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Szeptember 17-től 

Képzőm ű vészét i 
világhét 

A gyermekek nemzetközi 
éve jegyében az idén szep-
tember 17. és 22. között ötö-
dik alkalommal rendezik 
meg a képzőművészeti világ-
hét magyarországi esemény-
sorozatát — jelentették be 
szerdán, tegnap a Műcsar-
nokban tartott sajótájékozta-
tón. 

Az események központi 
gondolatául ezúttal „A gyer-
mekek világa" jelmondatot 
választották, s ezt — a leg-

ifjabbak vizuális nevelését, a 
gyermekek képi kul túrájá-
nak gazdagítását — célozza 
az idei világhét valamennyi 
rendezvénye. Az eseményso-
rozat központi megnyitó ün-
nepségének színhelye a Mű-
csarnokban lesz. „A gyermek 
világa" című tárlaton gyer-
mekek és művészek mutat-
koznak be együtt, társalko-
tóként. A vüághét ideje 
alatt országszerte számos te-
lepülésen rendeznek kiállítá-
sokat, ankétokat. 

Nívódíjak 
A Kulturális Minisztérium 

nívódíjjal jutalmazta az el-
múlt színházi évad két ope-
raházi produkcióját: Balas-
sa Sándornak, a Magyar Rá-
dió felkérésére írt „Az a j -
tón kívül" operája színpadi 
ősbemutatóját, és a Cosi fan 
tutte Mozart-opera felújítá-
sát. Nívódíjat kapott a Ba-
lassa-opera 25, a Mozart-
felújítás 21 közreműködője 
— szereplők, rendezők, 
díszlet- és jelmeztervezők, 
korrepetitorok —. valamint 
az Operaház énekkarának 
72 és zenekarának 127 tag-
ja. 

A díjakat szerdán, az 
Operaház vörös szalonjában 
Mihály András, a Magyar 
Állami Operaház igazgatója 
nyújtotta át. 

Elnökségi ülés 
a városi népfrontnál 
Kihelyezett elnökségi ülést 

tartott tegnap, szerdán a Ha-
zafias Népfront városi bi-
zottsága a Vas- és Fémipari 
Szövetkezetben, Hofgesang 
Péter alelnök elnökletével. 
Ott volt Illés Tóth István, 
a városi pártbizottság mun-
katársa is. 

Az elnökség tagjai az 
üzemlátogatás után meghall-
gatták Horváth Jánosnak, a 
KISZÖV elnökének tájékoz-
tatóját a szegedi szövetkeze-
tek tevékenységéről. Többek 
között elmondta, hogy a 29 
ipari szövetkezet fontos sze-
repet tölt be a lakosság ipar-
cikkekkel való ellátásában, 
segít a fogyasztók igényeinek 
kielégítésében, a belföldi 
áruk választékának bővítésé-

ben. Különösen a hiánycik-
kek fölszámolásában értek el 
jelentős eredményt a szege-
di szövetkezetek ebben az 
ötéves tervben: enyhítették a 
kályhacső hiánya miatti gon-
dokat, bővült a kínálat a 
kozmetikai és autóápolási 
cikkek körében, többféle női 
táska, bunda közül választ-
hatnak a belföldi vásárlók is. 
A lakosság közvetlen szolgá-
latát is szem előtt tartva, ú j 
szolgáltatási formák alakul-
tak ki: bevált a KOMFORT 
szőnyegtisztítási „hozom-vi-
szem" módszere, az elektro-
mos ipari szövetkezet be-
gyűjtő hálózatának fejleszté-
se. 

Az elnökségi ülés hozzászó-
lásokkal zárult. 

Árdrágítók 
bíróság elótf 

A vásárlók megkárosítása 
és árdrágítás miatt állt a bí-
róság előtt a 32 éves Petro-
vitz Jusztinia, Szeged, Sán-
dor utca 35., a 31 éves Pet-
rovics Rudolfné (Oláh Kata-
lin) és a 34 éves Petrovics 
Rudolf, Szeged, Hajlat utca 
3/A alatti lakos. A három 
vádlott közül az első az ül-
lési ÁFÉSZ presszójának ve-
zetője, bátyja és sógornője 
helyettese volt. Tavaly októ-
berben vették át az előző 
személyzettől a munkát. Fel-
tehetően azzal a szándékkal, 
hogy rövidesen nagy haszon-
ra tesznek szert. 

Módszereik voltak: a lite-
res márkás üvegekbe maguk 
gyártotta szörpöt töltöttek. 
Az üveget lezárva, az üdítőt 
eredeti MARKA-ként értéke-
sítették. A feketét az előírt-
nál jóval kevesebb kávéból 
főzték. 1978 szilveszterén a 
kötelező fogyasztás fejében 
járó ételt és italt nem szol-
gálták fel a vendégeknek. A 
különböző trükkökkel január 
végéig 8 ezer 537 forintos 
kárt okoztak. A presszóban 
szervezett rendezvényeken az 
olcsóbb virslit drágább áron 
adták" el. A borok közül több 
faj tát , a pálinkát, az olcsó 
vermutot és a kommersz ru-
mot a hatósági árnál maga-
sabb áron értékesítették. A 
Tokaji Szamorodnit például 
aszúként számolták fel. Az 
árdrágítással 3 ezer 739 fo-
rintos haszonra tettek 6zert. 

Ügyükben először a Szege-
di Járásbíróság ítélkezett. 
Petrovitz Jusztinját hathóna-
pi — két évre felfüggesztett 
•— szabadságvesztésre, s 10 
ezer forint pénzbüntetésre 
ítélték. A másod- és harmad-
rendű vádlott büntetését 
négyhónapi — két évre fel-
függesztett — szabadságvesz-
tésben, s öt-ötezer forint 

pénzbüntetésben állapították 
meg. Az ítéletet a megyei bí-
róság jogerőre emelte. 

Kukorica-
termelés — 
homokon 

Homoki kukoricatermfeszté-
si bemutatót tartottak teg-
nap, 6zerdán Ásotthalmon. A 
rendezvényen megjelent Ke-
resztúri Istvánné, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak munkatársa. Sibalin An-
tal, a Bajai Kukoricatermesz-
tési Rendszer igazgatója tar-
tott bevezetőt. Az ország ho-
moktalajú területeiről, So-
mogy megyéből, a Nyírség-
ből, a Duna—Tisza közéről 
összegyűlt szakemberek meg-
tekintették a tápanyagkísér-
leteket, 23 kukorica: és két 
napraforgófajta kísérleti te-
rületeit. 

A rendkívül alacsony hu-
musztartalmú talajban is jó 
eredményeket mutattak az 
amerikai és jugoszláv fajták, 
43—48 mázsás hektáronkénti 
átlag is előfordul. A Bajai 
Kukoricatermesztési Rend-
szer nagy gondot fordít a 
gyenge termőhelyi adottságú 
"erületek fejlesztésére. Ebbe 
a programba illeszkedik a si-
keres ásotthalmi bemutató is. 

Isti, a rendező 
Mrozek szolnoki Tangó ja 

az elmúlt színiévad slágere 
volt. Rendezőjét, Paál Ist-
vánt. több sajtókritika, ösz-
szegző értékelés, az ország 
legjobb rendezőihez sorolta. 
Nem holmi revelatív buzga-
lommal, inkább a még min-
dig fiatal művész eddigi 
ténykedéseinek természetes 
és immár elhallgathatatlan 
summájaként. 

A szolnoki színház vezető 
rendezője érdekes interjút 
adott az egyetemi újság má-
jusi számának, ahol beszél-
getőpartnere fölidézte a 
JATE-klub egyik meghívó-
jára írt sorait: „A mai na-
pig Szegeden van egyetlen 
bejelentett lakásom. Az 
egyetlen viszonylagosan biz-
tos pont csavargásaim, ván-
dorlásaim és hányódásom 
összevisszaságában: az ott-
honom." Ez utóbbi szó csu-
pa nagybetűvel. Pár kiraga-
dott részlet még Paál István 
szavaiból. „Én abban a szín-
házban hiszek, amit az 
egyetemi színpad is igyeke-
zett megvalósítani r az etikus 
színházban. Ügy gondolom, 
csak azoknak az emberek-
nek van joguk odaállni a 
színpadra, erre a szent tér-
re, csak azok vállalhatják 
ezt a szent processzust, akik 
emberszabású emberek, akik 
legalább olyan, vagy talán 
még magasabb szinten élik 
az életet, mint azok. akiket 
megjelenítenek. Színészcent-
rikus rendező vagyok, azt 
vallom, a színész egyenran-
gú alkotótárs. Gyűlölöm a 
rendezői-vezetői terrort, 
mert megfélemlítettségben 
dolgozni nem l e h e t . . . An-
nak ideién nem akartam 
Szegedről elmenni, de úgy 
éreztem, el kell mennem . . . 
Ha megkérdeznék, ú j ra kez-
deném-e, nemmel felelnék. 
Nem kezdeném újra . mer t 
felnőtté, emberré, művésszé 
válásom iszonyú sok csaló-
dásba, szenvedésbe kerü l t 
Kicsit fáradt és keserű let-
tem ettől, de nem c i n i k u s . . . 
Ajánlatot kaptam Szeged 
város és színháza vezetőitől 
a főrendezői munkakör be-
töltésére. Megköszönve az 

Itt az új telefonkönyv 
Talán a babiloni fogság-

ban senyvedő zsidók epeked-
tek úgy a Messiásért, aho-
gyan a szegediek várták az 
új helyi telefonkönyvet. So-
káig. mint tudjuk, használ-
ható névsor is hiányzott és 
telefonálni sem lehetett. Ké-
sőbb, a szegedi ú j telefon-
központ munkába állása le-
hetővé tette a gyors kapcso-
lást, ha előtte volt türel-
münk megkeresgélni azt a 
számot, amelyet hívni akar-
tunk. Titkárnők őszültek be-
le, adminisztrátorokat vert 
ki a hideg verejték, ha egy 
délelőtt nyolc-tíz számot be 
kellett hozniuk. S ím, végre 
megszületett! Az Athenaeum 
Nyomdában készült, három 
dél-alföldi megyének szóló 
lajstrom impresszuma sze-
rint: Kiadó a Szegedi Posta-
igazgatóság, a szerkesztőség 
címe Budapest. Pf. 4. 1364. 

Kíváncsian, mondhatnám 
örömmel lapozgattam a 360 
oldalas érdekes és főleg Igen 
hasznos kiadványban, amely 
ábécésorrendben tartalmazza 
Bács-Kiskun. Békés és 
Csongrád megye telefon-
előfizetőinek névsorát. Azok-
nál a városoknál, ahol öt-
jegyű telefonszámot használ-
nak, a közületi és az egyéni 
előfizetők adatai külön cso-
portban szerepelnek. Közli 
az országos irányítószám-
jegyzéket, fölsorolja Szeged 
összes utcaneveit, címzésmin-
tákat ismertet, megmondja, 
melyek a belföldi távhívásba 
kapcsolt városok és közsé-
gek. A Részletes tudnivalók 
cím alatt magyarázza a tele-
fonálás, az üzenetközvetítés, 
a tudakozódás, a távhívás, a 

táviratfeladás, a magnócsat-
lakoztatás stb. módját, kü-
lönféle postai díjtáblázatot 
ad közre. A szerkesztők arra 
is gondoltak, hogy ki-ki kü-
lön is följegyezhesse a szá-
mára legfontosabb címeket 
és számokat, ezért tizenöt ol-
dalt megvonalazottan, üre-
sen hagytak. Külön érdekes-
ség, hogy Szeged és környé-
kének adatait — ez mintegy 
70 oldalt tesz ki — a többi-
től eltérően kék betűvel 
nyomták. 

Azt hiszem, az előfizetők 
többsége, miután megvásá-
rolja a könyvet, legelőször 
azt nézi meg, hogy ő, vagy a 
munkahelye nem maradt-e ki 
belőle. Magam is ezt tettem, 
s kerestem Szeged immár 
hetvenesztendős lapjának, a 
Délmagyarországnak a címét 
és telefonszámát. Meglepeté-
semre' sehol se találtam. A 
közületi névsor D-betűjénél 
ilyen megjegyzés olvasható: 
„Délmagyarországi előfizető-
ket lásd tevékenységük^ cím-
szavánál." Néztem,, azaz. néz-
tem volna rögtön a Csongrád 
megyer Lapkiadó Vjállalat 
után, de ehelyett is ott állt a 
szöveg: „Csongrád megyei el-
nevezésű előfizetőket lásd te-
vékenységük címszavánál." 
De hát mi az ördög a mi te-
vékenységünk? Nyilván a 
lapcsinálás. S valóban, a 
Lapkiadó V. címszó alatt fel-
sorakozik az összes helyi új -
ság. és folyóirat-szerkesztő-
ség, csak a Délrhagyarország 

hiányzik. Hát ez hogy lehet? 
Az ú j telefonkönyv erre is 
válaszol a felette kíváncsis-
kodónak. A 6. oldalon 
ugyanis ott a tájékoztatás: 

„A megjelent adat mindad-
dig a bejelentett módon sze-
repel a telefonkönyv minden 
további kiadásában, amíg az 
előfizető annak módosítását, 
vagy törlését írásban nem 
kéri." Ezek szerint az előző 
telefonkönyvben sem létez-
tünk? Nosza, elő az 1972-es 
kiadású, csak 140 oldalas, 
már lesárgult kötetet. Abban 
t e r m é s z e t e s e n n e m L a p k i a d ó 
V., hanem Csongrád megyei 
Lapkiadó V. ékeskedik, de 
alatta ott van a Délmagyar-
ország Is. 

Akkor most kié a hiba? 
Viszont nem leltem ma-

gyarázatot arra, hogy ugyan-
akkor például a Magyar 
Távirati Iroda, a Kossuth 
Könyvkiadó kirendeltsége, a 
Magyar írók Szövetségének 
helyi csoportja miért szere-
pel kétszer is a tekintélyes 
gyűjteményben. 

Ezektől, s az előfizetők ál-
tal majd később felfedezett 
hibáktól persze még nem 
dől össze a világ, s bizonyára 
cukorként fogy el a könyv-
nek mind a 75 ezer példá-
nya. -A Délmagyarország cí-
mét és telefonszámát külön-
ben is megtalálja az olvasó 
lapünk hátsó oldalán. Csu-
pán azért tettem szóvá „el-
tűnésünket". mert a 860. ol-
dalon az összeállítók előre is 
köszönik az észrevételeket, 
amelyeket a következő ki-
adásnál messzemenően figye-
lembe kívánnak venni 

Az ű j telefonkönyv1 Szege-
den valószínűleg szeptember 
15-től lesz kapható. 50 forin-
tos áron a standokon, a hfr-
lapboltokban, s az 1. számú 
postán. 

F. N. I. 

ajánlatot, mégsem fogadtam 
el, mert Szeged és Pécs 
után Szolnokon kaptam 
először tökéletes bizalmat, 
a várostól és színháztól egy-
aránt. E bizalom olyan meg-
győző számomra, hogy még 
ily »vonzó« ajánlat tal sem 
cserélem f e l . . . " 

A szolnoki Szigligeti Szín-
házban az ország egyik leg-
jobb társulata működik. A 
vérátömlesztések óta (Szé-
kely Gáborék, utóbb pedig 
Csiszár Imréék budapesti 
nemzeti színházbeli. illetve 
Miskolcra való távozásuk, e 
jeles művészek főrendezői 
kinevezése óta) is változat-
lanul az egyik legjobb. Az 
őszi szezonnyitó premierjeit 
Ljubimov, Kerényi Imre és 
Paál István rendezi. Isti 
Csurkának tar t ősbemutatót, 
a Deficittel, fűszerét Garas 
Dezső vendégjátéka ígéri 

Isti. Az egyetemen csak 
így szólítottuk. A színház 
megszállott misszionáriusa-
ként lebegett a folyosókon, 
mint valami avantgard Don 
Quijote. A rivaldák bűvko-
szorújában elszédülteket bo-
londította mágikus fanatiz-
mussal az egyetemi szín-
padra, ahol kezdetben csak 
belterjes, később egyre za-
josabb előadásokkal tobo-
roztak híveket — maguknak 
és az amatőr színjátszásnak. 
Isti hamar rátette az életét. 
Ment neki a történelem is 
(Wittman professzornál azon 
kevesekhez tartozott. akik 
egy délelőtt két jelest taka-
rítottak be), mégis odahagy-
ta a históriát, csak a ma-
gyart őrizte meg, vállalva a 
kilátástalanságot, hogy ta-
nári pályán helyezkedhessék 
el, hiszen ebből a két szak-
ból, a magyar—történelem-
ből is, Tiszát lehetett re-
keszteni a végzősökkel. Már 
akkor leendő hivatására, a 
színházra gondolt. Lényegé-
ben fölégetve hamar a biz-
tosabb egzisztenciát kínáló 
pedagógusi pályát. 6 tudja 
— méregette néhány évfo-
lyamtársunk hitetlenkedön, 
sandán. 

Tavaly nyáron a szabad-
térin futottunk össze. Hűvös 
volt, kimért, nehezen, las-
san oldódó. Fájó emlékeket, 
mély sebeket hordott belül, 
nem is szívesen beszélt ró-
la. Csak most augusztusban, 
hogy randevúra vártam a 
Virág teraszán, ahol. hirte-
len jött zápor rebbentette 
szét a vendégeket, s az eső 
elálltával majdhogynem 
kettesben maradtunk, félig 
ázott verebek: most tudtam 
meg magam is, miféle misz-
tikus köd burkolja alakiát. 
Még mindig, annyi év után, 
ebben a városban. 

A tények makacs dolgok. 
Hagyjuk hát az indulatokat 
elúszni az árral, marad-
junk a tények horgonyánál. 
Isti 1969—71. között segéd-
rendezett a Szegedi Nemzeti 
Színházban. Csoda-e. ha 
előbb-utóbb önálló munká-
ra, feladatra vágyott? Szán-
dékát jelezte a vezetőség-
nek, de az igazgató Giricz 
Mátyás, a főrendező Sándor 
János jelenlétében, előbb a 
fejét csóválta, majd később 
sem biztatta, mi több. rövid 
szóváltás után kereken elta-
nácsolta. A hivatásosak tá-
borából. Nem annvira a 
rendezői diploma híján, in-
kább mert akkortáj t lobbant 
ú j ra az a bizonyos álkonf-

llktus az egyetemi színpad 
elszívó hatásáról. Miszerint 
ugyanis a szegedi fölsőisko-
lások azért nem járnak szín-
házba, mert nekik a saját 
színpaduk kínál szellemi 
táplálékot. S ezen a színpa-
don érdekelt volt Isti is. 
Olyannyira, hogy legényes 
búcsút intve a profiknak, 
bőséges és látványos sike-
rekkel kárpótolta magát az 
amatőröknél. Fölfigyelt a 
szakma, országos, sőt nem-
zetközi hírnévre tett szert a 
Szegedi Egyetemi Színpad. 
Ahány fesztiválon elindul-
tak, nyertek, a közönség za-
rándokolt előadásaikra, egy-
egy estjük valóságos ünnep-
számba ment. Istire is na-
gyobb fény hullt, az orszá-
gos kritikák kitüntető jel-
zőkkel méltat ták rendezé-
seit. 

A paradicsomi állapot pe-
dig tartott egészen addig, 
míg elvi és gyakorlati el-
lentmondások buzgárjai nem 
patakzottak föl a színpad 
tevékenysége körül. Szigorú-
an a tényéknél maradva — 
az egykori vita újjáélesztése 
értelmetlenül meddő — 
annyit erről csupán, a kifo-
gások, hogy „avantgarde és 
progresszív jelzők helyett 
tanácsosabb a szocialista 
színház kifejezést használ-
niuk" meglehetősen képlé-
keny és elvont ellenérvek, 
míg e fogalmak (Isti beval-
lott és azóta bizonyított ren-
dezői gyakorlatában) egy-
mást nem kizáróak. ellen-
kezőleg. Tény tehát továbbá, 
miután Isti „úgy érezte, el 
kell mennie", Pécsről meg 
kedvező ajánlatot kapott — 
nem utolsósorban a szegedi 
egyetemiekkel kivívott rang-
ja okán —. előbb vendég-
ként, majd in statu. leszer-
ződött a Mecsek aljára. Hi-
vatásos színházba. Camus 
Caliguláját és Jarru Übü 
királyát rendezte visszhan-
gosan, olyan darabokat, me-
lyektől régóta fázott a szak-
ma, s ugyanezt a bátor szín-
házat folytatta két eszten-
dővel későbbi állomáshe-
lyén, Szolnokon is, ahol je-
lenleg vezető rendezője az 
ország egyik vezető társula-
tának. A lengyel dráma ma-
gyarországi dekádjának vi-
szonzásaképpen lezajlott 
magyar drámai ciklusban 
például egyetlen hazai ven-
dégrendezőként delegálta a 
minisztérium Lengyelország-
ba. 

Az esőfelhők tovaszálltak, 
nyirkos meleg ülepedett 
vissza a Virág sátortetői alá. 
"A placcra színészek keve-
redtek be, a szabadtéri játé-
kokon vendégszereplők, dél-
utáni ' kávéra, frissítőre. 
Oda-odakeringőztek aszta-
lunkhoz, Istit üdvözölni, 
akiről egyébként is tudtam, 
népszerű a színészvilágban. 

„Túl sokat fecceltem bele — 
sóhajtotta kádenclaképpen 
—, mindent, amit elrontot-
tam, ami zátonyra futott az 
életemben. Érthető, ha a 
jövőmmel nincs jogom kí-
sérletezni tovább." 

Azzal búcsúztunk, persze, 
érthető. Legfeljebb faramuci 
dolog az egészben; hogy mi-
óta is rágódunk a csontokon, 
a város eltékozolt szellemi 
export ján? S végtére Isti 
esete messze nincs egyedül 
azok figyelmeztető példájá-
val. akiknek egy házzal 
odébb kellett állniuk ahhoz, 
hogy képességeik idelátssza-
nak. 

Nlkolényi István 

Buszok Tanzániának 
Üjabb negyven csuklós 

Ikarus autóbusz, továbbá 
szervizberendezések és pót-
alkatrészek szállításáról ír-
tak . alá szerződést a MO-
GÜRT és a tanzániai UDA 

közlekedési vállalat képvi-
selői. E megállapodás is ki-
fejezi, hogy a korábban 
szállított magyar autóbu-
szokkal elégedettek a tan-
zániai rendelők. (MTI) 


