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Természet-
védelem 

Szerdán, tegnap Miskolcon 
megalakult a Borsod megyei 
tanács természetvédelmi bi-
zottsága. A huszonkét tagú 
társadalmi testület keretében 
földtani, vízvédelmi, bioló-
giai és tájvédelmi szakcso-
port működik. A festői szép-
ségű upponyi völgyben le-
vő lázbérci víztároló környé-
ke lesz a megye első tájvé-
delmi körzete. 

Véradó aiunkásorök 
Komoly felkészülést, helyt-

állást és fegyelmezett maga-
tartást követelt munkásőrök-
től, parancsnokoktól egy-
aránt a szegedi járás mun-
kásőregységének őszi, éles lő-
gyakorlata. A feladatok vég-
rehajtása mellett az önzet-
len emberi segítőkészség 
szép példáját is mutatták, 
amikor a gyakorlat ideje 
alatt a szegedi véradóállo-

más munkatársainak kérésé-
re állományuk nyolcvan 
munkásőre jelentkezett vér-
adásra. 

S lettek volna többen is, 
ha közülük sokan munkahe-
lyükön nem lennének rend-
szeres véradók, ök most nem 
adhattak vért, de társaik és 
parancsnokaik segítőkészsé-
géhez az ő példamutatásukat 
is hozzá kell számítanunk. 

Tudós látogatóim 
Nem szívesen írok magam-

ról és munkámról, de mivel 
ez a munka, úgy hiszem, 
meglehetősen fontos az ame-
rikai magyarság történeté-
nek kutatása szempontjából, 
egyszer-egyszer, nagy ritkán 
talán megengedhető, hogy én 
magam beszéljek róla. 

Munkám széles körű pub-
licitást kapott Magyarorszá-
gon is, azon a réven, hogy 
gyűjteményemet, eddig kö-
rülbelül ötven esztendő mun-
kájának eredményét, halá-
lom után szülővárosomnak, 
Szegednek az a nagy könyv-
tára fogja megkapni, amely-
nek kisdiák koromban min-
dennapos látogatója voltam, s 
amely könyvtár bevezetett a 
könyvek csodálatos birodal-
mába. 

Eddig két magyarországi 
tudós kutató látogatott meg, 
hogy megtekintse a gyűjte-
ményt. Az első dr. Karsai 
Elek volt, a budapesti Orszá-
gos Levéltár egyik főtisztvi-
selője, számos kiváló törté-
neti munka szerzője, amelyek 
a legújabbkori történelemmel 
foglalkoznak. Dr. Karsai fő-
leg az amerikai országos le-
véltárban dolgozott, kor-
mányokiratokat gyűjtve. 
Gyűjteményemet nagy érdek, 
lődéssel nézegette, s miután 
annak jellege nem az ő szak-
területe, főleg az tetszett 
benne, * hogy milyen rendben 
van. (Ezen néha magam i6 
csodálkozom.) 

A másik magyarországi lá-
togatómnak azonban ponto-
san az a szakterülete, ami az 
én gyűjteményemé: az ame-
rikai magyarság történetének 
kutatása. Dr. Puskás Júlia, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia történettudományi 
szakosztályának munkatársa, 
évek óta behatóan foglalko-
zik ezzel a tárgykörrel, ame-
lyet most már úgy ismer, 
mint Magyarországon senki 
más. Munkájában rendkívüli 
nagy segítsége az a tény, 
hogy az Akadémia birtoká-
ban van a legtöbb forrás-
anyag, amely ezzel a téma-
körrel foglalkozik. Kétségte-
len, hogy a nemzeti könyv-
tárnak nevezhető Széchényi 
Könyvtárban is nagy meny-
nyiségű ilyen forrásanyag 
van már, de például aligha 
van akkora gyűjteménye az 
egyik legfontosabb forrásból, 
a régi amerikai lapokból, 
mint az Akadémiának. Dr 
Puskás megmutatta ezeknek 
pontos jegyzékét. Ennek alap-
ján gondolom, hogy az Aka-
démia az, ahol a legtöbb do-
kumentumot gyűjtöttek ösz-
sze az amerikai magyarok 
múltjáról. Dr. Puskás teljes 
hét hónapot töltött az Egye-
sült Államokban, hogy meg-
keresse az itteni, idevágó 
gyűjteményeket. Elment 
egész Kaliforniáig, megállt 
Minneapolisban, ahol a nagy 
állami egyetemnek külön in-
tézete van a régi bevándor-
lás tanulmányozására (való-
színűleg ez a legnagyobb 
ilyen természetű intézmény 
az egész világon), ahol húsz 
nemzetiség történetének ada-
tait gyűjtik össze. A gyűjte-
ménynek eddig körülbelül a 
legkisebb része az, ami az 
amerikai magyarsággal fog-
lalkozik. 

Dr. Puskás sok napot töl-
tött nálam, tömérdek jegy-
zetet készítve. Megérdemel-
ten vagy nem; ki nem fo-
gyott annak a dicséretéből, 
amit látott, és nem restellte 
kijelenteni; ha tudta volna, 
hogy nálam mi van, a teljes 
hét hónapot itt, Washington-
ban töltötte volna el. 

A minnesotai egyetem 
„Center for Immigration Stu-
dies" nevű intézetének veze-
tője, dr. Vecoli professzor 
egy fiatal munkatársát, Mr. 
Kolyszkot küldte ki, hogy ta-
lálkozzék velem és megte-
kintse a gyűjteményt. Ez a 
lengyel származású fiatalem-
ber természetesen az ameri-
kai lengyelek történetének 
egyik szakértője. Talán nem 
veszi az olvasó kérkedésnek, 
ha megírom, hogy ő sem tu-
dott eleget csodálkozni a lá-
tottakon. Kijelentette, hogy 
ő még ilyet nem látott: ez 
a gyűjtemény nemcsak ma-
gyar területen, egyedülálló az 
egész világon, de nem hiszi, 
hogy bármelyik nemzetiségi 
területnek is lenne hasonló 
gyűjteménye. Rögtön előállt 
az ideával, hogy ha a gyűj-
temény Magyarországra megy 
is, legalább egy példány mik-
rofilmmásolatnak itt kellene 
maradnia Amerikában. Ezt 
már mások is megpendítet-
ték. Nekem ez ellen termé-
szetesen nem lenne kifogá-
som, és gondolom, a szegedi 
könyvtárnak sem. Azóta Ve-
coli professzor maga is írt, 
hogy foglalkoznak ezzel a 
gondolattal, és a new bruns-
wicki „Hungárián Studies" 
alapítvánnyal karöltve pró-
bálják megvalósítani. Az ide-
áról már Molnár Ágoston 
professzorral, az alapítvány 
elnökével is beszélgettünk 
előzőleg. Hogy a megoldás 
mi lenne, arról fogalmam 
sincsen. Mire arra kerülne 
a sor, hogy megvalósuljon, 
adatgyűjteményem már talán 
350 kötetnél is nagyobb lesz, 
hiszen állandóan, mindennap 
gyarapítóm. Ezt az óriási 
adathalmazt mikrofilmre 
venni jó csomó pénzbe ke-
rülne. A terv csak akkor va-
lósulhat meg, ha ezt a bizo-
nyára tekintélyes összeget 
valahonnan előteremtik. 

Mindig nagyon szívesen lá-
tott vendégem — és most 
már barátom — egy dr. Siers 
F. Riepma nevű amerikai 
történész, aki az Egyesült 
Államok történetében egy 
aránylag kis fontosságú moz-
galomnak talán egyedüli, de 
mindenesetre legkiválóbb 
szakértője. Ez az úgynevezett 
„Young America" nevű moz-
galom, amely a múlt század 
ötvenes éveinek első felében 
bukkant fel, tehát azokban 
az években, amikor magá-
nak Kossuthnak is szava volt 
az amerikai politikában. Szá-
mos kalandorpróbálkozás jel-
lemzi ezt a korszakot, és a 
„Young America" eszmei 
mozgalomban is sok volt az 
ilyen jellegű részlet. Kossu-
thot valósággal megszédítet-
ték mindenféle felelőtlen ígé-
rettel (óceánjáró hajók ígé-
retével, elavult fegyverek el-
adása a várható magyar for-
radalom számára stb.). Dr. 
Riepma, aki természetesen 
nem tud magyarul, nem Is-
merte a „Young America" 
mozgalom magyar vonatko-
zású részleteit, s boldog volt, 
hogy ebben sok segítséget 
tudtam adni neki. Meg is 
mondta, hogy könyve, ame-
lyen most dolgozik, az így 
szerzett magyar adatok nél-
kül nem lett volna teljes és 
végleges érvényű, így kriti-
kai szempontból kifogásolha-
tó lett volna. 

Rr. Riepma révén keresett 
fel dr. Günter Moltman, a 
hamburgi egyetem újabbkori 
történelem tanára, akinek 
nagyszerű könyve: „Az ame-
rikai politika hatása a né-
met liberalizmusra az 1848-
as európai forradalmak ide-
jén", az év elején jelent meg. 
A hatalmas, mintaszerű ta-
nulmány megírását megelő-
zőleg a szerző levelezett dr. 
Riepmával, akinek eddig 
megjelent munkáira több 
esetben hivatkozik is. A moz-
galmak magyar vonatkozá-
sait dr. Moltman sem ismer-
te teljes mértékben, és nagy 
örömmel vette az informá-
ciókat, amiket adni tudtam 
neki — talá sajnálta is, hogy 
azokat nem ismerte könyve 
megjelenése előtt. 

Vasváry Ödön 

Madárijesztők 
és madarak 

Mintha a karikatúra-mű-
vészet ügye képzőművészeti 
életünk kulisszái: mögötti 
homályából a reflektorfény-
be verekedné magát. Ezt tá-
masztja alá, hogy egyre több 
újságcikk, folyóirat-publiká-
ció foglalkozik a felnőtté 
vált, az önálló művészetté 
nőtt magyar karikatúra 
ügyével. A Művészet júliusi 
száma Tettamanti Béla in-
dulatos cikkét közli, mely-
nek végén a szerző Cocteau 
egyik írásából idéz: „A ka-
rikaturista olyan madár-
ijesztő, akinek groteszk 
gesztikulációi ahelyett, hogy 
menekülésre késztetnék — 
oda vonzzák a madara-
kat . . . " Majd kissé szkepti-
kusan fűzi hozzá a szerző: 
Nálunk mintha lassan már 
nem lenne terület; ahová ki-
tegyük a „madárijesztőket", 
pedig mennyi „madár" gyűl-
ne rájuk! 

íli 
Tény, hogy néhány alkal-

mi, évfordulós vagy temati-
kus karikatúra-tárlat mellett 
nemigen van rendszeres ki-
állítási lehetőségük karika-
turistáinknak. A legjobbak, a 
legeredetibb hangú-tollú-ce-
ruzahegyű művészek pedig 
alig-alig szerepelnek napi-
lapjaink, folyóirataink ha-
sábjain. Pedig megérdemel-
nék a nagyobb nyilvánossá-
got, a művészetüket értő és 
értékelő kritikát, megérde-
melnék a kiállítótermeket, a 
közönséget. 

Szegeden 1971-ben elkez-
dődött egy egészséges, hasz-
nos és egyedülálló folyamat. 
Évenként — a tavalyitól el-
tekintve — a legkiválóbb 
karikaturista művészek al-
kotásaiból nagyszabású ki-
állításokat rendez a Móra 
Ferenc Múzeum a Horváth 
Mihály utcai képtárban. El-
ső alkalommal Balázs-Piri 
Balázs, Mészáros András és 
Sajdik Ferenc mutatták be 
életművüket reprezentáló 
válogatásukat, egy évvel ké-
sőbb Brenner György, Szűr-
Szabó József és Várnai Fe-
renc karikatúráit szemlél-
hettük-élvezhettük, most pe-< 
dig Kaján Tibor első gyűj-
teményes kiállítása adta az 
apropót a műfajról való töp-
rengésre. 

vagy a jövőre Szolnokon in-
duló táblakép-triennáléra. 
Szegednek ilyen típusú, 
rendszeresen jelentkező ki-
állítása még nincs (remél-
jük, hamarosan e hasábokon 
is üdvözölhetjük a szegedi 
érem- és plakettbiennálé 
megrendezésének hírét). A 
magyar karikatúra-művészet 
eredményei, jelenlegi szín-
vonala, fejlődési tendenciái 
és kiváló művelői arra ösz-
tökélik a műfaj iránt fogé-
konyakat, a karikatúra ügyét 
szívükön viselőket, hogy le-
hetőségeik szerint támogas-
sák e különös műfajt. Sze-
ged elsőként érzett rá az 
ügy fontosságára, s évenként 
visszatérő, rendszeres kiállí-
tási lehetőséget biztosított a 
legjelesebb magyar karika-
turistáknak. Most, a harma-
dik tárlat megnyitása, és az 
eddigi sikerek után már a 
jövőre is tekintenünk kell. 
Hogyan lehet előrelépni, 
milyen lehetőségek rejtőz-
nek még ezen a területen? 
A kérdések már régóta fog-
lalkoztatják a múzeum és a 
város vezetőit. Azt hiszem, 
első feladatunk, miután ná-
lunk van a magyar karika-
túra-művészet népszerűsíté-
sének és mecénálásának le-
hetősége, ne engedjük ki ke-
zünk közül, igyekezzünk fej-
lesztésén munkálkodni. Né-
hány év múlva — s erre 
már most fel kell készül-
nünk! — túl kell lépni a 
mostani kereteket. Önként 
kínálkozik az újabb, nagy-
szerű lehetőség: Szeged ad-
jon otthont háromévenként 
a szocialista országok kari-
katurista-kiállításának. Ez 
a nemzetközi karikatúra-
triennálé olyan megméretés, 
felsorakozási lehetőség len-
ne, mely nemzetközi mércé-
vel mérné a műfaj helyét, 
helyzetét, feladatait. Ugyan-
akkor Szegednek újabb ran-
gos kiállítást jelentene, be-
kapcsolódást a nemzetközi 
vérkeringésbe. Így nemcsak 
otthont adna a műfajnak, de 
a karikatúra-művészet mű-
helyévé, a karikaturisták 
nemzetközi találkozóhelyévé 

is válna a város. Az egy-egy 
országból bemutatható 40— 
50 szöveg nélküli karikatú-
ra, ha nem is tudná bemu-
tatni az egyes országok ka-
rikatúra-művészetének tel-
jes keresztmetszetét, min-
denképpen megbízható jel-
zésekkel szolgálna, bepillan-
tást nyújtana a műfaj helyi 
eredményeibe, felvillantaná 
a stílustörekvéseket, a nem-
zeti karakter sajátosságalt. 

A nemzetközi kiállítások 
közötti években folytatni le-
hetne a magyar karikaturis-
ták egyéni vagy kollektív 
kiállításait. (A gondolat 
máris termékeny talajra ta-
lált, ú j ötletet szült. Egy 
szellemes javaslat szerint 
ezeket a kiállításokat stílu-
sosan minden év április el-
sején kellene megnyitni.) 
Azt sem agyhatjuk figyel-
men kívül, hogy ezek a kiál-
lítások nagyon népszerűek, 
alkalmasak a közönségbázis 
kiszélesítésére, újabb látoga-
tók toborzására. 

3. 

A szegedi Móra Ferenc 
Múzeum ,»z elmúlt évek ka-
rikatúra-kiállításai alkal-
mával megteremtette egy 
majdani ka-ikatúra-gyüjte-
mény alapjait. Tíz-tizenöt év 
alatt rendszeres kiállítások-
kal, körültekintő válogatás-
sal ez a most még mappányi 
anyag komoly gyűjteménnyé 
bővülhetne. Olyan grafikai 
gyűjteménnyé, melyet állan-
dó kiállításon mutathatna be 
a város — mint a magyar 
karikatúra-művészet váloga-
tott alkotásait, s mint törté-
nelmünk legutolsó évtizedei-
nek sajátos dokumentumait. 

Szeged eddig is úttörő ér-
demeket szerzett abban, 
hogy a magyar karikatúra-
művészet kimozduljon a 
holtpontról, túllépjen a Lu-
das Matyi keretein és korlá-
tain. Vállalja a „madárijesz-
tőket" és a „madarakat" is. 
Jövőbeni lehetőségei még 
jelentősebbek — nem sza-
laszthatjuk el őket. 

Tandi Lajos 

ffi 

Szinte minden jelentős, 
képzőművészeti hagyomá-
nyokkal rendelkező magyar 
nagyvárosnak van olyan, 
két-három évente megren-
dezett kiállítása, mely egy-
egy műfajt reprezentál, egy-
egy műfajnak elsősorban ha-
zai fejlődését, helyzetét mu-
tatja be. Gondoljunk a gra-
fikusok miskolci kiállítására, 
a szombathelyi Textil Bien-
náléra, a kisplasztikái műfa-
jok pécsi seregszemléjére 

Iskolai berendezések 
exportja 

Bűnügyek 
és közügyek 

A Szombat este című ösz-
szeállitások előtt újabban el-
mondja a bemondó, melyik 
műsor hány órakor kezdő-
dik. Hogy a közönség tud-
jon választani, és ne üljön 
egész este a képernyő előtt, 
nézve számára érdektelen 
műsorokat, míg jön a ked-
vence. Mert a legkülönbö-
zőbb igények kielégítése vé-
gett van ezekben az össze-
állításokban komoly és 
könyűzene, vers, ének, tánc, 
beszélgetés, film vagy tévé-
játék, kabarétréfa és dráma-
részlet. 

A műfajok változatosak — 
a témák azonosak. Leg-
utóbb: a gyilkosság. Sokan 
kedvelik a fekete humort, jó 
krimik is ritkán kerülnek a 
képernyőre, az ötlet tehát 

első pillanatban nem látszott 
rossznak. A majdnem há-
romórás összeállításban 
azonban nyoma sem volt a 
humornak, szellemességnek, 
sem a jó kriminek. Ez utób-
bit a Gyilkosság Budán cí-
mű roppant unalmas film 
helyettesítette. Valószínűleg 
azért kellett köréje kerekí-
teni a gyilkosság témájú ösz-
szeállítást, mert senki sem 
merte vállani a felelősséget, 
hogy önálló műsorként be-
mutassák. Láttunk még ope-
raénekeseket, amint csuk-
lyás hóhérruhában, kopo-
nyacsontok, kínzószerszámok 
és rőtfényű gyertyák társa-
ságában keltegették a kö-
zönség érdeklődését a ko-
molyzene iránt, és egyúttal 
persze fejlesztették vizuális 

kultúráját is. És így tovább. 
Borzongató játék volt? Nem, 
csak bosszantóan bárgyú 
műsorsorozat. Egyedül ez az 
oka, hogy a nézők idegei 
mégis felborzolódtak. 

* 
Szovjet tévé- és magyar 
dokumentumfilm-sorozat 

kezdődött kedden. Az előb-
bi, a Repül a nehéz kő, a 
nálunk is megjelent kitűnő 
Warren-regényből készült, a 
Vasárnapok pedig a mun-
kásélet hétköznapjaiba veze-
tő, rendkívül tanulságosnak 
és érdekesnek ígérkező, kö-
zös ügyeinkről őszintén szóló 
dokumentumfilm-sorozat. Az 
első részek alapján: mind-
kettő megtekintése értelmes 
és tartalmas időtöltés. 

& E. 

Komplett szakiskolai be-
rendezéseket szállít a TECH-
NOIMPEX külkereskedelmi 
vállalat az iráni oktatásügyi 
szerveknek. Az erről szóló 
megállapodást a napokban 
írta alá a TECHNOIMPEX 
és a GÉPEXPORT vállalat 
vezérigazgatója az iráni ok-
tatásügyi miniszterhelyettes-
sel. 

A szerződés értelmében a 
magyar vállalatok két gép-
ipari szakiskola és két kö-
zépfokú élelmiszeripari ok-
tatási intézmény komplett 
berendezéseit felszereléseit 
szállítják Iránba, több mint 
négymillió dollár értékben. 
Többek között tanműhelye-
ket, fizikai, gépipari labo-
ratóriumokat, oktatótanter-
mi és előadótermi berende-
zéseket. valamint tanköny-
veket és különböző maket-

teket exportálnak. A szakis-
kolákat a jövő év végén 
adják át a magyar vállala-
tok az iráni megrendelők-
nek. 

Az Iránban járt magyar 
delegáció további közép, és 
felsőfokú iskolák berendezé-
seinek szállítási lehetőségei-
ről is tárgyalt az iráni part-
nerekkel. 

A TECHNOIMPEX az 
utóbbi két évben kezdte meg 
komplett szakközépiskolák 
és egyetemi berendezések 
exportját. Az első nagyobb 
szabású megállapodást az év 
tavaszán kötötték meg. Esze-
rint a TECHNOIMPEX szál-
lítja Algériába az oráni egye-
tem felszereléseit. A magyar 
vállalat több latin-amerikai 
és afrikai állammal is tár-
gyal hasonló exportról. 

(MTI) 

Hűtőgép 
— olajhoz, földgázhoz 
A ÉÜTÖBER nagybátonyi 

gyárában szovjet megrende-
lésre olyan berendezések 
gyártását kezdték meg, ame-
lyeket a földgáz-, illetve 
olajvezetékek fogadóállomá-
sain szerelnek fel az át-
áramló szénhidrogén hőmér-
sékletének hűtésére. A FÜ-
TŰBER nagybátonyj és 

csongrádi gyáregységei, va-
lamint a Jászberényi Hűtő-
gépgyár kooperációjában ké-
szült termékből november 
végéig száznyolcvan egysé-
get szállítanak a Szovjet-
unióba, ahonnan a jövő év-
re további háromszázhatvan 
hasonló hűtőberendezést ren-
deltek. 


