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Korunk kérdései 
Folytatódik az a marxista 

társadalomelmélettel és a 
szocializmus megújulásá-
nak problémáival foglalkozó 
beszélgetési sorozat, ame-
lyet az MSZMP Csongrád 
Megyei Bizottságának okta-
tási igazgatósága és a TIT 
megyei szervezete rendez. A 
következő hónapokban a so-
ros pártértekezletek érdemi 
előkészítésének elősegítése 
érdekében a legsürgetőbb 

társadalompolitikai t e n n i -
valókat vitatják meg. Szep-
tember 21-én, szerdán dél-
után 2 órakor Kovács Jenő, 
az MSZMP KB osztályveze-
tő-helyettese „Politikai 
rendszerünk reformjának 
tennivalói" címmel tart vita-
indító előadást a Somogyi 
Könyvtár Dóm téri épüle-
tének harmadik emeletén, 
társadalomtudományi kuta-
tótermében. 

Táncra, 
fiúk 

A Szeged Táncegyüttesbe 
6-8 éves fiúk jelentkezését 
vár ják: szerdán délután 2-
től fél 3-ig személyesen ke-
reshető föl az együttesveze-
tő a Juhász Gyula Művelő-
dési Központban, vagy tele-
fonon lehet jelentkezni, a 
szám: 10-944. 

Rádió-
figyelő A Tábornok köszöntése 

Van az utóbbi harminc év 
talán legjobb magyar film-
vígjátékában, A tizedes meg 
a többiefc-ben egy jelenet: 
Sinkovits Imre, úgy is mint 
címszereplő tizedes, a jó-
szándékú, bár teljesen nai-
vul eszelős mozgalmi vonza-
lommal megvert társának 
integetésére, látva a mellet-
tük közönyösen elzúgó szov-
jet csapatokat, vagány rezig-
náltsággal veti oda — „na, 
a barátaid. Gratulálok." 

Ez a villanásnyi, a pálya-
kép egésze szempontjából 
teljességgel lényegtelen jele-
net, konkrét tartalmától 
függetlenül: jelzés. A szuve-
rén művészi személyiség, a 
sajátosan egyéni ízeket meg-
villantani, megízleltetni ké-
pes szerepformálás — vagyis 
a nagy művész jelenlétének 
bizonyítéka. (Mert monda-
nom sem kell: a film ere-
detijéül szolgáló Dobozy-re 
gényben nyoma sincs fenti 
kiszólásnak és jelenetnek.) 

Az a műsor, amely vasár-
nap délelőtt a Petőfi adón 
60 éves a Tizedes címmel 
Sinkovits Imrét köszöntötte, 
bevallom, számomra elsőd-
legesen nem tisztelgő, ha-
iem kifejezetten igazoló jel-
egű volt. Igazolt, megerősí-

tett, hálistennek továbbter-
jesztett — propagált egy bi-
zonyos színészi alapállást, 
melynek ázsiója, biztos va-
gyok benne, csak ezután 
kezd majd (újra) növekedni 
a jövő magyar éleiében. 

Pár éve csupán, hogy 
egyik neves fővárosi színé-
szünkkel — speciális helyze-
tek révén ki-ki egymáshoz 
közelállónak vélvén a mási-
kat — a színész lehetséges 
közéleti-közösségi szerep-
vállalásairól beszélgettünk. 
Az ön meg valósítás és hason-
ló, akkoriban csúcsformá-
jukat futó divatfogalmak 
hamis bűvöletében a művész 
úr fölényes biztonsággal 
utasította el a Bessenyei-
vagy éppen a Sinkovits-féle 
művészi alapállásokat, di-
vatjamúlt, gyanús és ókon-

zervatív-elszínvonaltalano-
dott dolgoknak tartván min-
den ilyesmit. Hallgattam, 
(talán) bizonytalanul, noha 
ez utólag sem mentség. 

Most a rádióban Sinko-
vits Imre mondta, el: nagyon 
jól ismeri a neki is címzett, 
hasonlóan gúnyos megjegy-
zéseket és mosolyokat. „Jön 
a hazafi", mondják. Túl 
azon, hogy önmagában is 
mennyire vérlázító, hogy 

magyar színészen így, ezzel 
lehet(ett) gúnyolódni, Sin-
kovits Imre most nyilván 
sokadszorra hangoztatott vé-
leménye — a jelen korpa-
rancsát mondotta ki. Azt, 
hogy egyféle „néptanítói" 
attitűd kell igenis együttjár-
jon a színészi munkával. S 
ekképpen, a hazáért szolgá-
latot vállaló, a magyarság 
sorsáért fölvállalt, tudatos 
eszmeiséggel dolgozó művész 
megtestesüléseként lép elő a 
tizedes — Tábornokká. 

Sinkovits Imre tábornok 
volt Tizedes és volt Bódi 
Vencel. Sütő András Advent 
a Hargitán-jában és még 
mennyi, de mennyi más hős 
— s eközben mindegyik, 
mindig valamiképpen a bar-
tóki, illyési világszemlélet, 
eszmerendszer képviselője. 
Legutoljára Hatvanban, a 
Délsziget első országos ta-
lálkozóján hallottam, egye-
bek között Arany Walesi 
bárdok-ját szavalta, elké-
pesztő szuggesztivitással. A 
nagy költeményt a dalosok-
ról, kik közül egy se tudta 
mondani, hogy éljen Eduárd. 
Lám, vannak még egynéhá-
nyan. 

Domonkos László 

Hanglemezkínáló Helyik miért ízlett 

Az idei hanglemezhetek 
sajtótájékoztatóján megnyi-
tóként afféle sírbeszédet hal-
lottunk Bors Jenőtől, a Hun-
garoton vezérigazgatójától: 
pillanatnyilag űgv fest. hoev 
a 11. őszi kedvezmonyes le-
mezvásár után — amikor is 
a kínálatra kiielölt kiadvá-
nyokból lemezenként 30 fo-
rintos árengedményt adnak 
— tizenkettedik iövőre már 
nem lesz. A Pénzügyminisz-
térium ugyanis a kulturális 
tárca javaslatára csak erre 
az évre engedte el azt a kü-
lön kivetett adót. aminek 
életbe léptével sem a ko-
moly zenei, sem az irodalmi 
lemezek nem számíthatnak 
többé semmiféle kedvez-
ményre. Hogy ez hová ve-
zet. könnyű kitalálni: az er-
tékek még inkább a ;perifé-
riára szorulnak, s zuhanás-
szerűen tovább apad maid 
az irántuk megnyilvánuló 
vásárlókedv. Drámai hely-
zet. amiből nem tudni mi-
kor. és mi módon lehet ki-
kapaszkodni. Igaz. Bors Je-
nő azzal zárta mondandó-
iát. hogy a veleszületett 
alaptalan optimizmussal 
még mindig reménykedik, 
hátha győz a józan ész — 
de egyébbel ő sem tudott 
biztatni a jövőt illetőleg. 

A hanglemezhetek (szep-
tember 16.—október 1.) terí-
tett asztalán — hogy azt ne 
mondjam: temetői torán — 
azért még ezúttal csemegék 
fogadiák az érdeklődőt, ha 
a tavalyihoz képest szeré-
nyebb számban is: húsz he-
lyett csupán 12 felvételt tar-
talmaz a menükártva. Közü-
lük én már néhánvar ..végig-
kóstoltam", s hogy másoknak 
is megkönnyítsem a válasz-
tást. röviden összefoglalom, 
melyik miért ízlett, és ki-
nek aiánlom elsősorban f i -
gyelmébe • 

A Bánk bán telies felvéte-
lét az operabarátoknak: fő-
ként azoknak, akik ismerték 
és szerették az 50 -¿s évek 
Magyar Állami Operaházá-
nak énekes csillagait: a 
fénykorát élő Osvátli Júliát 
és Delly Rózsit, a hangnagv-
birtokos Fodor Jánost és 
Joviczky Józsefet, az ereie 
teljében levő Jámbort és 
Radnait, s a fiatal Metis 
Györgyöt. Kezeskedem róla. 
hogy nem fognak csalódni. 

A Fesztiválzenekar Fi-
scher Iván vezényletével a 
Schubert-sorozat után most 
Mozart ciklust indít — en-
nek első darabja a Jupiter 
szimfónia idén rögzített fel-
vétele. 

A barokk zene Domingó-
jának ismert világhírű bel-
ga tenorista. Guy de Mely 
többször volt már a Hun-
garoton vendége, s olyan ki-
váló partnerekre taiáit a 
Capella Savaria tagjaiban és 
Nicholas McGegan karmes-
terben. hogv felajánlotta: 
anyagi ellenszolgáltatás nél-
kül hajlandó közreműködni, 
ha lemezre énekelheti vc-lük 
valamint Zádori Máriával és 
Martin Kliemannal Monte-
verdi remekművét, a Tanc-
red és Clorindát. Ezt hív-
iák örömzenélésnek — érde-
mes meghallgatni! De ne-
kem legalább ugyanolyan él-
vezetet szerzett a B oldal 
madrigáljai közül A nimfa 
panasza című is. amiben az 
imént felsorolt énekesekhez 
Gregor József is társul sze-
gődik a maga bársonyosan 
meleg fényű basszusával. 

Szent István királvunk 
tiszteletére született a Scho-
la Hungarica gyönyörű úi le-
meze. a t.'ungaria Sacra. 
Csodálatos anyag méltó elő-
adásban. Nem lehet eleget 
hallgatni. 

Gyermekeknek szr.l a Bab-
szem Jankó — ne tessék 

megijedni a rémes bori tótól: 
háromszéki népmesék sora-
koznak ra j ta Csonka Ibolya 
és Bubik István eleven, él-
vezetes előadásában 

S végül a számomra leg-
kedvesebb. amiből — remé-
lem — egyetlen darab sem 
marad a boltokban a hang-
lemezhetek végére: Kányadi 
Sándor versei. A költő maga 
mondia el őket. s et 'ől még 
megrendítőbb, még szemé-
lyesebb a költemények min-
den sora. Erdély hangja szól 
belőlük hozzánk, és az egész 
emberiséghez. 

Kerényl Mária 

Szent-Györgyi Albert első életrajza 
a könyv alcímével: Küzde-
lem a C-vitaminért. Utána: 
Üt Stockholmba. A szegedi 
évek végét A náci áradat 
című fejezetben ad j a elő. 

Megint megelőztek ben- mint amerikai korszakának 
nünket. Bár Szabó Tibor és (1947—86) nagyobb részé-
Zallár Andor már két éve, ben Szent-Györgyi, rák.ku-
még Szent-Györgyi Albert tatással foglalkozik, és köny-
(1893—1986) életében, meg- vében fő forrásként a tu-
írta a Nobel-díjas magyar dós személyes, szóbeli köz- Szintén kettős értelme van 
tudós életrajzát, főként sze- léseire támaszkodhatott. Az izomember fejezetcím-
gedi éveinek (1930—45) ap- Ismeri a Szent-Györgyiről nek. Egyszerre utal Szent-
rólékos eseménytörténetét szóló nemzetközi, főként Györgyi ú j kutatási tárgyá-
famelyből a Délmagyaror- angol—amerikai szakíró- ra, az. izomműködés bioké-

dalmat, de sajnos, a hazait miai folyamatainak' vizsgá-
nem. Ez magyarázza, hogy 
a tudós magyarországi, fő-
ként szegedi korszakát, no-
ha ez vezetett a Nobel-díj-

Yorkban látott hoz (1937), viszonylag rövi-
természetesen den, hat fejezetben tárgyal-

szág 1986. má jus 20. és jú-
nius 26. közt részleteket kö-
zölt), az első könyv, amely 
Szent-Györgyi Albert éle-
téről megszületett, most 
mégis New 
napvilágot, 
angolul, Ralph W. Moss tol-
lából, Free radical (A füg-
getlen radikális) címmel, 
Albert Szent-Györgyi and 
teh Battle over Vitamin C 
(Szent-Györgyi Albert és 
küzdelme a C-vitaminért) 
alcímmel. A szerző maga is, 

ja. Jellemző a Szegedre ke-
rülésével kezdődő fejezeté-
nek a címe is: 
ú j csillaga. Konkrétan a vi-
torlázórepülőre, átvit t érte-
lemben a világhírre emel-
kedő tudósra céloz. A kö-
vetkező fejezet címe azonos 

latára, és a tudós erkölcsi 
erejére, amellyel szembe-
szállt a korszellemmel, a 
jobboldal előtörő hullámá-
val. A legizgalmasabb feje-
zet (Mr. Swensen kaland-
jai) Szent-Györgyinek a 
Kállay Miklós miniszterel-
¡nlöktöl kapott megbízás 

Az égbolt a i a p j a n teljesített isztambu-

Könyvgyűjtés Kárpátaljára 
Ezzel a címmel már tet-

tünk közzé információt — 
a Délmagyarország szep-
tember 13-ai számában —, 
ám újra van miről szól-
nunk, ezért a mostani je-
lentkezés. 

Dinnyés József — az is-
mert daltulajdoncs — érte-
sülve felhívásunkról, el-

a kinti nyomdák még nem 
készültek el. Szintén Diny-
nyés Józseftől kapott infor-
máció, hogy elsősorban a 
Tankönyvkiadó által gondo-
zott Magyar történeti kro-
nológia című 65 forintos 
könyv kellene a kárpátaljai 
tanároknak és diákoknak. 

Jó hír, hogy segít a Ma-
küldte a kárpátaljai magyar gyarságkutató Intézet, ahon-
nyelvű iskolák történelem-
tantervét. Ebből kitűnik, 
hogy a történelemoktatás 
három szakaszra osztódik. 
Az első a kezdetektől a 
XVIII. század utolsó évti-
zedéig, a második a XIX. 
század lezárulásáig tárgyal-
ja Magyarország történetét, 
a harmadik pedig — a ki-
lencedik osztályban — szá-
zadunk eseményeit öleli fel. 
A tanterv külön figyelmet 
fordít a Kárpáton túli-terű . 
leten lezajlott történelmi 
események bemutatására. 

A tantervet hárman állí-
tották össze: Balla László 
író, Ivan Hrancsák és Vá-
radi-Sternberg János, a tör-
ténelemtudomány doktorai. 
A munkát segítették az 
Uzsgorodi Állami Egyetem 
oktatói: Petro Lizanec és 
Landovszki Emil professzo-
raik, az általuk vezetett 
tanszékek, valamint peda-
gógiai szakemberek: Dun-
da József és Viktor Sztano-
vohin. 

Mint beszámoltunk róla, 
a szegedi tudományegyetem 
bölcsész hallgatói naponta 
11 és 12 óra között vár ják 
a magyar történelmi tan-
könyveket, mert ezeket oda-
át használhatónak ítélték és 

nan most Petőfi-szobrot 
szállítanak Beregszászra. A 
Tisza Volán segítő szándé-
káról is beszámoltunk. 
Ujabb információ, hogy a 
vállalat nem csupán sofőrt, 
útlevelet és autót biztosít, 
hanem hasznos ötletekkel 
is szolgál, hisz még egy 
ilyen szállítmány gondatlan 
útra bocsátása is rejtegethet 
ismeretlen mozzanatokat. 

ígérjük: a fejlemények-
ről később is beszámolunk. 

D.I. 

li küldetéséről (1943) szól. 
A szegedi évek előtti pá-

lyakezdéséről, külföldi ta-
nulmányútjairól, a megelő-
ző hat, a fölszabadulás utá-
ni évtizedekről további ki -
lenc fejezet szól. A tügge-
lék ismerteti Szent-Györgyi 
családjának, őseinek törté-
netét; szemelvényeket ad 
Az őrült majom (1970) cí-
mű könyvéből, végül közli 
1964-ben írott Psalmus hu-
mánus című szabadversét 
és hat zsoltárát. (Ez utób-
biakat az Üj Ember már 
1965-ben közzétette magya-
rul.) 

Számos kép gazdagítja a 
monográfiát, néhány szege-
di fölvétel is, amelyek kö-
zül kettő alatt ott Lieb-
mann Béla neve, bár való-
színű, hogy többet fényké-
pezett belőlük érdemes fo-
tóriporterünk. Az egyik kép 
Szent-Györgyit (a szerző 
csak Albertnak írja) „há-
rom híres magyar szépség 
társaságában" ábrázolja. 

Bizonyára hamarosan 
mindenki olvashatja ma-
gyarul is az első Szent-
Györgyi-életrajzot, amely 
nem teszi >< fölöslegessé a 
szegedi szerzőpáros k ö n y v é « 
nek szintén szükséges ki-
adását. 

P. L. 

Czifra Pál búcsúztatása 
Elhunyt Czifra Pál nyűg- rös Csillag Érdemrendet, a 

állományú alezredes, a me- Magyar Népköztársaság 
gyei pártbizottság volt mun- Sport Érdemérem arany fo-
katársa. kozatát. 

1930-ban született Püspök- Példás családi életet élt. 
hatvanban, parasztcsalád- Mindig nyílt szívű, segítő-
ből. Aszódon végezte gimná- kész, fáradhatatlan, jó ke-
ziumi tanulmányait, majd délyt teremtő pártmunkás 
1948-ban önként jelentkezett és katona volt. Nyugdíjba 
katonai szolgálatra. 1949- vonulása után is folytatta 
ben tisztté avatták. Hosszú közéleti tevékenységét. La-
katonai szolgálata során ál- kóterületi pártalapszerve-
landóan képezte magát, az zetében vállalt munkát. A 
ország területén különböző legutóbbi napokban felelős-
beosztásokat látott el. 1951- seggel készült az október 8-i 
tői volt a párt tagja. szegedi pártértekezletre, 

1968 óta nyugdíjazásáig. a h o v á alapszervezetének 
1985-ig, a megyei pártbi-
zottságon dolgozott. A leg-
nehezebb időkben is mindig 
helytállt. Részt vett a fegy-
veres ellenforradalom le-
verésében. Politikai munka-
társként kiemelkedő szere-
pet töltött be a megye sport-
életének irányításá±»an. 

Munkaköréből adódó min-
den feladatát nagy szorga-
lommal, hozzáértéssel és 
eredményesen teljesítette. 
Áldozatos munkájá t kitünte-
tések hosszú sorával ismer-
ték el. Megkapta többek 
közt a Munkás-Paraszt Ha-
talomért Emlékérmet, a Vö-

tagjai küldöttnek választot-
ták. Tragikus, hogy szíve 
méltatlanul korán szűnt 
meg dobogni. Emlékét ke-
gyelettel megőrizzük. 

Életútja elismeréseként 
a legfelsőbb katonai vezetés 
a „néphadsereg halott jává" 
nyilvánította. Temetése 
szeptember 21-én, délután 2 
órakor lesz a Belvárosi te-
metőben. 

MSZMP Csongrád 
Megyei Bizottsága, 
Csongrád Megyei 

Hadkiegészítő 
és Területvédelmi 

Parancsnokság 

Feltételes módban 
Nagyrabecsült kollé-

gám a napokban e hasá-
bokon írta le (a helyzet 
kínálta belső dinamizmus-
sal) azt a petyhüdtséget, 
mely a szünidőről haza 
igyekvő általános iskolá-
sok, gimnazisták, mi több, 
főiskolások nyári élmé-
nyeit jellemzi. Annak 
okán, hogy mit tartanak 
elmesélésre méltónak egy-
másnak. A felvázolt kép 
annyira, lehangoló volt 
hogy egy nevelő — Bene-
dek István — úgy érezte: 
a pedagógusok akkor áll-
nak feladatuk magaslatán, 
ha az észérvek elfogadá-
sa mellett a gyökerekhez 
nyúlnak le. Ez a történel-
münk. A kisiskolásokat 
nagyon könnyen becso-
magolhatja a felkészült 
tanító a régmúlt mindent 
megszépítő fátylába; igazi 
eredményt — a nemzetis-
meret csíráit — azonban a 
mába való kivetítéssel le-
het elérni. 

Az agyoncsépelt szün-
idei beszámoló helyett fo-
galmazást íratott az osz-
tállyal. Gondolkozásra 
késztetve a gyerköcöket. A 
megadott cím: Mit kifogá-
solna Mátyás király a mai 
életünkben? 

El is küldte a címemre 
az egyik feleletet. íme, 
Szalai Jolán IV. osztályos 
tanuló válasza. 

„Ha Mátyás király fel-
támadna és széjjel nézne 
az országban, ezeket ren-
delné el: 

— Minden ember dol-
gozzon tisztességesen. 

— Az urakat is megta-
nítaná dolgozni. 

— Széjjel osztaná az 
embereket, nem zsúfolná 
őket a városokba. 

— A rossz tanyákat ú j -
jáépíttetné, odaadná a sze-
gényeknek. 

— Megvédené a termé-
szetet a pusztítástól. 

— Megmüveltetne min-
den földet. 

— Megszüntetné az ár-
drágítást. 

— Olcsóbbá tenné a 
szép könyveket, hogy min-
den ember megvehesse. 

— Egyedül járná az or-
szágot, megkeresné a 
legegyszerűbb embere-
ket és beszélgetne velük. 

— Jó volna, ha most is 
élne." 

Íme, egy tízesztendős 
gyermek társadalmi tízpa-
rancsolata. Sok minden 
belefér. Ha megengedi a 
kedves olvasó (a feltételes 
mód, íme, tovább é l . . .), 
néhány gondolatot hozzá-
fűzök az általam lepiásol-
takhoz. 

Még mindig hiszem, 
hogy a gyermeki érzé-
kenység és őszinteség fel-
használható eleme lehet a 
felnőttek érzékenységé-
hez és őszinteségéhez mért 
társadalmi igazságosság-
nak. Ennek volna egy 
döntő feltétele. Az egyén-
re lebontott vegytiszta ér-
zelmek a közösség csator-
náiba kerülve elvesztik 
átlátszóságukat. J a j ne-
künk — ekkor lépnek 
színre a zavarosban halá-
szok. Az adagolók. Akik 
felkent szószólóként adják 
el magukat. Ha kell, ada-
gokban. Mert egy újabb 
nemzedéknek is szüksége 
lehet r á j u k . . . Az idő 
bugyrából azonban min-
dig kiléptek és kilépnek a 
néptanítók és társaik, a 
a konok kovácsok, a kor-
hoz mért kőművesek, akik 
megírat ják szerény dol-
gozatukat az utánpótlássá 
cseperedökkel. 

Akik képesek a feltéte-
les módot kijelentővé gya-
rapítani. 

Pataki Sándor 


