
fl Somogyi Könyvtár 
új kiadványai 

Immár hagyománnyá vált, 
hogy a jelentős évfordulók 
alkalmával a Somogyi 
Könyvtár ú j kiadványokkal 
jelentkezik. A közelmúltban 
is több ilyen évfordulós 
anyaggal gazdagodtunk. Ezek 
közül a legértékesebb Az 
őszirózsás forradalom és a 
Tanácsköztársaság Szegeden 
címmel megjelent bibliográ-
fia és repertórium. 

A két forradalom szegedi 
eseményeivel elég. sokféle 
irodalom foglalkozik, ta-
nulmányok, újságcikkek, 
visszaemlékezések találhatók 
szétszórtan. „A kiadvány 
célja az, hogy a szerte ága-
zó közleményekről áttekin-
tést adjon tanulóknak és 
tanároknak, érdeklődő ol-
vasóknak és a korábbi ered-
ményeket kereső kutatóknak 
egyaránt" — írja bevezető-
jében az összeállító Péter 
László. 

Az ősz folyamán adott ki 
a könyvtár szöveghasonmá-
sokat ugyanezen címmel, 
mely ennek a bibliográfiá-
nak és repertóriumnak-
melléklete. A kettő együtt 
áttekintést ad a szegedi 
munkásmozgalom történeté-
ről, különösen a két forra-
dalom időszakáról. 

Módszertanilag is jelentős 
ez a kiadvány. Szeged tör-
ténetének monografikus fel-
dolgozásáig ebben tájéko-
zódhat az érdeklődő, 8 
ugyanakkor a monográfia 
elkészülte sem képzelhető el 
e nélkül az anyag nélkül. 

Köztudomású, hogy a reper-
tóriumnak nemcsak mellé-
rendelő szerepe van, hanem 
előrejelző funkciót is tölt 
be. Kiindulást adhat egy 
nagyobb összefoglaló anyag 
elkészítéséhez. 

Az évfordulóra megjelent 
második kiadvány az 1969-
es 2. számú Híradó. A 
könyvtár belső életével fog-
lalkozó cikkek mellett (Fo-
dor Lászlóné Könyvtárőr 
vizsga, Fráter Gézáné Egy 
fiókkönyvtáros munkaköre, 
Kovács Béla Könyvtár és 
termelőszövetkezet) érdeke-
sek az évfordulókhoz kap-
csolódó anyagok. Így Beze-
rédy István könyvtárvezető 
Négy jelentés című cikke, 
melyben a Somogyi Könyv-
tár egykori „gazdája" halá-
lának 35. és születésének 
90. évfordulójára emlékezve 
dolgozza fel Móra négy je-
lentését (1917, 1918, 1919, 
1920), melyek a könyvtár 
akkori állapotának részletes 
bemutatása mellett a könyv-
táros Móra munkájáról, el-
gondolásairól is vallanak. 
Érdekes Péter László A for-
radalmak szegedi publicistái 
1918—1919 című cikke, mely-
ben a szegedi újságok és ú j -
ságírók tevékenységét vizs-
gálja a forradalmak idején. 
Ezeken kívül meg kell még 
említeni Palásti László Sze-
gedi kutatások Nyugat-Euró-
pában című munkáját, mely-
ben a Szeged francia meg-
szállására vonatkozó adato-
kat bővíti ki. 

Laczó Katalin 

Töksötét 
Akkor odajött Neboritski. A drót-

hajú. A többiek rámeredtek. 
— Hogy kerülsz te ide? Kienged-

tek? 
Neboritski köpött. Mint mindig, 

mielőtt megszólalt. 
— Ne boríts ki! — dörmögte resze-

lős hangján. Mint mindig, amikor 
dühös volt. Mert erről is nevezték el, 
hogy furtonfúrt azzal kezdi: Ne bo-
ríts ki! 

A galeri azóta megszaporodott. 
Tizen voltak. Mialatt Neboritski sit-
ten volt — mintha csak tegnap vit-
te volna el az URH-s kocsi —, egy 
kétméteres gólem ls hozzájuk csa-
pódott. Az Emberevő. Így hívták, 
franc tudja miért. Nem mondták ki 
sohp, de az egész Borsódzó-telep tud-
ta: ő a vezér. Bal pofáján forradás' 
húzódott végig. Halef-emlék. 

Eőzike Béla, a tehetséges prózaíró 
itt megállt néhány pillanatra. Ciga-
rettára gyújtott. — Halef-emlék; ez 
jó! — mormolta közben. De most ml 

légyen? Bunyó? Hát annak minden-
képp lenni kell. De kivel? Egymás-
sal? Szerelmespárokkal? Esetleg au-
tós aggastyánokkal? Ez itt a kérdés. 

Neboritski mindenkivel jattolt. A 
forradásossal nem. Átnézett rajta. 
Kiköpött. 

De csak fél óra múlva ütöttek. 
Addig ugyanis áz író törte a fejét: 

mármost fogjon vagy ne fogjon a 
nevelés Neboritski n. Mert ugye, aki 
onnan jön, az kétszer ls meggondolja. 
Végül azonban mégis úgy döntött, 
húzzon be először gólem a dróthaj ú 
fenegyereknek — „mit verébkedsz 
itt, hé?" —, de aztán Neboritski ver-
je laposra. Tegye egyenlővé a föld-
del. Döngölje bele. És locsolja. 

Ahogy a betont szokták, mikor még 
friss. 

Az író itt újabb cigarettát veti 
elő. Hm, ezt talán nem is ártana 
ideírni: ahogy a betont szokták. Mi-
kor még friss. Az építkezéseken. 

A füsltel aztán elfújta a tolakodó 
gondolatot is. Nem jó! Méghogy a 
beton, a locsolás, az építkezés meg 
miegymás. Hogy jön ez ide? A végén 
valakinek még eszébe jutna, hogy 
ebben az országban imitt-amott 
dolgozgatnak is. Tré fordulat lenne, 
határozottan tré! 

Neboritski leszegte a fejet. Meg-
rázta. Sötét arca, mélyenülő szén-
szemei most is ugyanazt a itatást 
tették a többlekre, mint régen. Ez 
volt Neboritski, a Borsódzó-telepi 
vezér. Egy sötét árny a töksötétben. 

Már. látta lelki szemeivel a kriti-
kát: Eőzike Béla tömör mondatai 
úgy találják telibe a valóságot, mint 
hőseinek balegyenesei és jobb hor-
gai az ellenfél po . . . , illetve arcát, 
gyomorszáját. Eőzike éppolyan kitű-
nő író, mint amilyen nagyszerű ve-
rekedő Neboritski és a többiek. 

'— Affene! — dörmögte bosszúsan 
Eőzike, miközben kinyújtóztatta tag-
jait. Amilyen tökmaflák a kritiku-
sok, nem fogják észrevenni írásában 
ezt a töksötétet. Vagy nem értik 
meg. Na, mindegy, aki a valóság 
komplex bemutatására adta a fejét, 
•innak vállalnia kell a rizikót is. 

Eőzike vállalta. Sőt. még aznap el-
ondolta. hogy hozzáfog a paraszti 

letet festő miniregényének megírá-
sához. Pitricsom Párduca — lesz a 
címe. Színhelye egy községi talpon-
álló; a pulton, az asztalon, valamint 
e kettő alatt játszódik az izgalmas, 
sőt vérbő cselekmény. 

SLMAL Mihály 

Megalakult a Magyar 
Sajtótudományi Társaság 

V D dleln 
Ábránd és valóság 

Kedden a MUÓSZ székházá-
ban megalakult a Magyar/ 
Sajtótudományi Társaság —, 
a Tömegkommunikációs Ku-
tatások Nemzetközi Szövetsé-
gének (AIERI) magyar cso-
portja. Az előkészítő bizott-
ság nevében Dersi Tamas 
kandidátus, az Este Hírlap 
rovatvezetője számolt be a 
nemzetközi szervezet céljáról 
és a tömegkommunikációs 
kutatás hazai helyzetéről, ed-
digi eredményeiről és felada-
tairól. A Magyar Sajtótudo-
mányi Társaság hat szekció-
ban — a szociológia-pszicho-
lógia, a módszertani, történe-
ti, oktatási, jog és gazdasági-
műszaki szekcióban — kí-
vánja vizsgálna a hagyomá-
nyos nyomtatott sajtó, továb-
bá a tv, rádió és a film-
híradó közvéleményformáló 
tevékenységének hatékonysá-
gát, problémáit és fejlődésé-
nek távlatait. Fő célja a szo-
cialista demokrácia intéz-
ményrendszerében jelentős 
funkciókat betöltő tömeg-
kommunikációs apparátus 
gyakorlati munkájának elő-
segítése, a különböző szakte-
rületeken folyó kutatómunka 
összehangoláának megterem,-
tése, viták rendezése, az 
eredmények nemzetközi 
visszhangjának biztosítása. A 

közgyűlés az előkészítő bi-
zottság jelentését elfogadta. 

Ezt követően megválasztot-
ták a társaság vezetőségét. A 
társaság elnökévé dr. Pálfy 
Józsefet, a Magyarország fő-
szerkesztőjét, főtitkárává 
Dersi Tamást választották. 
Ugyancsak megválasztották 
az egyes szekciók vezetőségét 
is. 

A Magyar Sajtótudományi 
Társaság alakuló közgyűlése 
táviratban üdvözölte az 
AIERI párizsi központját. 

— Szegedi KISZ-esek Sző-
riában. A Szegedi József At-
tila Tudományegyetem jogi 
karáról három tagú küldötté 
sóg utazott a Szófiai Állami 
Egyetemre. A szegedi kar 
KISZ-vezetői április 16—20 
között a diákká pcsola tok 
megerősítéséről és a nyári 
csereakciókról tárgyalnak a 
iogi fakultás fiataljaival. 
Ezzel a két kar négyéves ba-
ráti kapcsolata jut el ú j 
fázisába. / 

<— Finn akadémikus elő-
adása Szegeden. A Bolyai 
János Matematikai Társulat 
Csongrád megyei tagozatá-
nak rendezésében érdekes 
előadásra kerül sor holnap, 
csütörtökön délután 5 óra-
kor a Magyar Tudományos 
Akadémia szegedi székházá-
nak (Somogyi Béla utca 7.) 
első emeleti dísztermében. 
Az előadó Rolf Nevanlinna 
professzor, a Finn Tudomá-
nyos Akadémia tagja, aki a 
parciális differenciálegyen-
letrendszerek a vektorterek-
ben címmel, angol nyelven 
mondja el előadását 

— Növényvédelmi szolga-
latot szervez az újszeged i 
November 7. Művelődési 
Központ. Első alkalommal 
ma, április 16-án, szerdán 
délután 3 órától Kereshetik 
fel a művelődési központot 
az érdeklődők, ahol Surányi 
Róbert növényvédelmi fő-
felügyelő ad szaktanácsokat. 
Ezt követően minden máso-
dik szerdán lesz növényvé-
delmi szolgálat 

Odessza-est Szegeden 
Az ukrán hét keretében rendez a Hazafias Népfront 

I. kerületi bizottsága és a Tömörkény gimnázium KISZ-
szerveaete Odessza-estet holnap, csütörtökön este 6 órakor 
a Vörösmarty utcai művelődési házban. Megnyitót mond 
Diós József, az I. kerületi népfrontbizottság titkára, az 
odesszai é6 szegedi írók, költők műveiből, valamint ma-
gyar és szovjet szerzők zeneműveiből összeállított műsort 
Kovács Miklósné tanár rendezi. 

Ritmuskiub a gyárban 
Hakni, amivel mindenki jól 

jár — foglaltam össze ma-
gamnak mindazon látni- és 
hallanivalók összességét, 
amiért esőverte úttalan úta-
kon, pocsolyákat kerülgetve 
és pocsolyákba belelépve mé-
giscsak eljutottam hétfő este 
a szegedi textilművekbe. (Azt 
hinné az ember, a töltésen 
tqlra merészkedett, vagy 
több ezer munkás gyalogos 
közlekedését egy kóbor villa-
mos alakjában teszi nevetsé-

Gyászközlemények 
Fájdalomtól megtört szívvel 

tudat juk , hogy szeretett f é r j , 
édesapa, nagyapa és testvér, 
SANDOK FERENC, életének 67. 
évébeu rövid szenvedés után el-
hunyt. Temetése április 16-án 13 
órakor lesz az alsóvárosi temető 
kápolnájából. A gyászoló ess* 
Iád, Mihálytelek. T. 3033. 

Mélv fá jdalommal tuda t juk , 
hogy ÖZV. HARASZTHY GEZA-
NÉ, életének 83. évében el-
hunyt. Temetése április 17-én 11 
órakor lesz a Dugonics-temető 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád. T. 3031. 

Mely fá jdalommal tudat juk , 
hogy VARGA MIHALYNE Da-
nyl noua . életének 64. évében 
elhunyt. Temetése áorilis 17-én 
14 órakor lesz a Gyevl-temetö 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád. f ínnvadi tér 11. T. J033. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, akik 

szeretett halot tunk. BICSKEI 
KÁROLYT utolsó ú t já ra elkísér-
ték. Köszönetet mondunk a 
MÉH Vállalatnak, továbbá az 1. 
Kótház orvosainak és ápolóinak, 
akik szenvedését enyhíteni Igye-
keztek. A gyászoló család. 

T. 3026. 
Kálás szívvel mondunk köszö-

netet mindazoknak a kedves ro-
konoknak, baráta inknak, isme-
rősöknek, drága jó f iunk, ked-
t es barátainak, akik Jelenlétük-
kel, virág- és koszorúadománya-
ikkal fá jda lmunka t enyhíteni 
Igyekeztek. A gyászoló Szauiszló 
család. T. 3023. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek és 
munkatársaknak , ajfik. BÁRKÁ-
NYI LAJOS. Sándorfalva, Aradi 
u. 53. sz. alatti lakos temetésén 
résztvettek és fáidalntimkat rész-
vétükkel igyekeztek csökkenteni. 
A gyászoló család. S. 43 538. 

gessé a korszerű úttervezés 
csodája!) A helyi ifjúsági 
klub soros programján az 
Echo-együltes, a tavalyi lis-
ta ötödik helyezettje adott 
műsort Koncz ZsuZsával, za-
jos sikerű, ízig-vérig beat-
klubos műsort, ami bősége-
sen kárpótolt az előveteli 
bosszúságokért. 

Hogy mi történt a textiles 
ekédlóklubban? Tulajdonkép-
pen semmivel sem több, 
mint egy szabvány beat-kon-
certen, tehát jó és mérsékelt 
számok keringtek a levegő-
ben, a publikum mindannyi-
szor zajos élvezettel szippan-
tott belőlük, s a közeli isme-
rősök közlékenységével paro-
lázott Keresztes Tiborral, aki 
a vendég-konferanszié minő-
ségében, ám a házigazda ba-
rátságos modorában aktivi-
zálta a hangulatot: vezette 
be a számokat, kalauzolta a 
műsort. A fővárosi művelő-
dési ház beat-színpadának 
fiatal rendezője egyre gyak-
rabban jelentkezik a hazai 
beat-fórumon, speciális Rit-
mus klubját, mely népszerű 
együtteseket szerepeltet soro-
zatban, a textilművek if júsá-
gi klubja már harmadízben 
hallotta. (Még fogja halla-
ni.) 

Sőt, a közeli villamosmeg-
állónál ácsorgóknak is na-
gyon tetszett . . . 

N. L 

— Hegedű, bőgő. cselló. 
örvendetesen fejlődik a Sze-
gedi Hangszergyár termelé-
se. Az igények hívószavát 
követve idén különösen sok 
klasszikus vonÓ6 hangszert 
gyártanak az üzem műhe-
lyeiben. A gitárkészítés csök-
kent, viszont hegedűből 6 és 
fél ezret, csellóból ezerhá-
romszázat. bőgőből 350 da-
rabot állítanak elő a mes-
terkezek. Ennek a mennyi-
ségnek nagy része a határo-
kon. sőt a tengeren túlra is 
utazik; egy sor országban 
— Svédországtól Görögor-
szágig, Angliától az USA-ig 
—i kerülnek forgalomba a 
szegedi hangszerek. 

— Amatőrfilmek bemuta-
tója. A tanácsköztársasági 
művészeti szemle keretében 
április 17-én, pénteken este 
6 órai kezdettel rendezik 
meg a Népművelési Tanács-
adó klubjában (Deák Ferenc 
u. 16.) az amatőrfilmek be-
mutatóját A műsorban az 
apátfalvi művelődési ház 
szakkörének f i lmjei t vala-
mint Szabó Árpád, Konfcer 
László és dr., Németh András 
művelt vetítik. 

— Légharmat az Operá-
ban. A szegedi Gyógyszöv-től 
500 darab légharmat nevű 
légfrissítőt rendelt az Opera-
ház. Az elmúlt évben a szö-
vetkezet 100 ezer darab flak-
konos árut gyártott 

— Előadóülést tart április 
17-én. csütörtökön délután 5 
órai kezdetlel a Magyar Bio-
lógiai Társaság szegedi osz-
tálya az Ady téri egyetem 
biológiai előadótermében. Az 
ülésen dr. Szász Kálmán, dr. 
Horváth Imre. dr. Szító And-
rás és dr. Csizmazia György 
tart előadást 

Sikkasztás alapos gyanúja 
miatt indított el járást a rend-
őrség Czékus János Üllés, 
Árpád dúló 152. szám alatti 
'akps, az Általánc® Fogyasz-
tási és Értékesítési Szövet-
kezet karahomoki vegyes-
boltjának volt vezetője ellen. 
A vizsgálat eddigi adatai sze-
rint rövid három hónap alatt 
17 ezer 464 forintot sikkasz-
tott, amelyet főleg italozásra 
fordított. Ügyét vádemelési 
javaslattal átadták az ügyész-
ségnek. 

•— Lopásért indított eljá-
rást a rendőrség Boross 
László büntetett előéletű, 
Sándorfalva, Akácfa utca 
44. szám alatti lakos ellen. 
Szegeden, a Royal szálló 
építkezésénél besurrant a 
munkások öltözőjébe, ahon-
nan ellopott egy bundakabá-
tot több száz forinttal. Ügyét 
hamarosan átadják vádeme-
lésre az ügyészségnek. 

— Megkezdik a födémszer-
kezetek beemelését Az új-
szegedi fedett uszoda épít-
kezésén eddig a talajvíz aka-
dályozta a nagyméretű da-
ruk felszerelését amelyek a 
súlyos födémszerkezetek be-
emelését végzik. A napok-
ban megkezdődött a daruk 
horgonyzó köteleinek lebeto-
nozása. így sor kerülhet a 
négy 25 tonnás daru felállí-
tására, majd a födémszer-
kezetek beemelésére. 

— Törzsbaromfi nevelésére 
és értékesítésére társult a 
Berettyóújfalui Állami Gaz-
daság a berekböszörményi 
Petőfi Termelőszövetkezettel. 
A megállapodás szerint a 
két nagyüzem Franciaország-
ból származó tyúkokat nevel. 

_ Vadász Ilona gordonka-
estje. A Zeneművészeti Fő-
iskola zene- és énektanár-
képző tagozata április 17-én, 
csütörtökön este 8 órai kez-
dettel rendezi meg az intézet 
hangversenytermében Vadász 
Ilona gordonkaestiét Műso-
ron HSndel, Dittersdorf, 
Beethoven, Kodály és Co-
sacchi művei szerepelnek. 
Közreműködik dr. Simor 
Ferencné dr. Kiss Ernő és 
Bódás Péter. 

— Minőségvizsgálat — 
röntgensugárral. Az Építő-
ipari Minőségvizsgáló Intézet 
szegedi állomása már tavaly 
a jobb minőség szolgálatába 
állította ú j eszközeit: a két 
Super-Liliput röntgenkészü-
léket. Gázvezetékek, acél te-
tőszerkezetek esetében ellen-
őrizték a hegesztés minősé-
gét, a 70 mm-t „átlátó" su-
garakkal. Az állomás mind 
több megbízást kap válla-
latoktól. intézményektől 
ilyen vizsgálatokra. Eddigi 
legnagyobb munkájuk az 
ujszegedi fedett uszoda acél-
szerkezeteinek hegesztés-
röntgenezése. 

— Negyven országba... A 
Szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem füvészkertje 
negyven ország 260 társin-
tézményével cserél rendsze-
resen növényeket. Az idén 
mintegy 3000 magcsomagot 
kaptak és 5000-et küldtek 
szét A legértékesebb növény 
Szingapúrból érkezett A 
borpálma ököl nagyságú 
magját a feladók finom, 
nedves tőzegbe ágyazva cso-
magolták, s így a kéthónapos 
utazást sem sinylette meg. 
A tórpusi Ázsiában ennek a 
magasnövésű pálmának a 
terméséből bort készítenek. 

— Barangolás Erdély leg-
szebb városaiban és tájain 
címmel tart előadást Vörös-
váry F. Béla, az ország-
világjárók baráti korének 
országos titkára rrva, szerdán 
délután 6 órakor a Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
klubjában. Az előadást szí-
nes diaképekkel szemléltetik. 

— Két egyfelvonásos a 
Fiatalok Irodalmi Színpa-
dán. Ma, szerdán este 7 
órai kezdettel mutatja be a 
Móra Ferenc művelődési 
otthonban Csehov: Háztűz-
néző és Lev Mitrofanov: 
Majd én mindent elintézek 
című egyfelvonásosait, a 
Fiatalok Irodalmi Színpada. 
Az előadást Varga Tibor 
rendezte, díszleteit Székely 
László tervezte. A premiert 
követően pentekei; este 7 
órakor ts előadást tartanak. 

— Betűrendes mutatót adott 
ki a Somogyi Könyvtár a 
Móra Ferenc művei című so-
rozat köteteihez. A nagy sze-
gedi író születésének 90. év-
fordulójára megjelent füzetet 
dr. Péter László állította ösz-
sze. 

— Termelőszövetkezeti ve-
zetők vizsgája biztonságtech-
nikai ismeretekből. A Csong-
rád megyei és a szegedi já-
rási tanács mezőgazdasági 

-osztályainak, valamint az 
SZMT munkavédelmi osztá-
lyának közreműködésével 
tanfolyamot szerveztek a tsz-
vézetők számára biztonság-
technikai ismeretekből. Az 
elmúlt napokban a szeged; 
járásból mintegy 350 tsz-ve-
zető tett sikeres vizsgát. 

— Hűtőtárolók építésére és 
hasznosítására közös vállal-
kozást létesítettek az ásott-
halmi szakszövetkezetek és a 
Szabadságharcos Termelőszö-
vetkezet, illetve a zákány-
széki és a rúzsai termelő-
szövetkezetek. 

— H a l á l f e j e s tojások. D é l -
Dunántúlon ú j módszerrel 
irtják a fészakrublö mada-
rakat: méreggel injektált 
tyúktojásokat helyeznek el 
a mezőkön, a rendkívül 
mértékben elszaporodott 
szárnyas dúvadak, főleg a 
szarkák és a varjak ugyanis 
tavaszonként mérhetetlen 
károkat okoznak az énekes 
madarak, valamint a fácá-
nok és a foglyok költóhelye-
In. Az injektált tojásolcat a 
Baranya megyei Mezőgazda-
sági Vállalat „gyártja": kel-
tetésre alkalmatlan tyúkto-
jásokból. 
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