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Ölést tartott a KISZ 
megyei bizottsága 

Tegnap, kedden délután 
Bódi György első titkár ve-
zetésével tartotta soron kö-
vetkező ülését a KISZ Csong-
rád megyei bizottsága. 

A testület tagjai meghall-
gatták a KISZ Szentes városi 
és járási bizottságainak együt-
tes beszámolóját a két KISZ-
bizottság együttműködésének 

helyzetéről, valamint a ta-
nulói munkabizottság jelen-
tését a tanintézeti tervezés 
kísérleti rendszerének tapasz-
talatairól. 

Ezt követően a megyei 
KISZ-bizottság elfogadta azt 
az intézkedési tervet, amely 
a makói járásban a KISZ-
feladatokat tartalmazza. 

Utazik 
a herendi 
porcelán 
Világszerte ismert, keresett 

az értékes-különleges herendi 
porcelán. A Herendi Porce-
lángyár áruinak több mint 
háromnegyed részét tőkés-
országokba exportálják. Az 
egyik legdivatosabb, legkere-
settebb étkészletük a MIRE-
MARE elnevezésű, amelyet 
először mexikói megrende-
lésre készítettek. Ugyancsak 
kedveltek az óperzsa mintá-
zatú étkészletek is. (MTI) 

Kaposvár s e m p e r fidelis 
Aki Kaposvárra érkezik, 

szinte el sem kerülheti a 
színházat. Vicceltek már meg 
úgy Ideérkező . embereket, 
hogy az állomás előtt vára-
kozó taxiba ültették őket, vi-
tessék magukat a színházba. 
Persze a sofőr is „ugrott": 
„ne velem szórakozzon! Itt 
van az állomással szemben, 
egy fu tamodásnyira . . . " 

Babarczy László, a Csiky 
Gergely Színház igazgató-fő-
rendezője a nyáron azt nyi-
latkozta á Krit ikának: na-
gyon hiszi, hogy Kaposvár az 
elmúlt négy-öt év során szín-
házi város le t t S mondta 
mindezt azután, hogy a tava-
szi, nagy port vert „robban-
tás", a társulat gerincét ké-
pező emberek Nemzeti Szín-
házba történő távozása körül 
éppen hogy elcsitult a vissz-
hang. Majd ú j évad kezdő-
dött . . . 

Bemutató Kaposvárott. 
Shakespeare: Szeget szeggel. 
Előbb csodálkoztam a válasz-
táson. Itt-ott unalmas, szür-
kés happy enddel végződő 
darabnak tűnt az egyetemi 
szeminárium Macbeth-es, 
Hamlet-es csillogásában. Most 
a színpadon 20 ezer volt fut-
kározik a kéket-sárgát vil-
lantó neonszegélyben, felül a 
kápolna keresztje fölött is. 
Az apácarendbe belépni ké-
szülő Izabellán divatos keki-
ruha, piros kendővel. A por-
kolábok huszadik századi 
egyenruhában, fedetlen fővel, 
a hatalmon levők zárt ele-
ganciájú bársony öltöny ben. 
Már érdemes belegondolni a 
cím eredeti jelentésébe ls: 
Measure for measure —mér -
téket mértékként, vagyis az 
újszövetségi hegyi beszéd 
egyik részietére utal: „ami-
lyen mértékkel mértek, olyan 
mértékkel mérnek nektek". 
Sajátosan izgalmas, az egyé-
ni felfogásban óriási többle-
tet adni képes Shakespeare-
interpretáció. A hatalmon le-
vők, akik a törvények szel-
lemét kérik számon, külön-
külön sem, egymás ellenében 
sem mentesek éppen az im-
morális cselekedetek rugóitól. 
Sőt! A korszerűsített és a 
hatalmi struktúra rejtett tor-
zulásait felmutató értelme-
zés mögött szabadság és sza-
badosság, törvénytisztelet és 
törvénytelenség dialektikus 
villámai cikáznak ide-oda, 
kék-sárga neonfényben. íme, 
Shakespeare még mindig fel-
fedezendő nagysága vagy a 
kaposvári folyama tosság-új-
_onság ereje, tolakodhat fel 
Tóennünk a dilemma. 

— Ügy látom, a változások 
óta, talán azok ellenére is, 
van egyféle kontinuitás Ka-
posvárott ... — mondom Ba-
barczy Lászlónak. 

— Szelleme teremti min-
denkor a színházat. Az való-
ban nem változott. A régiek 
folyamatos jelenléte, áttétele-
sen és szó szerint egyaránt 
(Pogány Judit, Koltai Róbert, 
Zsámbéki Gábor például a 
mai előadáson is itt volt) 
biztosítéka mindennek. De 
nemcsak erről van szó. Azt a 
közösségi jelleget, amely mö-
gött mindig egyfajta társa-
dalmi tartás is rejlett — úgy 
érezzük, sikerült rr égői iznl 
Néhány tehe'séges fiatalt be 
tudiunk építeni a társulatba, 
többekkel kísérletezünk, ta-
lán sikerrel. Az etikai té-
nyezők továbbra is dön-
t ő e k . . . 

— A mai Shakespeare-be-
mutató... 

— . . . folytatása, példája 
ennek a kontinuitásnak. A 
konvencionális színházban 
avíttá vált műveket olyan 
közegbe helyezzük, hogy ki-
nyíljanak azok az asszociá-
ciós kapuk, amelyek új ra élő-
vé, egyben nyitottá teszik a 
darabot. Így aztán egysze-
rűen rábízzuk magunkat 
mindarra, amit a darab ad-
ni k é p e s . . . A Szeget szeggel 
nem az első a sorban. Nem 
is az utolsó. 

— Próbáltak valamit kez-
deni az operett műfajával is. 
A Mágnás Miskával, a Sy-
bill-lel, legutóbb a Nebáncs-
virággal... 

— Hosszú ideje tusako-
dunk ezzel. Az operett igen 
erős színházi forma, önma-
gában nem lebecsülendő. Aki 
valóban szereti a színházat, 
azt izgatja a dolog, mit is le-
hetne vele kezdeni. El lehet 
játszani a benne levő blőd 
valóságtartalommal, mintegy 
visszájára fordítva azt. A 
teátrális formákkal is el le-
het szórakozni. De nem hü-
lyéskedésről van itt szó! Ha-
nem bonyolult és igen nehéz 
formai játékot jelentő, ko-
moly feladatról. Ha idevesz-
szük az Állami áruházat, azt 
is bekalkulálhatjuk, hogy a 
darabban egy, a kort fölöt-
tébb jellemző drámai anyag 

feszült, amit csak észre kel-
lett venni. Viszont nem szá-
mít tipikusnak operett-
szempontból. Általában há-
romféle úton-módon lehet 
ma valamit kezdeni az ope-
rettel: vagy a commedia 
dell'arte felé haladva, ősszín-
házi hatásókkal, halálosan 
komolyan véve az anyagot. 
Vagy az atmoszférát ad ab-
szurdum valóságként elfo-
gadtatva, egyben megmutat-
va, hogy valamiféle intellek-
tualitás lebeg fölötte A har-
madik variáció a mi Ne-
báncsvirág-előadásunk: az 
operett, mint forma és ele-
mek rendszere, amelynek 
összefüggésekre nincs szük-
sége. Modern színpadi rit-
musban, modern ízű jelzés-
rendszerrel mindezt. Viszont 
ismétlem, az egész dolog igen 
bonyolu l t . . . Talán az utóbbi 
a járható út, de nem biztos. 

Operett, Shakespeare és 
egy társulat Kaposvárott. 
Ahol a színház az érkezőnek 
azonnal szembetűnik. Ahol 
voltak változások, de valami, 
a legfontosabb, változatlan 
maradt : az igény, hűnek ma-
radni egy eredeti, korszerű, 
tehát izgalmas, szép és szín-, 
vonalas munkához, az ezt fel-
tételező körülményekhez. Ügy 
látszik, Kaposvár mindig hű-
séges. Kaposvár semper fide-
lis. 

Domonkos László 

A jugoszláv i fjúsági 
küldöttség táteaafásai 

A megyénkben tartózkodó, 
Milán Milanidovic vezette 
Jugoszláv Szocialista Ifjúsági 
Szövetség vajdasági választ-
mánya küldöttségét tegnap, 
kedden délelőtt fogadta az 
MSZMP Csongrád megyei bi-
zottságának épületében Gyár-
fás Mihály, a megyei párt-
bizottság titkára. 

Ezt kővetően a jugoszláv 
fiatalok képviselői Bódi 
Györgynek, a KISZ megyei 
bizottsága első titkárának kí-
séretében a fózsef Attila Tu-
dományegyetemre látogattak. 
Dr. Rácz János rektorhelyet-
tes ismertette az egyetem he-
lyét országunk felsőoktatási 
intézményeinek sorában, 
majd beszélt az itt folyó ok-
tató-nevelő és tudományos 
munkáról. Országaink közöt-
ti összekötő kapocsként em-
lítette az egyetemen tanuló 
jugoszláv diákokat, akik kö-
zül többen itt szereztek tu-
dományos minősítést. 

Dr. Vastagh Pál, a KISZ 
KB intéző bizottságának tag-
ja is köszöntötte a vendége-
ket. Röviden utalt a KISZ 
és a Jugoszláv Szocialista 
Ifjúsági Szöve+ség fejlődő 
kapcsolataira. Hasonló gon-
dolatoknak adott hangot dr. 
Csernus Sándor, a JATE 
KISZ-bizottságának titká-
ra is. 

Milán Milanidovic köszön-
te meg az egyetem vezetői-
nek, hogy átfogóan ismertet-
ték a küldöttség tagjaival az 

egyetem oktatómunkáját és 
a KISZ-vezetőknek azt, hogy 
a fiatalok mozgalmi tevé-
kenysége is kirajzolódott 
előttük. E közben említést 
tett a JATE és az újvidéki 
felsőoktatási intézmény jó 
kapcsolatáról. 

Ezután a vendégek kérdé-
seire dr. Rácz János rektor-
helyettes válaszolt. 

* 
Délután a küldöttség Hor-

váth Andrásnak és Lele Ist-
vánnak, a KISZ megyei bi-
zottsága munkatársainak kí-
séretében Makóra látogatott. 
A kora esti órákban Deszkre 
utaztak és a község műve-
lődési házában szerb nemze-
tiségi kulturális bemutatón 
vettek részt, majd este visz-
szaérkezítek Szegedre. 

Vándor-szemhatár 
Születésnapi beszélgetés Ábrahám Ambrussal 

„Négyesztendős voltam, ami-
kor kint a mezőn, az erdélyi 
havasok között nagybátyám 
megkérdezte tőlem, mi aka-
rok lenni. Azt válaszoltam: 
Ábel bácsi, én olyan ember 
szeretnék lenni, akinek sen-
ki nem parancsol." 

A most 85 esztendős dr. 
Ábrahám Ambrus akadémi-
kus, a szegedi tudományos 
élet doyenje sa já t életével, 
munkásságával bizonyította, 
hogy jó példával nevelni, 
hatni nemesebb dolog, mint 
paranccsal. Ma is őrzi az er-
délyi havasok fáinak sudár 
termetét, írásaiban a székely-
ség tisztán, csobogó nyelvi 
forrásait, mely összekapcso-
lódik benne a biológia tudo-
mányágának pontosságával, a 
dolgok kristálytiszta megne-
vezésével. Naponta bejár a 
tanszékre, folytatja több mint 
hat évtizede megkezdett tu-
dományos munkásságát, 
kongresszusokra készül, elő-
adásokat tart, doktori disz-
szertációkat véleményez. 

JSe fel nem néztem senki-
re, se le nem néztem senkit. 
Szívtam utcaseprő pipáját és 
selmeci tubákot." 

Szobájának falán festett 
portréja, életének elengedhe-
tetlen tartozékával, a mik-
roszkóppaL 

— A mikroszkóp szinte az 
életemet jelenti. Kutatómun-
kám nélkülözhetetlen eszkö-
ze, társ és barát. Mindent je-
lent számomra, örömet és 
bánatot, minden tudást és 
nem tudást. Először Csíksoim-
lón, ötödikes gimnazistaként 
néztem mikroszkópba, s a 
természetrajztanárunk min-
denkitől megkérdezte, mit 
l á t Én az égvilágon semmit 
nem láttam, de amikor az 
öreg Csató tanár úr megszo-
rongatta „vastag székely nya-
kamat", egy idő után csak 
bemondtam azt, amit a töb-
biek. Aztán 1916 őszén má-
sodéves egyetemistaként szö-
vettani gyakorlatokon láttam 
mikroszkópot, komolyan 
azonban harmadévesként néz-
tem bele, amikor már a bu-
dapesti egyetem tanársegédje 
voltam. 

— Hogyan került kapcso-
latba választott tudományte-
rületével, a szövettannal, az 
idegrendszer vizsgálatával? 

— Megszerettem a mik-
roszkópot, mert abban láttam 
meg az élet alapját, a sejtet. 
Ez az eszköz segített meg-
szeretni a szövettant. Ami-
kor gyakorlatokat vezettem, 
belenéztem minden hallgató 
mikroszkópjába. Csak annyit 
magyaráztam, amennyire a 
hallgatóknak szükségük volt, 
de a magam számára min-
dent megfigyeltem, feldol-
goztam. így lettem hisztoló-
gus, majd neurohisztológus. 
Amikor még nem láttam se 
idegsejtet, se idegrostot, óri-
ási érdeklődéssel kerestem és 
figyeltem a nemzetközi fo-
lyóiratokban közölt ábrákat, 
képeket, amelyek nemcsak 
gyönyörűséget jelentettek, de 
gondolatokat is adtak. Azt 
éreztem ugyanis, hogy a kö-
zépiskolában mindent megta-
nultunk, amit nem lehet, és 
semmit nem tanultunk meg 
abból, amit meg lehet tanul-
ni. Tudtuk, hogy van érzés, 
érzet, észlelés, de hogy van 
máj , szív, véredény, agy és 
idegrendszer, azt, hogy ezek 
mire szolgálnak, milyen 

funkciókat touenek De, nem 
tudtuk. Ez vezetett a funk-
cionális anatómiához és a 
szövettanhoz. Majd az össze-
hasonlító szövettanhoz, s 
amikor az alapoknak birto-
kába jutottam, egyre jobban 
kezdett érdekelni az ideg-
rendszer — a környéki ideg-
rendszer, a gerincvelő és az 
agy. Három évig éjszakákon 
át hajoltam a mikroszkóp 
fölé, a fűtetlen szobában 
gyakran rámköszöntőtt a 
nap, akácfalevéllel tömött pi-
pámmal melegítettem elgém-
beredett ujjaimat, de tudtam, 
hogy munkámnak meg lesz 
az eredménye. Akkor lettem 
hisztológus. 

— Bizonyára az első mik-
roszkóp és a legújabb elekt-
romikroszkópok között óriási 
a különbség. Hogyan befolyá-
solta ez az évek során mun-
káját? 

— Az első mikroszkópél-
mény 250-szeres nagyítást 
mutatott. 1967 óta, amióta 
elektromikroszkóppal dolgo-
zom, ötszázezerszeres, sőt, 
egymilliószoros nagyításokat 
is szemlélhetek. Meg kell 
mondanom, hogy ez nem ve-
zetett közelebb ú j igazságok-
hoz. Hiszen a dolgoknak, je-
lenségeknek nem oka van, 
hanem okai. Amikor negyven-
évi fénymikroszltópo6 vizsgá-
latok után az elektronmikrosz-
kópos lencséi elé tettem egy 
idegpreparátumot, ú j világo-
kat láttam. S ha majd még 
nagyobb eredményekre lesz 
képes a tudomány, ú jabb is-
meretlen birodalmak tárul-
nak fel. Minél mélyebbre ju-
tunk a dolgok megismerésé-
ben, annál nagyobbak és mé-

lyebbek az ú j felfedezésre 
váró birodalmak. Ez a ván-
dor-szemhatár a tudósok ha j -
tóereje. 

— A természetközelség, a 
biológia tudománya és a ku-
tatómunka meghatározta 
egész életét. Hogyan kapcsol-
ható össze mindez életszem-
léletével? 

— Kicsi koromtól kezdve 
az élet minden formájában 
érdekel t Természetközeiben 
nőttem fel, figyeltem a növé-
nyeke t ál latokat embereket 
Gyerekkorom egyik legjobb 
barát ja egy öreg pásztor, 
Duda bá' volt. Egész életét a 
hegyek között elzártan töl-
tötte. Amikor az iskolából 
hazalátogattam, első u tam 
mindig hozzá vezetett. A há-
zunk előtt gyakran megbir-
kóztunk, szálfaegyenes, erős 
ember volt. Egyszer aztán én 
győztem. Mire azt mondta: 
Többet úrral és diákkal nem 
k ü z d ü n k . . . 

* 
Dr. Ábrahám Ambrus 1934 

óta él Szegeden. Több mint 
hat évtizedes munkásságáért 
megkapta a Kossuth-díjat és 
számos más elismerést. Köny-
velt, publikációit a világ min-
den táján ismerik. A Magyar 
Biológiai Társaság szegedi 
csoportja holnap, csütörtökön 
délután 5 órakor a JATE Ady 
téri épületének előadótermé-
ben üdvözli a nyolcvanöt 
éves dr. Ábrahám Ambrus 
akadémikust. Az ünnepi ülé-
sen — melyen dr. Horváth 
Imre egyetemi tanár elnököl 
— a tanítványok öt szakelő-
adással köszöntik tanítómes-
terüket. 

Tandi Lajos 

Kiváló újítók 
A SZOT, a Találmányi Hi-

vatal és a Könnyűipari Mi-
nisztérium eddigi tevékeny-
ségük elismeréseként Kiváló 
Űjító kitüntetést adományo-
zott a KSZV kilenc dolgozó-
jának. Arany fokozatot ka-
pott Huszta Ferenc, az Új-
szegedi Szövőgyár főmérnök-
helyettese; az ezüst fokozat-
tal Hódi Istvánt, a Szegedi 
Jutaárugyár műszaki osztály-
vezetőjét, dr. Kasza Gyulát, 
a Szegedi Jutaárugyár cso-

portvezetőjét, Szabó Jánost, a 
vajháti telep vezetőjét és 
Széli Jánost, az Újszeged! 
Szövőgyér üzemvezetőjét ju-
talmazták; mig a bronz fo-
kozatot Baldauf Imre, a Pé-
csi Fonó- és Szövőgyár mű-
szaki ügyintézője, Gábor Im-
re, a Szegedi Jutaárugyár 
tmk-vezetője, Papós Péter, a 
Szegedi Jutaárugyár villany-
szerelője és Vitusz István, a 
vajháti telep karbantar tómű-
vezetője kapta meg. 

Ismeretterjesztés, 
tanfolyamok 

Ülést tartott tegnap dél-
után a TIT városi szerveze-
tének elnöksége. Először dr. 
Diós József gimnáziumi igaz-
gató, a TIT Központi Nyelv-
iskola vezetője számolt be a 
nyelvtanfolyamokon végzett 
munkáról. Elmondta, hogy ta-
valy Szegeden 104 idegen 
nyelvű tanfolyamra 1830 
hallgató jelentkezett, az idén 
októberben megkezdett okta-
tási évadban pedig a Tömör-
kény gimnáziumban, a Rad-
nóti gimnáziumban, valamint 
a 15 kihelyezett tanfolyamon 
(összesen 53 működik) több 
mint ezren kezdtek idegen 
nyelveket tanulni, örvende-
tes újdonság, hogy ebben az 
évton orosz nyetvvizsgn-
alőkészítő is indult. Fejlődés-
nek számít, hogy nőtt a ki-
helyezett tanfolyamok szá*. 
ma. A tanfolyamok 15 hétig 
tartanak, de szerveznek heti 
12 órás, 10 hetes intenzív 
kurzusokat is. Újjá kívánjál: 
szervezni a társalgási klubo-
kat, s a románnal bővítik a 
választható nyelvek számát, 

Az elnökségi ülés kővetke-
ző napirendi pontja a Ma-
gyar Földrajzi Társaság sze-
gedi osztályának ötéves mun-
káját értékelő beszámoló volt, 
amelyet dr. Fehér József, az 
osztály titkára, a városi el-
nökség tagja tartott. Beszá-
molt arról, hogy a földrajzi 
társaság országos választmá-
nya a legjobb vidéki szak-
osztálynak minősítette a sze-
gedit, az előadások maga* 
látogatottságáért (öt év alatt 
53 előadás. 32 előadóval, át-
lagosan 130-150 fős látoga-
tottsággal). kiemelkedő szín-
vonaláért és változatos tema-
tikájáért. A természetföld-
rajztól a gazdaság'OH-aizor 
át olyan regionális területek-
kel is foglalkoztak, mint pél 
déul a szegedi árvízvédelem 
ügye, a környezetvédelem , ? 
az urbanizáció számos kér 
dése. Egyik fő feladat ez. 
után a földrajzi i smere t t e l 
Jesztés hatékonyságának nö-
velése — az i f júság körében 


