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Kitüntetés 
Kedden, a Magyar Építő-

művészek Szövetsége szék-
házában Somogyi László 
építésügyi és városfejlesztési 
miniszter á tadta az idei 
Yb] Miklós-dijakat. 

A dí jazottak: Csaba 
László (Típustervező Iroda) 
négy évtizedes kiemelkedő 
szakmai munkásságáért, 
életmüvéért, Csontos Csaba 
(Közti) jelentős középület-
tervezési munkásságáért, 
valamint a keszthelyi volt 
Festetics kastély helyreállí-
tásáért, Dévényi Sándor 
(Lakásépítő Mérnöki Iroda 
GM) Pécs belvárosában vég-
zett építészeti tevékenysé-
géért, Fazakas Péter (Vas 
Megyei Tanács V. B.) me-
gyei főépítészi tevékenysé-
géért, Harsányiné Vladár 
Ágnes (Országos Műemléki 
Felügyelőség) a műemlék-
helyreállítások terén kifej-
tett építészeti alkotó tevé-
kenységéért, Kistelegdi Ist-
ván (Pécsiterv) Pécs tör-
ténelmi belvárosában végzett 
rehabilitációs tevékenységé-
ért , Ruttkay M. Gyula 
(Veszprémterv) a veszp-
rémi városközpont tömbre-
habilitációjának tervezésé-
ér t és Wagner Péter (Ipar-
terv) középületek rekonst-

rukciójának színvonalas épí-
tészeti megoldásáért kapta 
a kitüntetést. (MTI) 

Lenz úr távozik 
A Római Hűvész Színház vendégjátéka 

Jákob Lenz romantikus 
haj lamú író, Büchner a lap-
műként szolgáló novellájá-
nak hőse bizony eltávozik a 
darab végén — de persze ez 
már csupán következmény. 
Miként ez egy bizonyos 
Franco Cordelli nevezetű úr 
Antihúsvét című darabjából 
— a Római Művész Színház-
nak a Kisszinházban hétfőn 
este megtartott vendégjáté-
kán — ki is derült. Lenz úr 
távozik az őt befogadó lelki-
pásztor házából, ami persze 
egyúttal a világból, a termé-
szetből, jóformán az egész 
univerzumból való távozást 
is jelképezi, mivelhogy té-
velygő lelkének segélykiáltá-
sai válasz nélkül hagyatnak, 
vallási vívódásai közepette 
pedig, úgy tűnik, végérvé-
nyesen elnyeli őt az őrület 
á l ruhájába öltözött világide-
genség. 

Tulajdonképpen fura, el-
lentmondásokkal és kéte-
lyekkel teli helyzet elé állí-
tódik az ember a meglehetős 
aktualitással bemutatott An-
tihúsvét lát tán: adott egyfe-
lől egy tavalyi fesztiválon 
bemutatott, nagy sikerű pro-
dukció, másfelől pedig egy 

meglehetősen szövegcentri-
kus, a néha még Ruszt József 
„szertartásszínházát" idéző 
elemek ellenére is elsősorban 
a textusra építő, meglehető-
sen intellektuális töltetű mű. 
Vagyis nyelvi nehézségek az 
egyik, elmélyültség és érez-
hető igényesség a másik, a 
szcenikailag „megtámoga-
tott", hangsúlyozott tartalmi 
oldalon. Giancarlo Varetto 
rendezéséből számomra, az 
olasz nyelvet enyhén szólva 
meglehetősen töredékszinten 
ismerő érdeklődőnek nem az 
derült ki elsősorban, ami az 
ismertetőben olvasható. 
Vagyishogy „a darabban vi-
lágosan kirajzolódik Cordel-
li aktuál is poétikájának két 
alapvető vonása . . . az értel-
mezés és az újraalkotás fo-
lyamata, egyik szövegből a 
másikra, amely lehetővé te-
szi, hogy túlhaladja az Űj 
és a Régi közötti terméketlen 
dualizmust. Másfelől hit az 
irodalomban, mint olyan te-
rületben, ahol a világszellem 
uralkodik, ahol abszolút ér -
tékek vannak, és ahol nyílt 
terepen vívják meg a léte-
zés (művészet) és a nemlét (a 
művészetnélküliség) között 

Énekes-utánpótlás 
A Royal Irodalmi Kávéház hétfő esti rendezvényei meggyőző, kifejező erő bir-

nem sablonosak. Formájukat, tartalmukat mindig o.z est tokosa. És Busa Tamás a 
ö 

B. B. 

szereplői határozzák meg, s alakítják saját képükre A nemesen - bariton 
szervezőket, rendezőket az a jo szándékú, becses vagy futi. . 
hogy rányissa szemünket azokra az értékekre, illetve azok " S y a n meS — egy eve tanul 
közvetítőire, akik csöndesen, szorgalmasan teszik dolgu- csak énekelni — elfogódott-
kat, itt élnek közöttünk, megszoktuk őket, s legtöbbször sággal küzd, de az értékes 
nem próféták saját hazájukban. hangmatéria, s az intelligens 

formálókészség biztató foly-
Olykor valódi, áhítatos szeretetteljesen a címet ta- tatást ígér. Kerek Ferenc 

döbbenetet, s örömteli rácso- nítványai a műsorhoz. És va- zongoraművész, aki ezúttal a 
dálkozást érhetünk meg, lóban kertész ö a szó legne- szavak fűzésének is taipra-
mint például a múlt év de- mesebb értelmében. Öriási esett, kellemes mestere volt, 
cemberi erdélyi népművé- felelősséggel munkálkodik, mint az est házigazdája fag-
szeti barangolásnál, a Tál- fáradtságot, lazítást nem is- gatta Sinkó tanár urat, s ta-
tos köparipán címmel rende- merve, a nap bármely órá já - nítványait, s természetesen 
zett feszes ívű, pontos rit- ban, ahogy tanítványai, illet- kísérte zongorán nagyszerű-
musú, erőteljes hatású est- ve az ügy szolgálata megkí- e n valamennyi énekes élő-
nél, ahol boldog-szabadon vánja, ott van az iskolában, adását, mely a dalok világá-
lélegzett a tánc, s a szó köl- sokkal többet az órarend tói az operairodalom szemel-
tészete, az elhivatott lelke- megszabta időnél. Viszi ma- vényein keresztül, az operett 
sedéssel, s tehetséggel dol- gában egy életre Verdi Don ¿ s a néger spirituálék mű-
gozó JATE-kamaraegyüttes Carlosának nagy szerepét, fa jáig ívelt, 
és körének köszönhetően. Az Fülöp királyt, ő Vántus 
ilyen esték fénye messzire Aranykoporsójának fényes 
világít emlékezetünkben. Dioklecianusa, ő a memb-

Most pedig egy áldozatos ránlelkű, ezerszínű Schu-
munkával eltelt gazdag élet bert-, vagy Schumann-dalok 
főszereplője, Sinkó György érzelemgazdag életre keltője, 
Liszt-díjas, érdemes művész s hatvan évén túl is fiatalon, 
— aki immár nem lép a sze- szárnyaló hanggal mindent 
retetteljes nosztalgiával em- bemutat , előénekel, s együtt-
legetett ú j a rany-márvány énekel tanítványaival. Ha 
pompába öltözött nemzeti kell Kékszakállú herceg Ju -
színház rivaldafényébe — dit oldalán, vagy ismét Fü-
emlékezett életútjára, de löp király, mint ezen az es-
még inkább idézte a jelent, tén is, mostani és volt ta-
Egy istenáldotta tehetség, nítványaival. Neveli az ope-
egy gyönyörűen zengő hangú raszinpadok utánpótlását. 
fiatal, akinek minden vágya Mohos Nagy Éva és Tas 
az volt!,, hogy operaénekes Ildikó énekelt mellette Ver-
lehessen, akinek megvolt a di Don Carlosának kvar-
lehetősége a fényes fővárosi tett jében. Ök már befutott , 
induláshoz, s aztán elszegő- kedvelt művésznői a debre-
dik egy életre a Tisza-parti ceni és győri operaszínpa-
fővárosba. Nem kesergi, si- dóknak, s már külföldi 
ra t ja az elhamvadt reménye- szárnypróbálgatásaikat is 
ket, lassan tovatűnt országos, megkezdték. Tóth, azaz most 
vagy nemzetközi hírnevet, a Temesi Mária már nemzet-
csalárd lovagot, a szerencsét, közileg ismert tanítvány. És 

Sinkó György operaénekes, a mostaniak? A palánták? 
most a szegedi zeneművésze- Farkas Lilla, a dúsan, tel-
ti iskola tanára, nem azt ten zengő, bársonyos alt 
mondja „sajnos így sikerült", hang tulajdonosa. Szeged 
hanem azt, hogy „boldog em- város ösztöndíjasa; hogy te-
hernek érzem magam". S aki hetsége mellé a szerencse 
végighallgatta az estet, vá- miként szegődik, még a jövő 
laszt is kapott rá, miért. Ady titka. Frankó Tünde a ra -
..ifjú szívekben" élt, ő i f jú nyos fényű, különleges szép-
hangokban él tovább. A szép ségű, fényes szoprán, aki 
hangok kertésze — adták máris érett, mélyről fakadó, 

az igazi csatát". Nem: ez a 
Lenz úr nekem merőben 
költői lelkületű szépléleknek 
tűnt, aki az első rész végén a 
világ harmóniájának Szent 
Ferenc-i csodálatával, a má-
sodik rész befejeztekor a tel-
jes lemondás Addió-jával 
vesz búcsút tőlünk. (Az is 
igaz, a főhőst alakító Massi-
mo Verdastro igen kitűnő 
színész lehet, aki jócskán 
tesz is arról, hogy a távozó 
Lenz költőisége minél légie-
sebbnek, l íraibbnak hassék.) 

Ennek a Jákob Lenznek 
Goethe Weimarja az esz-
mény, s noha ez a szellemi-
ség a magyar szemlélőben 
nem elsősorban az Antihús-
vét vallásos természetű, 
alapvetően a szövegszintre 
koncentráló, keresztény me-
tafórarendszere révén foglal 
el előkelő helyet az intellek-
tuális emlékekben — s e 
tény az érthetőséget még to-
vább befolyásolja —, ám 
annyi mindenképpen vilá-
gossá válik: ez a sajátságo-
san eredeti világú mű és egy 
hasonló társulat találkozása 
komoly, elmélyült művészi 
teljesítmények sorozatára 
való képességet re j t magá-
ban. Ennek a ténynek pedig 
még akkor is tisztelettel kell 
adózni, ha Cordeíli Lenz urá-
nak most látott antikrisztusi. 
..antihúsvétes" valóságai 
fentiek következtében csak a 
félig-meddig befogadás 
szintién maradhat tak meg 
bennünk. 

Domonkos László 

Programok sikere 
A néhány napja zárult 

III. Országos Mikroszámító-
gépes Találkozón az oktató-
programok versenyében a 
zsűri dicséretét érdemelte ki 
if j . Nagy Elemér, á Szegedi 
Móricz Zsigmond Általános 
Iskola 2. osztályos tanulója 
a matematikai és a helyes-
írási oktatóprogramjával . 
Ugyancsak elismerést ka-
pott számítástechnikai ok-
tatóprogramjáért Török Jó-
zsef, az Élelmiszeripari Fő-
iskolai Kar hallgatója. 

Maróthy László 
Moszkvába utazott 

Maróthy László, környe- meghatározzák a környezet-
zetvédelmi és vízgazdálko- védelem és vízgazdálkodás 
dási miniszter vezetésével terén folytatott együttmű-

^ t " , K Ü I d Ö t ^ c m U t l Z O t t ködés továbbfejlesztését 
Moszkvába, a KGST kor- , J 

nyezetvédelmi együttműkö- szolgalo tennivalókat, 
dési ál landó bizottságának A küldöttség elutazásakor 
alakuló ülésére. A KGST- a Ferihegyi repülőtéren meg-
tagországok képviselői a ta- jelent Borisz Sztukalin, a 
nácskozáson megvi ta t ják az Szovjetunió magyarországi 
ú j bizottság feladatait , és nagykövete. (MTI) 

Ötvenéves a golyóstoll 
Az ötletet a gyorsan szá- az évben szabadalmat kért 

radó nyomdafesték adta találmányárai, a ¡fasizmus 
Bíró László imagyar kiadó- előretörése miat t külföldre 
•nak és újságírónak 1938- menekült. Először Párizsba, 
ban, i t t Budapesten, a go- m a j d Spanyolországon át 
lyóstoll megszerkesztéséhez. Argentínába. Közben kitört 
Találmánya: festékkel töl- a II. világháború. Vegyész 
tött csövecske végén forgó testvérével, Györggyel töké-
golyó, ami ír — s máig letesítette íróeszközét, s a 
ugyanezen az elven műkő- 40-es évek elején Buenos 
dik. Airesben megkezdte azok 

Bíró, aki még ugyanabban gyártását. 

Csellel, ötlettel... 
Nézegetem a Zimankó téli elő. Nincs ebben valami el-

szórakoztató magazint. Két lentmondás? 
csipet pornográfia, harminc _ £ n c s a k azt tudom, 
deka klasszikus — Berzse- hogy tavaly Budapest után 
nyi, Tömörkény, Csokonai, a m i kirendeltségünkön volt 
Juhász Gyula, Gárdonyi —, a legnagyobb forgalom, 18 
beavatás a szex titkaiba, millió 900 ezer forint ér tékű 
álomfejtő kalauz . . . A Nép- könyvet adtunk el. E mögött 
szava Lap- és Könyvkiadó i a t n i kell azt is, hogy nem-
egyik termékét tartom a ke- c s a k a z üzemekben, a ki-
zemben. Beszélgető társam, rendeltségünk központjában 
Dézsi Józsefné a fenti kiadó _ itt Szegeden, a Tolbuhin 
Bács, Békés és Csongrád sugárút 14. alatt — árusí-
megyei kirendeltségének tunk, hartem áruházakban, 
szervezési csoportvezetője. áfészeknél, ABC-kben, Ofo-

— Ügy tűnik, minden esz- tért-üzletekben is. 
közzel meg akarják fogni az ~ Az önök boltja nem 

sokban különbözik az Alla-
olvasot... mi Könyvterjesztő üzletei-

— Nem tagadjuk. A ter- töl... 
jesztésben is elébe megyünk. _ M i a z u tóbbi időben 
A három megyében tavaly m á r nemcsak Népszava-ki-
130 üzemi bizományosunk a dványokat árulunk, hanem 
volt, minden szándékunk el- s o k más kiadóval is kapcso-
lenére ez a szám lecsökkent latban állunk. A "szakszer-
most 110-re. vezeti irodalom mellett he-

— Tudjuk, a könyvek •yet kapott a szépirodalom, 
iránti kereslet nem növek- a szabadidős irodalom is. 
szik. Önök viszont mind — Sorozataikról, ha mon-
több művel és mind nagyobb dana valamit... 
példányszámmal rukkolnak — Népszerűek, keresettek 

Á g y o m o r 
metamorfózisai 

Ha e címtől megrészegülve, a r ra vetemednénk, 
hogy az ókoriaktól a különböző népek meséin, 
költészetén és Kafka szorongató világának hő-

sein át , egészen napjainkig, a valóságos élet valósá-
gos szereplőinek átalakulásait vennénk számba, akkor 
a Délmagyarország egész évfolyama is kevésnek bi-
zonyulna. így nem is vállalkozhatunk arra, hogy tör-
téneti bevezetőt kanyarí tsunk e dolgozat tulajdon-
képpeni magja köré, mely fölvezetés puhán kivat-
tázná a lényeget, szóval, a közepébe csapunk, ezt 
kéri ma tőlünk a közvélemény. 

Még egy megszorító megjegyzés: sem sebészeti, 
sem gasztronómiai, sem pedig belgyógyászati okfejtés 
nem készülődik cikkíró pennájában. 

Leginkább pszichiátriai ez a kérdéskör, bár — 
látni fogjuk — néhány kicsi, á m írásbeli sasszéval 
hamar e l ju thatunk a társadalom átfogó gondjaiig, 
melyekről oly sok érthetetlen, álságos gondolat szü-
letett már, hogy szinte azt hihettük: ez az egész egy 
nagy álság. Meg sandaság. 

De nehogy akként öltődjenek egymásba a sza-
vak, hogy a fércelés kibontogatása után szétesik a 
mondandó, a cikkíró kijelenti, ahogy e lvár ják tőle: 
sokat zabálunk. Nem, nem és nem! Eszébe nem ju t 
az az alacsony fordulat, hogy mindent megetetnek 
velünk. Ez nem is igaz: a legszebben meglerí tet t asz-
talon is félretoljuk a legkívánatosabban tálalt szószt, 
ha nem kell nekünk. Igaz, nem is szólamlunk föl, 
mint ahogy az elvárható lenne egy gasztronómiáikig 
rebellis nemzettől. Fizetünk, haza-tömegközkkedünk. 
és kiolvasztjuk a zománcát vesztett lábasban őrizge-
tet t pörköltet, zaftos pacalt, meg a többi ilyesfélét. 

Kár — búsong szerzőnk többértelmüen —, hogy 
a nemzeteknek, miként nincs tudományosan te t ten 
érhető karakterológiájuk, akként kollektív gyomruk 
sem. így nem mérhető, hogy bizonyos korokban mit 
nem vett be, bár az sem, hogy mire volt igazán éhes. 
Nem tudni: mi viselte meg," mitől kapott rontást, t a -
lán csaki a mosás okaira következtethetünk, hisz 
agyat és gyomrot nagy krach idejér: mosnak. 

Maradnak hát a mennyiségi mutatók. Ezek elénk 
tár ják , hogy mikor volt üres, mikor volt teli, és mely 
időkben tömött a gyomor. Ez a folyamat az igazi me-
tamorfózis: korábban talán még az érzékek idegen-
kedésével is nyúltunk volna a szósz után, ma meg — 
keleti kultúrákon nevelődve — azt mondjuk az asz-
talnál ülőknek, hogy „hátra van még a fekete leves!" 
Tudják, az a mártás, amit szeretve tisztelt hódítóink: 
— mármint a törökök — a húsétel után tálaltak fa -
nyalgó, á m fegyelmezett eleinknek. 

Az igazi á talakulás azonban nem a gyomor űr-
tar ta lmának kitöltésével jön létre. Korábban ugyanis 
attól szorongtunk, hogy nincs mit enni, ma pedig 
szorongásainkat féktelen, hedonista zabálásokkal pró-
báljuk levezetni, megpuhítani, s végül mi magunk 

'puhulunk él. Itt ís tet ten érhető az álság: pótszerek-
hez folyamodunk. Bár ez nem újdonság, hisz — most 
jön a beígért sasszé — tucatnyi kényszerpályán élve 
szerepeinket, pótcselekvésekre hagyatkozva tudjuk 
magunk mögött azt a napokká fűrészelt bizonytalan-
ságot, ami t létezésnek is szoktak nevezni. 

Tehát a lélekgyógyász csak ideig-óráig segíthet. 
A diétásnővér is. 

Kettős fe ladat hárul a cikkíróra, ha befejezést 
kíván kreálni. Egyrészt meg kellene határoznia, hogy 
honnan várható a segítség, másrészt optimizmust kel-
lene csepegtetnie olvasóiba, miként osztrigára a cit-
romot. 

Kinek kívánatos ma ez a falat? 

Am nehogy azzal vádoltasson ez a pennahajder, 
hogy nem tesz eleget munkahelyi és munka-
köri kötelességének, minden pontban megfelel 

a köz kívánalmainak. Először is: nehezen képzelhető 
el, hogy tovább lehetne puhulni, tehát nem csupán az 
ínyencek, hanem az „átlagevők" is rövidesen vissza 
fogják küldeni azt, ami t ízlésük figyelembe vétele 
nélkül főztek ki nekik. (Megjegyzendő: a szűk kony-
hai és szellemkapacitású kifőzdék ideje lejárt.) 

Másodszor: a derűlátás mindenütt jelen van, ahol 
értelemmel végzik a munkát, hol gyöngédség bujdo-
kol a tenyerekben, s hol a korszerű táplálkozást nem-
csak szakácskönyvekbe írt receptekben, hanem kés-
sel és villával művelik. DIuszlus Imre 

a Fórum-könyvek. A szak-
munkástanulóknak igyek-
szünk kedvezni a Híres-
könyvekkel. Az előfizető f ia-
taloknak 50 százalékos ked-
vezményt nyúj tunk. Négy-
száz forintért tizenkét köny-
vet vásárolhatnak. Közöttük 
szerepel néhány kötelező ol-
vasmány is. 

— Elég sok haszontalan 
Népszava-kiadvánnyal is ta-
lálkozunk. Mi ezeknek a 
sorsa? 

— Mind jobban próbálunk 
figyelni a piacra. Erre kész-
tet benünket az is, hogy ez 
év második felétői nagyobb 
lesz az önállóságunk. A ki-
adásban ne egy-egy személy, 
szerző akara ta döntsön, ha-
nem az olvasói igény. Mind-
já r t kevesebb lesz az elad-
hatat lan könyv. 

— Most mekkora ez a 
szám? 

— A raktárkészletünk 5 
millió 200 ezres. 

— Mennyire régi könyve-
ket árulnak? 

— Három évnél régebbi 
nincs. Ami elavult, attól 

megszabadultunk. Ilyesmivel 
nem akar juk rontani a hite-
lünket. 

— Zúzda? 
— Igen. 
— Mi a helyzet a lapok-

kal? 
— Huszonegy szakmai és 

tíz egyéb lapot terjesztünk. 
Az érdeklődés e területen is 
csökken. A vállalatoknál 
ilyesmire nemigen ju t pénz. 
Pedig a tisztségviselők ér-
dekvédelmi munkájához el-
engedhetetlenül fontosak az 
információk. Többek között 
a Szakszervezeti Szemléből 
és a Munkából is kevesebb 
fogy. 

— Gondolom, az okok nem 
elsősorban a terjesztésben 
keresendők. 

— Szondázzuk az olvasóin-
kat, mi érdekelné őket. Az 
igaz, hogy a kiadványaink 
nem mindig követik időben 
a körülöttünk zajló változá-
sokat. Erre figyelnünk kell! 
No meg arra is, hogy a ki-
adványaink ne kerüljenek a 
szemétkosárba. Olvasatlanul! 

B.E. 
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