező 
részét olvashatjuk. Szauder 
József professzornak, a Józséf 
Attila Tudományegyetem in-
tézetvezető tanárának kitűnő 
Dante-tanulmányát Dante a 
XIX. század magyar irodal-
mában címmel közli a lap -
két részletben. Az első részlet 
az áprilisi szám kiemelkedő 
anyaga Péter László Vltima 
verha című esszéjével József 

Attilára emlékezik a Tiszatáj. 
A cikk a nagy proletárköltő 
halála körülményeire vonat-
kozóan tartalmaz érdékes fej-
tegetést. 

A Művészet rovatban Ta-
más Attila Jegyzetek a Szege-
di téli tárlatról címmel sajá-
tos hangú, elgondolkoztató 
írást ad közzé. Korner Éva 
Stúdió 64 címmel a Fiatal 
Képzőművészek nevű mű-
vészcsoport budapesti kiállí-
tásáról számol be, a kiállított 
alkotásokat szakszerűen, szí-
nes stílussal* értékelve. Cs. 
Pataj Mihály Látogatás Vink-
ler László műtermében cím-
mel művész- és tanártársáról 
rajzol portrét. 

Az ú j számot gazdag kriti-
kai rovat egészíti ki. 

Nem volt köny-
nyű dolga Szege-
den egy szerkesz-
tőnek, az 1860-as 
években, mozgalmas 
esztendőkben, a haza-
fias tüntetések kor-
szakában, mikor 
kesztyűs kézzel kel-
lett vezetni a tollat 
az irodalom olyan 
szorgalmas művelő-
jének is, mint Kem-
pelen Győző „szőr-
kesztyű" úrnak, 
ahogy cigányos zsar-
gonnal nevezték azo-
kat, akik buzdítgat-
ták a magyart, és 
ostorozták a néme-
tet, de úgy, hogy az 
megértse, ez pedig 
ne értse az allegó-
riát . . . 

„ . . . A hatalmas 
oroszlán megrázta 
sörényét. A tetem-
nek vélt testre jött 
varjúk tovarepültek, 
soha vissza nem té-
rendők. A farkasok 
is messze távolban 
üvöltenek, csak a 
rókák maradtak itt. 
csekély számban, 
azok is farkcsóvál-
va és mosolygó fo-
gat mutatva veszik 
körül a saját lábá-
ra állott, s egy évti-
zeden keresztül ha-
lálra hajtottnak vélt 
királyi v a d a t . . . " 

Ezt írta. s ehhez 
hasonlókat a derék 
Kempelen szerkesz-
tő a Szegedi Híradó 
hasábjain, mely lap-
nak nemcsak elsó 

szerkesztője, de ke-
resztkomája is volt, 
Nehéz volt a sorok 
mögött nem a Bach-
korsaakot, népnyúzó 
tisztviselőivel lát-
ni. Azonfelül buzdí-
totta az ifjúságot. 
Akkoriban ez volt a 
jelszó: „Le a kétfejű 
sasokkal!". Mivel a 
tüntetések értelmi 
szerzőit nem lehe-
tett megtalálni, a 
vége az lett, hogy a 
lapszerkesztőt „kon-
finfrozták" (magya-
rul, bebörtönözték) 
hét hétre Josefstadt-
ba. Amikor kiszaba-
dult, s hazajött Sze-
gedre, a pályaudva-
ron nagy lelkesedés-
sel. a Rákóczi-indu-
lóval. s éljenzéssel 
fogadták. De ettől 
kezdve már nem 
sokáig vezethette a 
Híradót. Felköltözött 
a fővárosba, s Pes-
ten halt meg 1865. 
április 6-án. 

Mint a sakkauto-
matájáról világhír-
re emelkedett Kem-
pelen Farkas déd-
unokája, Budán szü-
letett. 1829-ben. Fia-
tal közhonvédként 
küzdötte végig a 

szabadságharcot, 
ahol a Szeghegy és 
Verbász közötti csa-
tában II honvédtár-
sát lőtték el mellő-
lé. Tábornoka. 
Guyon Richárd, mel-
lette elhaladva, szo-

kásos tört német-
séggel, lóhátról csak 
ennyit mondott ne-
ki: 

— Ik grattilire, 
dasz nok sie le-
b e n ! . . . (Gratulálok, 
hogy még 61!) 

1851-ben megnő-
sült, Tóth Kálmán 
költő nénjét, Rizát 
vette fel, aki szin-
tén írónő volt. 1857 
—58-ban a magyar 
nyelvtant tanítja 
Jászberényben. A 
következő évben 
Szegeden megindí-
totta a Szegedi Hír-
adót. a város tiszte-
letbeli főjegyzője. 
Csongrád megye 
ugyancsak tisztelet-
beli aljegyzője, a 
színház választmá-
nyának tagja lett. 
Nagy része volt a 
megyei gazdasági 
egylet megalapítá-
sában. 1859-ben 
részt vett az orszá-
gos Kazinézy-ünnep-
ségek rendezésében. 
Az ő érdeme, hogy 
elsőként. városunk-
ban, nagy emberek-
ről neveztette el az 
utcákat. (Széchenyi 
tér, Dugonics u.. Ka-
zinczy u., Teleki u. 
stb.) 1860. szeptem-
ber 7-én a szerkesz-
tőségből a várba vit-
ték, majd Josefstadt-
ba szállították, hon-
nan a város közben-
járására — mely 
gondjaiba vette el-

hagyott családjat is 
— szabadult ki. 

Távollétében Nagy 
Sándor, a későbbi 
szerkesztő, vezette 
tovább a lapot. 1861-
töl, haláláig a fővá-
rosi „Hon" munka-
társa. Irt novellákat, 
verseket a „Hölgy-
futár" számára. Szív-
betegsége aránylag 
fiatalon végzett vé-
le. Irodalmi munkái 
közül jelentősek: 
Kazinczy-linnep Ma-
gyarországon (Sze-
ged. 18591. Magyar 
önkéntesek c. foly-
tatásos regény a Sze-
gedi Híradóban (1859, 
18—70. sz ), s 7 hét 
Jnsefstadihan. mely-
ben naplószerű hű-
séggel. megrázó erő-
vel rajzolja a hír-
hedt csehországi bör-
tönben sínylődő ma-
gyarok életét (Szö-
ged. 1861). 

Rövid pályafutása 
alatt Kazinczy mon-
dása lebegett sze-
mei előtt: 

„ . . . a hazáért 
nemcsak veszni szép, 

Szép élni is őér-
t e . . . " 

Most. 100 eszten-
deje, sok szép re-
mény, s akarás hul-
lott vele sírjába. 
Élete olyan volt, 
mint az a fáklya, 
mely világosságot 
áraszt — s a maga 
rezgette légben ha-
mar e l h a m v a d . . . 


