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Tüske a köröm alatt 
Színes magyar film. 

frta: Csoóri Sándor és 
Sára, Sándor. Fényké-
pezte: Kurucz Sándor. 
Zene: Eötvös Péter. Ren-
dezte: Sára Sándor. 
Főbb szereplők: Cser-
halmi György, Ráekevci 
Anna, Kenderesi Tibor, 
Tyll Attila, Kálmán 
György, Koncz Gábor, 
Szegedi Erika. 

„Mindenki ott fölösleges, 
ahol van — ezt már az óvo-
dások is f ú j j ák Magyaror-
szágon." A mondat csak lát-
szólag a tökéletes cinizmus 
apoteózisa. Mert emlékez-
zünk csak a hatvanas évek 
első felére: akkor, az 1956 
utáni ájulatból éledezve, a 
fiatal Jancsó Miklós első je-
lentós fi lmjében, az Oldás és 
kötésben a magyar értelmi-
ség derékhadának jelképes 
reprezentánsa fölfedezi — 
hogy igenis a népben van a 
megoldás, a kiút és a vigasz, 
a menedék és az akkumuláló 
nagy erőtartalék-forrás. A 
megfáradt, megkeseredett, 
így-úgy szökni akaró, ener-
váltságát pótcselekvésekkel 
leplezni már nem nagyon ké-
pes értelmiségi oly jellegze-
tes közép-európai tipusa, az 
anyegini fölösleges ember sa-
játságos színezetű, sötét his-
tóriai háttérrel rendelkező 
inai egyede kilép hát önnön 
közegéből: odahagyja a való-
ban bűnös várost, elvonul, 
kiszökik a világból — és „így 
is eléri a halál". (Vagy, hogy 
pontosítsunk, annak valami-
féle visszfénye, a pusztulás, 
a megsemmisülés kísértete, a 
megsemmisüléssel egyenér-
tékű agresszió; akárcsak 
az előbbi idézethez mintát 
adó, a Franco oldalán har-
coló spanyol földműves ha-
lálára írott József Attila-sir-
versben.) 

Sebők Zoltán, az Oldás és 
kötés meghasonlott fiatal or-
vosa — most Hódosi And-
rásnak hívják és festő — ez-
úttal' is hátat fordít a város-
nak, csakhogy ez a napja-
inkbéli változat már jóval 
keserűbb. Hiszen Sebők Zol-
tán e fiát. miként a rendező 
is elmondta, „jóval kemé-
nyebb dolgok viszik a pusz-
tára". „Meghülyít bennünket 
a taktikázgatás", fakad ki 
keserűen ez a Hódosi. kiáb-
rándultságát e mondattal is 
érzékeltetvén. Ám a végső 
szót szökése fölött ót fölke-
reső valamikori mestere 
(Kálmán György ragyogó 
epizódalakítása) mondja ki: 
„Csak ott lehetsz különb, 
ahonnan elszakadtál." Mert 
„a világon csak az tud segí-
teni. aki m á r önmagán is 
tud." Vagyis: nemcsak hogy 
nem lehet megszökni, kisza-
kadni a világból — de tu la j -
donképpen nem is szabad. 
Ez az a legújabbkori erköl-
csi parancs, ami köré Hódo-
si egész tragikuma körvona-
lazódik. 

Aki ezek után holmi mo-
ralizálgató-didaktikus (vagy 
— miként a filmszemlén né-
hány ilyen vád el is hangzott 
— „újsematikus") alkotás-

« Ili f i l m ui i iim 
nak gondolná a tíz év eltel-
tével ú j ra játékfi lmmel 
elénk álló Csoóri Sándor-
Sára Sándor kettős művét : 
jókorát téved. Az idei ma-
gyar játékfilmszemle külön-
dí já t elnyert film ugyanis a 
neves festőművész önkéntes 
száműzetésének történeté-
ben a mai magyar világ 
meglehetősen jellegzetes, vi-
déken pláne még kegyetle-
nebbnek minősithető maffiát , 
s a velük való konfliktus 
d rámá já t muta t j a föl. Azt, 
hogy mennyire utoléri Hódo-
sit a pusztán is „a gátlásta-
lan züllés fullasztó levegő-
je", miként az ismertetőben 
olvashatjuk. Persze, a tragé-
dia balladisztikus levegője 
itt ugyanígy belélegezhető; 
ám hasonlóképpen élő és 
eleven a budapesti vetítésen 
hatalmas nyíltszíni tapsot 
kapott, sokatmondó félmon-
dat is: „végtére is félig-
meddig jogállamban élünk." 
Igen: éppen ez a félig-med-
dig állapot teremt(ett) lehe-
tőségeket a fi lmben Köké-
nyesinek nevezett bandave-
zér bűnszövetkezetének ha-
talmas méretű libatenyészté-
si (és egyéb) panamákra, az 
elvtelen, ősfeudális összefo-

nódások és „kicsinálások" 
szövevényére. (Nagy kár 
egyébként, hogy a fővezér 
Kökényesit alakító Tyll At-
tila alkatilag egyáltalán nem 
megfelelő a figura érzékelte-
tésére: a kitűnő idős színész 
túlontúl is „úri", f inoman 
öreguras, grófi, vagy. nevez-
hetjük bárhogy — egy ilyen 
embertípus klasszikus meg-
jelenítéséhez mindeneset-
re olyannyira nem meg-
felelő, hogy e tény kö-
vetkeztében az egész vidéki 
maff ia-fölmutatás , sajnos, 
sokat veszít hatásfokából.) 

Hódosi Andrást, a mai ma-
gyar értelmiség tiszta, de na-
gyon is sebezhető, teljesség-
gel jelenség-értékű repre-
zentánsát persze legyűri a 
hatalmi pozíciókba becsem-
pésződött gengszterszövetke-
zet — egy, sokszor költői 
szépséggel fényképezett, dra-
maturgiailag itt-ott ugyan 
elnagyoltnak tűnő, ám tisz-
tességében félelmetes hatá-
sú, fölemelően tiszta műal-
kotásban. Az utóiz keserű, de 
egyben fölkavaró ingereket 
is kelt. Akárcsak \a köröm 
alá került, meggyúlni, majd 
gennyesedni kezdő tüske. 
Amit ha kellő időben és kel-
lő szakértelemmel el nem tá-
volítanak, veszélybe sodor-
hat ja nemcsak magát a kör-
möt — de aká r az egész u j -
jat is. Domonkos László 

Dália a gyógyászatban 
A Reanal Finom vegyszer-

gyárban a dália gumójából 
készítenek egyfa j ta vizsgá-
lati anyagot, ami a szerve-
zetbe jut tatva a vese mű-
ködéséről tá jékoztat ja az 
orvosokat. A növény gyó-
gyászati hasznosítására több 
mint tíz évvel ezelőtt kez-
dődtek a kísérletek a válla-
latnál. Céljuk az volt, hogy 
a dália gumójából olyan, a 
keményítőhöz hasonló anya-
got áll í tsanak elő, amelyet 

a cukorbetegek is fogyaszt-
hatnak. Sikerült is megolda-
niuk az emberi szervezetre 
kisebb cukorterhelést j e len t i 
úgynevezett inulin kivoná-
sát a növényből. Az e l járás 
azonban igen költségesnek 
bizonyult, • a szer gyártása 
ilyen formában nem lett 
volna kifizetődő. Az inulint 
mégis nagyon jól haszno-
sí t ják, mert az emiitett 
gyógyászati vizsgálati cé-
lokra kiválóan alkalmas. 

Vinkler-
vallomások 

Különleges élményt kap-
nak mindazok, akik a követ-
kező hetekben a Bartók Bé-
la Művelődési Központ két 
kiállítótermét meglátogat ják: 
Vinkler László festőművész 
életművéből a portrékat 
gyűjtötték össze — a roko-
noktól, a művész barátaitól, 
ismerőseitől, intézmények-
től, közgyűjteményekből — 
és helyezték a falakra az 
Arcok — vallomások című 
kiállítás rendezői. 

A majdnem 70 képet föl-
vonultató tárlatot Oroján 
István festőművész — Vink-
ler-tanítvány — nyitotta 
meg tegnap délután. A meg-
nyitóünnepség előtt a Belvá-
rosi temetőben, a Mester 
s ír jánál tisztelegtek a tanít-
ványok, barátok, a megnyi-
tó után pedig az életművet 
értékelő, a művész és az 
ember a lakjá t , szellemiségét 
idéző előadások hangzottak 
el. Tandi Lajos A portré 
Vinkler László művészeté-
ben címmel kifej tet t gondo-
latai a mostani tár lat érté-
keléséhez, a tudatos élmény-
szerzéshez is adtak támpon-
tokat, egyszersmind az egész 
életműről szóltak, hiszen a 
művész egész pályája során, 
a kezdetektől mindvégig je-
len volt a portré . . . Szuro-
mi Pál, Tóth Attila, Dér 
Endre, Kiss Joákim Margit, 
Laczó Katalin és mások sza-
vaiból nemcsak az életmű 
különféle műfajokhoz sorol-
ható értékeiről kapott a 
hallgatóság gazdag informá-
ciókat, hanem az alkotó em-
ber egyéniségéről is. 

A kiállítás május 20-ig 
lesz nyitva; a portrék sorá-
ban ott van az 1926-ból va-
ló, első, 14 éves kori önarc-
kép, kiállították az i f jú fes-
tőnek az első sikereket hozó 
portrékat, s a későbbi mű-
vészi útkereső törekvések 
nyomait hordozó arcképeket, 
családtagok, barátok, szelle-
mi rokonok arcmásai t ; 
Vinkler László vallomásait 
— az emberről, a világról. 

Zenei naptár 

Ránki Dezső zongoraestje 
Szerdán a Szegedi Nemzeti Színházban nagyszabású 

— összevont kamarabérleti — koncertet hallhattunk, Rán 
ki Dezső zongoraestjét. A fiatal fenomén természetesen 
telt házat vonzott. Emlékezetes élmény marad Ránki fel-
lépése. 

Zongorázásának ápolt ele-
ganciája van. Tökéletes csi-
szoltsága, s tévedhetetlen, 
biztos stílusa. Lágy érzé-
kenység, s szinte feminin 
gyöngédség egyesül az inas, 
acélos i f júi erővel, férf ias 
komolysággal, s az aggastyán 
életátlátó, bölcs, leszúrt, tisz-
ta derűjével. Nemes, külön-
leges fénnyel csillogó ötvö-
zet az ő művészete. 

Érzelmeinek boszorkányos 
fénytörései varázsos szín-, s 
hangulatkáprázatot vetítenek 
elénk. Amint Schumannt 
játszik (Három románc: op. 
28. és Hat intermezzo: op. 
4 ), a villózó hangulat és ér-
zelem moccanatok pillana-
tonkénti törékeny, színes 
változásait, áttúnéseit élteti 
meg velünk. Ugyanakkor 
mélyen emberi, hús-vér ér-

HÚSVÉTI NÉPSZOKÁ-
SOKRÓL lesz néprajzi fog-
lalkozás ma, szombaton dél-
előtt 10 órai kezdettel a 
Móra Ferenc Múzeum MÚ-
ZEUMI MATINÉK-soroza-
tában Fodor Ferenc vezeté-
kével az intézmény Lucs-
termében. A téma: locsol-
kodási szokások a Dél-Al-
földön. 

NÉGY ELSÖF1LMES NYU-
GATNÉMET RENDEZŐ al-
kotásait vetítik imától már-
cius 29-ig a Szabadság mo-
ziban (a pontos vetítési 
idők lapunk Mi? Hol? Mi. 
kor? cimú rovatában olvas-
hatók). Az NSZK-beli Go-
ethe Intézet f i lmjei európai 
turnéjuk során Budapest 
után először Szegeden ke-
rülnek közönség elé. 

ALBEE: NEM FELÜNK A 
FARKASTOL című darab já t 
adja elő Varga Katalin ren-
dezésében a Próbatársulat 
ma, szombaton és holnap, 
vasárnap este 7 órai kezdet-
tel a Bartók Béla Művelő-
dési Központban. 

Műsor-
ajánlat 

A NAPOLEON BOULE-
VARD lesz vendége a Tisza 
Gyöngye Étteremben Iglóai 
Ferenc házigazda vezetésé-
vel holnap, vasárnap este 8 
és 11 órakor kezdődő disz-
kóprogramnak. 

AUSZTRÁL NAPOT ren-
deznek március 28-án, hét-
főn az if júsági házban: este 
7 órai kezdettel a KÖZÉ-
LETI TEREFERÊBEN Az 
államalapítás kétszáz éve 
címmel Oliver James Cor~ 
dell-lel, Ausztrália magyar-
országi nagykövetéve] Ki-
rály Zoltán beszélget. 

CORDPLLI ANTI HÚSVÉT 
című d r á m á j á t m u t a t j a be 
a Római Művész Színház 
március 28-án, hétfőn este 
7 órai kezdettel a Kisszín-
házban. A darab a hatvanas 
években lábrakapott utó-

piákról, civilizációnk mai 
démoni vonásairól ad saját-
ságosan eredeti képet. 

Humphrey Bogart fősze-
replésével a MARTINIQUE 
cimú amerikai fi lmet vetí-
tik március 28-án, hétfőn 
este fél 8 órai kezdettel a 
Kossuth Lajos sugárút 53. 
szám alatt; Dugonics mozi-
ban levő Tisza Volán fiLm-
klubban. 

SAN FRANCISCÖROL 
tart diaképekkel illusztrált 
előadást Soproni Lajos már-
cius 28-án, hétfőn este ne-
gyed 7 órai kezdettel. 

SZEGEDI SIKER NIZZÁ-
BAN — ezzel a címmel a 
Szegedi Nemzeti Szinház 
társulatának idén februári , 
jiizzai vendégjátékáról, az 
ottani operában öt alkalom-
mal eljátszott Hegedűs a 
hózfetön-produkcióról ké-
szült r iportfi lmet sugározza 
a televízió l-es programjá-
nak SZÍNHÁZRÓL NEHANY 
PERCBEN . . . című műsora 
március 30-án, szerdán 21 
óra 5 perces kezdettel 

zelem is, ami t közvetít. A 
schumanni fantáziáló rög-
tönző kedv meleg közvetlen-
sége, játékossága vagy áb-
rándossága, s a legszubjektí-
vebb, pillanaszúlte vallomás-
hangja egyaránt testet ölt já-
tékában. 

Haydn: C-dúr szonáta 
(Hob. XVI. 48 ). Egy élet ta-
pasztalata, művészi gyakor-
lata gyúlt már a mester tar-
solyában, mikor ezt a tün-
déri remeklést kottapapírra 
vetette. Ránki előadásában a 
klasszicizmus édes meg-
nyugtató harmóniá ja virul, s 
a részletgazdag, nemesen ci-
zellált, hajlékony muzsika 
tökéletesen életre kél fino-
man magvas billentése nyo-
mán. Különösen tetszett a 
záró Rondó világos, f rap-
páns frazeálása, s eleven, já-
tékos élettelisége. 

Chopin: h-moll szonátájá-
nak (op. 58.) elpadásával 
Ránki szintén remekelt. Ez 
egy másfa j ta érzékenységű 
vi lág , m i n t S c h u m a n n é . 
Mintha törékenyebb. s 
ugyanakkor mégis robbané-
konyabb, elementárisabb 
erejű lenne, légiesebb, lebe-
gőbb, de olykor földközelibb 
is. A Scherzo tétel rugal-
mas, leheletkönnyedséggel 
suhan kezei alatt . Már a 
Haydn szonátánál is megcso-
dálhattuk elasztikus, puha, 
de mégis magvas billentését, 
illetve bil lentéskultűráiának 
gazdagságát. Chopin játéká-
ban ez ú jabb színekkel bő-
vült. A legfinomabb érzelmi 
rezdülésektől a leghevesebb 
drámai kitörésig nyílott az 
interpretáció íve, miközben 
számtalan részletszépség fel-
villantásával is gyönyörköd-
tetett. 

B. B. 

Pályázati felhívás 
A marxizmus-

leninizmus esti egyetemre 
Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának Ok-

tatási Igazgatósága az 1988—89-es tanévre felvételi 
pályázatot hirdet a Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetemre. A pártoktatásnak ez a fo rmá ja hivatott a 
vezetői munkához és a különféle értelmiségi pályákon 
szükséges ideológiai és politikai ismeretek nyúj tásá-
ra, valamint továbbfejlesztésére. Pályázhat minden 
érdeklődő; párttagok és párton kívüliek egyaránt. 
Kellő számú jelentkező esetén a megye bármely te-
lepülésén indulhatnak tanfolyamok A résztvevők ta-
nulmányaik befejeztével politikai végzettséget t anú-
sító bizonyítványt kapnak. 

A felvétel feltételei: a munkahely és az illetékes 
pártszerv javaslata, s ikeres felvételi beszélgetés (fel-
vételi vizsgakérdéseket nem adunk ki). 

Az érdeklődők az 1988—89-es oktatási évben az 
alábbi tagozatokra n y ú j t h a t j á k be pályázatukat: 

— Hároméves általános tagozatra, amely megis-
mertet a marxizmus—leninizmus elméletével és gya-
korlatával, a filozófia, a politikai gazdaságtan és a 
tudományos szocializmus tanulmányozása révén. 

Elvégzését az állami, a gazdasági és a mozgalmi 
területen dolgozóknak, propagandistáknak, fiatal é r -
telmiségieknek, va lamint a marxizmus—leninizmus 
elmélete és gyakorlata i ránt érdeklődőknek a ján l juk . 
A hallgatók minden tantárgyból félévenként beszá-
molnak, az év végén pedig vizsgát tesznek. 

A felvételi beszélgetés ideje és helye: Szeged, 
má jus 20. (péntek) 14 óra, oktatási igazgatóság. Hód-
mezővásárhely, má jus 19. (csütörtök), 13 óna. városi 
pártbizottság. Szentes, m á j u s 18. (szerda), 14 óra, vá-
rosi pártbizottság. Csongrád, m á j u s 18. (szerda), 14 
óra, városi pártbizottság Makó. m á j u s 16. (hétfő), 14 
óra, városi pártbizottság. (Erről külön értesítést nem 
küldünk!) 

— Kétéves, szakosított tagozatra. A tagozat a filo-
zófiának, a politikai gazdaságtannak, a nemzetközi 
munkásmozgalom történetének, a magyar munkás-
mozgalom történetének mélyebb, elméleti-tudományos 
igényű tanulmányozását szolgálja. Elvégzését egyete-
mi, főiskolai végzettségű értelmiségieknek — elsősor-
ban pedagógusoknak —, fiatal tudományos kutatók-
nak, újságíróknak, népművelöknek, propagandisták-
nak és azoknak az állami, gazdiasági, mozgalmi terü-
leten dolgozó vezetőknek a j á n l j u k akik számára az 
illetékes irányító szervek ezt előírják. A hallgatók a 
tananyagból félévkor beszámolnak, az év végén fje-
dig vizsgát tesznek. A kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt felmutató, pedagógusvégzettségű hallgatók a 
tanfolyam végén lehetőséget kaphatnak államvizsga 
letételére, amely az adot t tantárgy középfokú okta-
tásé-a jogosít. 

Az alábbi szakok indulnak: filozófia, politikai 
gazdaságtan, nemzetközi munkásmozgalom története, 
magyar munkásmozgalom története. A felvételi be-
szélgetés ideje és helye: Szeged, filozófia, május 23. 
(hétfő) 14 óra, oktatási igazgatóság: politikai gazda-
ságtan, m á j u s 25. (szerda). 14 óna. oktatási igazgató-
ság; magyar munkásmozgalom története, máju.s 24. 
(kedd), 14 óra, oktatási igazgatóság; nemzetközi mun-
kásmozgalom története, m á j u s 24. (kedd). 14 óra, ok-
tatási igazgatóság. Hódmezővásárhely, má jus 19 (csü-
törtök), 13 óna, városi pártbizottság. Szentes május 
18. (szerda), 14 óra. városi pártbizottság. (Erről külön 
értesítést nem küldünk!) 

— Speciális továbbképző tanfolyamok (1 éves). 
Céljuk: a korábban szerzett marxista—leninista mű-
veltség felfrissítése és elmélyítése egy meghatározott, 
konkrét irányban, a társadalomtudományok ú jabb 
eredményeinek feldolgozása és a lkalmazásának segí-
tése. Elvégzését azoknak a hároméves általános vagy 
szakosított tagozatot végzetteknek a ján l juk , akiknek 
ideológiai-politikai tudását felfrissíteni, bővíteni, to-
vábbfejleszteni szükséges, illetve akiknek politikai 
továbbképzése az állam; előírások a lapján esedékes. 
A hallgatók a tanfolyam végén a tananyagból beszá-
molnak. 

Az alábbi speciális továbbképző tanfolyamok in-
dulnak: politikai rendszerünk időszerű kérdései (po-
li t ikatudomány); szociológia; művelődéspolitika; tá r -
sadalmunk és a z erkölcs (etika); esztétika; bevezetés 
a marxis ta valláselméletbe; gazdaságpolitika; világ-
gazdaság; nemzetközi politika; vezetés; ismeretek; 
retorika; marxis ta tudományelmélet ; a deviáns visel-
kedés szociológiája; if júságpolit ika. A felvételi be-
szélgetés helyét és időpontját írásban közöljük a je-
lentkezőkkel. 

A jelentkezési lapokat március 28-ától a munka-
hely szerint illetékes városi, illetve városi jogú nagy-
községi pártbizottságoktól lehet beszerezni. A kitöl-
tött jelentkezési lapokat — 2 darab, s a j á t névre meg-
címezve és bélyeggel ellátott borítékkal együtt — 
április 25-éig az illetékes városi, városi jú, nagy-
községi pártbizottságokhoz kell e l jut tatni . A tanév 
minden tagozaton szeptember l - jé től 1989. június 30-
áig tar t . 

A t and í j tanévenként : az ál talános tagozaton 300 
forint, a szakosított tagozaton 500 forint, a speciális 
továbbképző tanfolyamon 600 forint, melyet egy ösz-
szegben a beiratkozás előtt' kell befizetni. A tanul-
mányi kedvezmények mértékére változatlanul a 
6/1981. (XII. 29.) ÁBMH számú rendelkezése, illetve 
a z ÁBMH 6001/1982. Mü. K. 3. elvi állásfoglalása van 
érvényben. 
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