
Szerda, 1988. április 20. 5 

Diáksikerek 
A 7. országos vízügyi ta-

nulmányi verseny Kazinc-
barcikán megtartott döntő-
jébe a Vízépítési- és Víz-
gazdálkodási Szakközépis-
kola diákjai közül Fodor 
Zoltán, P. Juhász Zsolt, Ra~ 
Uccz Zoltán és Szomor Barna 
negyedikes tanulók jutottak 
be. Fodor Zoltán országos 
harmadik helyezést ér t el 
és ezzel felvételt nyert a 
szakirányú felsőoktatási in-
tézménybe. Az országas óvó-
női tanulmányi verseny 
döntőjét Csornán tartották, 
is ugyancsak a Széchenyi 
Gimnázium és Szakközépis-
kola diákjai közül hárman 

voltak döntősök: Ungi Szil-
via, Lakatos Eva és Nagy-
György Andrea. Az idei 
olasz nyelvű versenyen or-
szágos első helyezést ér t el 
Bálint Ilona, a Tömörkény 
Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola harmadikos 
tanulója, harmadik lett az 
..élőbeszéd" kategóriában 
Hanzély Nóra, másodikos 
tanuló: Felkészítő tanáruk 
Kamarás Gáborné. Lesz-
nyák Katalin, a Tömörkény 
negyedik osztályos diákja az 
ének kategóriában első he-
lyezést ér t el. Felkészítő 

t'inára Berdál Valéria. 

Országos 
vetélkedő 

A Ki tud többet a Szov-
jetunióról elnevezésű orszá-
gos vetélkedő döntőjét — a 
felnőttoktatásban részt ve-
vő gimnáziumi és szakkö-
zépiskolai hallgatók körében 
— kedden rendezték meg 
Budapesten, az Almássy téri 
Szabadidő Központban. 

A területi elődöntőkön 
170 iskolából több, mint 
t ;zenötezer versenyző mérte 
össze tudását. Az országos 
vetélkedő döntőjében első 
helyezést ér t el a székes-
fehérvári I. István Gimná-
zium csapata. A győztesek 
szovjet jutalomutazáson 
vehetnek részt. (MTI) 

A mai magyar zene hetéről 
Múlt hét végén befejező-

dött a mai magyar zene hete 
a legifjabbak, a Liszt Ferenc 
Zeneiskola és a Tömörkény 
István Zeneművészeti Szak-
középiskola növendékeinek 
szereplésével, akik Bogár, 
Borgulya, Bozay, Decsényi, 
Farkas, Hidas, Karai, Ká-
rolyi, Kenessey, Ránki, Re-
ményi, Szelényi és Vántus 
pedagógiai műveiből adtak 
elő. A zeneművészeti szak-
középiskola vonószenekara 
Aracsi László vezényletével 
annak a komponistának a 
formás kis vonós szimfóniá-
ját mutatta be, akinek szer-
zői estjével kezdődtek a mai 
magyar zene hetének ese-
ményei. 

A komponista neve: De-
csényi János. Az alkotás 
műhelytitkairól ismét a kel-
lemes beszélgetőpartner-
kolléga Vántus István révén 
szerezhettünk érdekes be-
nyomásokat. Az élő zenei 
bemutatást ezúttal a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
I. Számú Gyakorló Általá-
nos Iskolájának Bartók 
gyermekkara vállalta Erdös-
né Fagler Erika inspirativ 
vezényletével. A Weöres 
Sándor verseire készült Kis 
képeskönyv állatokról című 
kórusciklusból énekeltek 
néhány bájos darabot. A jól 
képzett, tisztán daloló gyer-
mekek friss bemutatója üdí-
tő perceket szerzett az 
egyébként magnetofonról 
felhangzó zenedarabok tár-
saságában, melyek közül 
először a Sírfelirat Aquin-
cumból címűt hallottuk, 
majd az est legérdekfeszí-
tőbb bemutatóját, a Kö-
vek-et. Igen izgalmas, fan-
táziadús elektroakusztika' 
játék e darab. A szerzőt a 
természetben fellelhető kö-
vek hangjának változato* 
hangzáslehetőségei ihlették 
e .kompozíció megalkotására 
A darabban nyomon követ-
hető egy program, mely ez-
úttal szerencsés érzelmi fo-" 
gódzó is a hallgató számára 
S a megformálás és a zene 
szerzői eszközök a légkor 
szerúbbek, s igen eredetiek 
Az elektromos úton előállí-
tott hangzás — a vulkánki-
törés közuhatagának kísérte 
ties megjelenítésétől, a drá-
gakövek koccanásának fi-
nom. tiszta csengésén át, a 
szélfújta morzsányi kavics-
homok surrogásáig — a ka-
leidoszkóp varázsolta szám-
talan, változatos szín, ezút-
tal hangszín és ri tmus — 
káprázat élvezetével a jándé-
kozta meg a hallgatót. A 
hangzó anyaghoz vizuális él-
mény társítását azaz diapo-
ráma-vetítést is alkalmaz a 
szerző, megfelelő technika' 
adottságok esetén. Ilyen for-
mában, nyáron a Muzsikáló 
udvar rendezvényein lesz 
még módunkban találkozni 
ezzel a nem mindennapi al 
kotással. 

A kamarahangversenyen a 
komponisták s a szegedi elő-
adóművészek népes gárdája 
mutatkozott be. A javarész) 
barokkos, motorikus mozgá 
sú, s a hangszer adottságail 
jól kihasználó Három zon-
goradarab — két zongorára 

Hajdú Mihálytól — Maczel 
ka Noémi és Kemény Erzsé-
bet temperamentumos, érett 
előadásában hangzott el. Hu 
szár Lajos A nappal balla 
dája című kórusmúvének bo' 
nyolult anyagát még nem 
birtokolta eléggé fölényeser 
a Gyüdi Sándor vezette 
Canticum kamárakórus, s 
így az interpretáció legfőbb 
erénye az igen becsületes s 
precíz megszólaltatás volt, 
ami nem kevés — csak a 
kompozíció emlékezetessé 
tételéhez nem elég. Nem úgy 
a Petrovics Emil komponál-
ta Divertimentonál, ahol el-
mélyült, szines előadásban 
élvezhettük a Szerenád, a 
Notturno s a Capricco téte-
leket. 

Szúnyog Balázs Zsolozs-
ma című darabját szólóbrá-
csára komponálta. A terje-
delmes műben a hagyomá-
nyos tonális foltok váltakoz-
nak a fellazított tonalitású 
avagy atonális (hangnem 
néLküli) részekkel. S ameny-
nyire első hallás alapján 
megítélhető, igen nehezen 
játszható (kettős fogások 
kényelmetlen fekvések), 
nem mindig a leghangszer-
szerűbb megoldásokat tar-
talmazó kompozíció. Az elő-
adó Nagy Ágnes az anyag 
gal való küzdelemben nem 
maradt ugyan alul, de a tőle 
megszokott vérbő, muziká-
lis dalolókedv most nem ra-
gyogtatta fel az interpretá-
ciót. 

Érzékelhető örömet s át-
szellemültséget sugárzott vi-
szont Delley József csemba-
lójátéka, amikor Durkó 
Zsolt Andromeda című kom-
pozícióját bemutatta. A fi-
nom hangzású, különböző 
struktúrákból, hangzáskép-
letekből kigondolt darab 
azonban az értelmet köti le 
inkább, s nem a szívhez ke-
resett utat. Vajda János Just 
for you című gordonkada-
rabját Sin Katalin gondos 
előadásában hallottuk. Az 
egyéni hangvételű múben a 
'különböző mozgásformájú s 
tonalitású részek zenei tör-
ténéseit, érzelmi mozdulása-
it szépen kifejezésre juttat-
ta. Kerek Ferenc az alap-
vetően meditatív jellegű. 
Soproni József írta Nég.j 
intermezzót szépen, hangu-
latérzékenyen zongorázta el. 
A mozgékonyabb felvillaná-
sokat s a pergő, virtuóz 3 
Intermezzót is briliánsán 
tolmácsolta. 

A Weiner kamarazenekar 
fellépése zárta Weninger 
Richárd vezényletével a ka-
maraestet. A fiatal Nógrádi 
Péter Rapszódia című múvf 
egy gyönyörű erdélyi ma-
gyar népdalon alapul, való-
jában annak szívbe markoló 
érzelmi vetülete a légkor 
szerúbb zeneszerzői eszkö-
zök segítségével. Míves 
munka, s a bonyolult zene-
kari textúrát fölényes biz-
tonsággal s nagy kifejező-
erővel bontotta ki és közve-
títette az együttes, akárcsak 
Vántus István kompozícióit. 
Tőle elsökent a Hommage a 
J. S. Bach — Aria a C-dúr 
prelúdiumra című művét 
hallottuk. Gounod is megtet-

te már, hogy erre a Bach-
előjátékra egy Ave Mariá! 
írt. Vántus saját dallama, 

azaz a Szegszárdi Piroska 
által szépen bemutatott gor-
donkaária a B, A, C, H han-
gokból szerveződik, s érde-
kesen illeszkedik a bachi 
muzsikához. A tiszteletadás 
a nagy barokk komponistá-
nak egyúttal bravúros szel-
lemi torna is a szerző ré-
széről. Azonban a hallgatót 
jobban megfogja, a — sodró 
lendületű kezdő- és zárósza-
kaszt s egy korall méltósá-
gú, lassúbb tempójú közép 
részt tartalmazó — Gemma 
című vonószenekari darabja. 
Ez is, akárcsak az előbbi 
mű, fölényes mesterségbeli 
tudásról árulkodik, s jóízű-
en játszható, formás, kelle-
mes hangzásélményt nyújtó 
muzsika. 

összességében a legát-
ütőbb zenei élményt a har-
madik est, azaz az Erdei Pé-
ter vezette Kecskeméti Pe-
dagógus Énekkar bemutat-
kozása jelentette. Közremú 
ködő a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola kiváló I. 
számú női kara volt, Mihál-
ka György vezényletével. Az 
általuk bemutatott művek-
ről — hely híján — majd a 
közeljövőben aktuális fil-
harmóniai koncertjükön szó-
lunk, ahol ismét hallhatóak 
lesznek az itt elhangzott 
Pászti-, Szőnyi-, Bozay- é3 
Petrovics-kompozíciók. 

A kecskeméti együttesnek 
ez volt az első szegedi be-
mutatkozása, ami őszinte 
örömet és rácsodálkozást 
ébresztett bennünk. Dús, 
ezerarcú, élettel teli hang-
zás, az őszinte átélésből fa-
kadó változatos hangszín-
skála, valamint végtelenül 
pontos s ugyanakkor mélyen 
érzelemgazdag előadásmód 
jellemzi éneklésüket. Erdei 
Péter szabatos, kifejező, a 
zenei történésekre érzéke-
nyen reagáló vezénylése 
nyomán vérpezsdítő életre 
kelt valamennyi elhangzott 
kórusmű, így Durkó Zsolt 
Pillanatképek a Kalevalá-
ból és Kocsár Miklós két 
darabja a Csodafiú szarvas, 
meg az erőteljes élményha-
tású Mégis mondom Damion 
című kompozíciók. Kiemel-
kedően jó muzsikának ítél-
tük — nyilván a pompás, 
eleven ritmikájú előadásnak 
köszönhetően is — Vajde 
János Kolinda című mun-
káját, s a hasonlóan ízes, jó 
kompozíciót, a Magyar nép-
dal-t Orbán Györgytől. Fő-
ként a remek Vajda-műnél 
de valójában az összes töb-
bi kórus előadásánál is rit-
ka ajándékként kaptuk a? 
éneklés felszabadult örömét, 
ami együtteseinknél sajno-
elvétve tapasztalható. A 
kecskemétieknél — az igé-
nyes, nehéz textúrájú mű-
vek ellenére — nem érez-
tünk semmi merevséget, 
munkaszagot, erőltetett mű-
vészieskedést — hanem csu-
pán azt, amire a muzsika 
való: örömet, élményt adni s 
miként Pittoni mester is 
mondja, azt, hogy „boldog 
aki énekel". 

Berényi Bogáta 

Átadták a Jancsó Miklós 
Emlékérmet 

Huszonkét esztendeje, áp-
rilis 16-án halt meg a kivá-
ló gyógyszerkutató, a Kos-
suth-díjas Jancsó Miklós 
egyetemi tanár, akadémi-
kus. Húsz éve minden esz-
tendőben megemlékeznek 
róla a gyógyszertani inté-
zetben — volt munkaihelyén 
— elhelyezett emléktáblája 
megkoszorúzásával és a ne-
vét viselő emlékérem át-
adásával. Tegnap, kedden, a 
Jancsó-emlékünnepély meg-
nyitójaként a neves kutató 
tanítványai nevében Szórá-
dy István főorvos mondott 
beszédet, majd megkoszo-
rúzta a- gyógyszertani inté-
zet egykori vezetőjének tisz-
teletére emelt emléktáblát. 
Ezt követően a SZOTE ok-
tatási épületében Csemay 
László egyetemi tanár, tu-
dományos rektorhelyettes 
ismertette a Jancsó Miklós 
Emlékéremmel kitüntetett 
i f j . Hetényi Géza professzor 
tudományos életútját. Majd 
Szilárd János egyetemi ta-
nár, a SZOTE rektora nyúj-
totta á t — most első ízben 
külföldön élő magyar szár-
mazású kutatónak — az 
emlékérmet. Végezetül ifj. 
Hetényi Géza, az Ottawai 
Egyetem Élettani Intézeté-
nek: igazgató professzora 
tartotta meg előadását, 
melynek témája a vércukor-
szint szabályozása volt. Az 
eseményen részt vett Ró-
bert L. Elliot, Kanada bu-
dapesti rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövete. 

* 

A Jancsó Miklós EmlékJ-
érmet azoknak a kutatóknak 
ítélik, akik a gyószertan, az 
élettan, kórélettan vagy e 
tudományágak határterüle-
tein kiemelkedő tudományos 
eredményeket értek el. He-
tényi Géza professzor nem-
zetközileg elismert elméleti 
és kutatói tevékenységéért, 
a szénhidrát anyagcsere-sza-
bályozás, a biomatematikai 
eljárások kutatása kapcsán 
elért kimagasló munkássá-
gáért, Az inzulin története 
című nagy sikerű könyv 
társszerzői munkájáér t ré-
szesült a Szent-Györgyi Al-
bert Orvostudományi Egye-
tem legmagasabb tudomá-
nyos elismerésében. 

A professzort az emlék-
ülés előtt kértük rövid be-
szélgetésre. 

— Szegeden nem ismeret-
len a Hetényi név, ha jól 
tudom, az édesapja jó hírű 
orvos volt. 

— Igen, az édesapám 
1947-tól '59-ben bekövetke-
zett haláláig belgyógyász 
professzor volt Szegeden. 
De nekem is van, illetve 
volt kapcsolatom a szegedi 
egyetemmel, hiszen a diplo-
mám megszerzését követő-
en, 1946-ban a SZOTE Élet-
tani Intézetébe kerültem ta-
nársegédnek. Itt töltöttem az 
időmet tíz esztendeig, az 
utolsó itthoni évben meg-
bízott tanszékvezetőként. 

Aztán 1956-ban kikerültem 
Kanadába, Torontóba, az 
inzulin felfedezőinek, Ban-
tingnak ás Bestnek az inté-
zetébe. Amikpr én megér-
keztem, Banting már nem 
élt, Charls Best vezette az 
élettani intézetet. S mivel 
engem már itthon is az in-
zulinnal kapcsolatos kutatá-
sok érdekeltek, ezért öröm-
mel maradtam nála. Időköz-
ben megkaptam az egyete-
mi' rendes tanári címet, de 
mivel nem adtak hozzá in-
tézetet, így 1970-ben elfo-
gadtam az Ottawai Egyetem 
meghívását, az ottani Élet-
tani Intézet vezető posztjá-
ra. Kilenc éven á t irányí-
tottam itt a tanszéket, ami-
koris dékánhelyettesnek ne-
veztek: ki az Ottawai Egye-
tem orvosi karára. Emellett 
megtartottam a kutatólabo-
ratóriumot, egészen mosta-
náig. 

— Az emlékülésen a vér-
cukorszint szabályozásáról 
tart előadást. Ezek szerint 
ez a tudományos probléma 
áll önhöz legközelebb? 

— Igen, ez az egyik ku-
tatási területem. Persze, 
nem merem azt mondani, 
hogy a legfontosabb, hiszen 
ha nem tar tanák azok: kö-
zül bármit is fontosnak; 
amit vizsgálok, akkor nem 

csinálnám. Inkább úgy fo-
galmaznék, hogy orvosilag 

ez a legérdekesebb terület, 
és igen sok embert érint, 
érdekel. Foglalkozom én az 
anyagcsere egyéb problé-
máival is — főleg a fehér-
jékből történő cukorképző-
déssel —, de ezekről most 
— mivel igen sok bennük a 
matematikai képlet — nem 
szólok. 

— „Lefordítható-e" a lai-
kus ember számára mostani 
előadásának lényege? 

— A kérdés, amivel fog-
lalkozom majd előadásom-
ban: hogyan lehe'.héges, 
hogy inzulinhiányos cukor-
betegségben az alacsony 
vércukor elleni szabályozás 
is rossz. Mit értsünk ez 
alat t? Tételezzük fel, hogy 
egy egészséges ember szer-
vezetében levisszük a vér-
cukorszintet például úgy, 
hogy nagy mennyiségű in-
zulint fecskendezünk be. 
Ekkor a máj cukotieadása 
gyorsan emelkedik, és a cu-
korszint esését meggátolja. 
Hiszen, mint tudjuk, az in-
zulin „viszi ki" a cukrot a 
szövetekbe, de a má j bele-
szól, és nem engedi a cuk-
rot eltűnni a vérből. Nos, a 
cukorbetegség bizonyos f a j -
tája esetében mindez nem 
így működik. Ha, példának 
okáért, van egy cukorbeteg, 
akinek magas a vércukor-
szintje, s esetleg több inzu-
lint ad be magának, vagy 
nem eszik, avagy bármi más 
történjék vele, aminekl 
eredményeképpen lezuhan a 
vércukorszintje, akkor ez a 
védekező szerepe a májnak 
— hogy úgy) mondjam — 
kiesik. Ezt a problémát pró-
báltuk megfejteni kutatása-
ink! során. 

— Ügy tudom, egy nap 
gondolkodási időt kért, el-
fogadja-e az emlékérmet? 

— Igen. ugyanis nagyon 
meglepődtem, amikor érte-
sültem a megtisztelő kitün-
tetésről, hiszen az elmúlt 32 
évben a szegedi egyetemmel 
nem volt tudományos kap-
csolatom. Ezért gondolkoz-
tam egy napig azon, hogy 
elfogadjaam-e az egyetem 
legmagasabb tudományos 
kitüntetését. Külön örömet 
azért érzek, mert jól ismer-
tem Jancsó Miklós profesz-
szort, noha sohasem dolgoz-
tunk egy intézetben. 

Kalocsai Katalin 

A kamionos szárcsa 
A szatymazi 'barackvirág 

nyílása és a mezei pa-
csirta dala: édestestvérek. 
Mindketten április szülöt-
tei. A szőkülő homokon 
csöndes lajhogó zápor esett 
hajnalban, s frissen ébredt 
a tó. A kakukkfüves, ki-
gyóhagymás dűlőhátakon 
még fehér pára szállt, de 
a Kalapács-tanyánál már 
rét ihéja lebeg. Böjtiikék 
tarka récepárjai t riogatja. 
Fehér hókájú fetkete szár-
csák 'hangoskodnak éktele-
nül a sásos szélvizeken. 
Vadul riogatják egymást a 
hímek; sátorozó szárnnyal, 
éles csőrvágásokkal, kar-
moló rúgásokkal. Éles han. 
gon felelgetnek, igy igye-
keznek saját fészkelési te-
rületüket megtisztítani az 
idegentől. F.pül nr „akusz-
tikai kerítés", dúl a szir-
csaháború, a jobb fészke-
lőhelyért az avas sásszi-
getek langyosodó tükrén. 
Az idei tavaszon különösen 
nagy a „csatazaj", s prob" 
lémák voltak c. területi 
„újrafelosztásnál''. Több a 
szárcsapár, mint a feloszt, 
ható biotop (hiszen egy 
párnak legalább akkora 
élőhely kell, amely eltartó-
képessége egyensúlyban 
van a család szükségletei-
vel). Feltűnő volt egy hal-
líabb hangú, nagy hókájú 
jén szárcsapár vesszőfu-

tása, hol innen, hol onnan 
ebrudalták ki őket. Pedig 
igyekezni kellett, a tojónál 
megértek a tojások, csőré-
ben sással, fészeképítő 
anyagokkal kísérte pár já t 
a harcoknál. Hely még se-
hol . . . azután mégis elké. 
szült a fészek, s ma reg-
gelre már nyolc tojáson 
kotlanák, felváltva. De hol 
is, ahová nem mernek be-
törni a konkurens lova-
gok?, az E5 rway forgalmú, 
kamiondübörgö autóúttól 
4—5 méterre, ott virít a 
kiemelkedő fészek, tetején 
a szárcsával. A 154 km 
táblánál.! Gyors döntésük, 
alkalmazkodásuk érdekes, 
ide még a réti hé ja sem 
merészkedik, s az akuszti-
kai kerítés is kamiondü-
börgésből épült. Az öreg 
szárcsapár lefölözte a töb-
bieket, csak sikerüljön 
társbérlete az autós ember-
rel is! A kamionos szárcsa 
mögött zöldelő búzamező, 
pacsirta emelkedik a ma-
gosba. Remeg a gukkeron 
a torka.de hangja nincs. . .? 
Ballagok soká alatta, míg 
végre áradóan szól a dala. 
Melegével megtelik a még 
hűvös, de lüktető áprilisi 
tópart. Csak a boldog szár-
csapár nem hallja, nekik 
a Volvó dübörgése a leg-
szebb muzsika . . . 
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