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Az októberi 
Tiszatáj 

Három kitűnő költő, Vasadi 
Péter, Tandori Dezső és Dobai 
Péter verseivel kezdi a szépiro-
dalmi összeállítást az októberi 
Tiszatáj. Ezután Körmendi La-
jos Rébusz című elbeszélését 
olvashatjuk, majd Balázsovics 
Mihály és Fodor Ákos költe-
ményeit. Dobos Marianne Pa-
nek Zoltánnal készített inter-
jút. 

A hetvenes évek egyetemes 
művészetéről Hegyi Lóránd írt 
tanulmányt. Nikolényi Istxán 
érdekes beszélgetést készített 
Sík Ferenccel, a 25 esztendős 
gyulai várszínház művészeti ve-
zetőjével. 

Szeged világhírű művészé-
ről. Csáky Józsefről mint mo-
dern klasszikus szobrászról ér-
tekezik Szuromi Pál. Apró Fe-
renc fűz ehhez kiegészítést 
Adalékok Csáky József pálya-
kezdéséhez, Párizs 1908-1914 
címmel. Péter László a Tömör-
kény műveiből tükröződő ka-
tonaéletről írt. 

A képzőművészeti és iro-
dalmi avantgárdról szóló köte-
teket reccnzálja Szombathy 
Bálint. Debreczeni Attila, Pe-
tőcz András A jelentés nélküli 
hangsor című könyvéről mond 
bírálatot. Romsics Ignác Beth-
len-monográfiájáról Sipos Jó-
zsef, Raffay Ernő Erdély-köny-
véről Lagzi István írt kritikát. 

Hetven új kötet 
Tizenhárom kiadó több 

mint 70 új kötetet kínál az idei, 
október 12-én Miskolcon meg-
nyíló műszaki és közgazdasági 
könyvnapokra — jelentették 
be azon a hétfői sajtótájékoz-
tatón, amelyet a könyvnapok 
országos szervezőbizottsága 
tartott a Vörösmarty téri kul-
turális központban. A legtöbb 
friss munkával idén is a Mű-
szaki, valamint Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó jelentke-
zik: 21, illetve 19 kötetet ad-
nak közre. 

Száz éve született Valentiny Ágoston 
Valentiny Ágoston 1988. 

október 6-án született Szege-
den. vasutas családban. A 
MÁV-nál kezdett dolgozni ó 
is. mint édesapja. Hamarosan 
tisztviselő lett. Szocialista 
meggyőződése valószínűleg a 
háború végén kialakult forra-
dalmi helyzetben szilárdult 
meg. 1919-ben a munkásta-
nács tagjává választották, ak-
tív szervezője volt a francia 
megszállók és a Szegeden szer-
vezkedő ellenforradalmi erők 
ellen irányuló, nagy politikai 
jelentőségű júniusi általános 
sztrájknak. A Tanácsköztársa-
ság leverése után, 1919 decem-
berében beválasztották az új-
jászervezett szociáldemokrata 
párt városi vezetőségébe. A 
forradalmi időkben folytatott 
tevékenységéért letartóztatták 
s egy évet töltött börtönben. 
Kiszabadulása után. már fel-
nótt fejjel szerzett jogi dokto-
rátust. A szegedi szocialista 
munkásmozgalom ismert 
alakja, Dr. Czibala Antal mel-
lett gyakornokoskodott. 
Eközben folyamatosan dolgo-
zott a szociáldemokrata párt-
ban. gyakran volt védője a po-
litikai tevékenységért perbe 
fogott munkásmozgalmi em-
bereknek, közöttük kommu-
nistáknak is. 1929-ben a városi 
törvényhatóság tagjává válasz-
tották, mint „városatya" kép-
viselte a pártot. A második 
világháború előtti és alatti ke-
gyetlen esztendőkben az 
SZDP helyi szervezetének el-
nökeként folytatott küzdelmet 
az egyre erósebbé s agresszí-
vebbé váló fasiszta szélsőjobb-
oldal ellen. 1944 márciusában, 
a német megszállás után több 
mozgalmi emberrel együtt öt is 
internálták. 

A felszabadulás után megma-
radt szociáldemokratának, és 
úgy tűnt, politikai karrierje to-
vább folytatódik, egyre maga-
sabbra ível. 1944. október 17+ 
én a szegedi szovjet katonai pa-
rancsnokság megbízta ót a pol-
gármesteri teendők ellátásával, 
amit az újjáalakuló törvényha-
tósági bizottság is megerősített. 
Az SZDP-t képviselve nemzet-

gyűlési képviselő lett. 1944 de-
cemberében az Ideiglenes Kor-
mányban az igazságügyminisz-
teri tárca vezetésével bízták 
meg. de egy ideig még a polgár-
mesteri teendőit is ellátta. Pol-
gármesteri állásáról történt le-
mondása alkalmából a szegedi 
törvényhatósági bizottság jegy-
zőkönyvileg örökítette meg ér-
demeit: „Dr. Valentiny Ágos-
ton a legnehezebb időben vette 
át a törvényhatósági bizottság 
egyhangúan megnyilvánult bi-
zalma alapján a város ügyeinek 
vezetését. Feladatát minden-
kor a legnagyobb körültekin-
téssel, hozzáértéssel, a köz ér-
dekeit tartva szem előtt, látta el 
fáradtságot nem kímélve. Ami-
kor az ország bizalma az igaz-
ságügyminiszteri székbe he-
lyezte. még országos gondjai 
mellett is tudott időt szakítani 
városa ügyeinek intézésére, il-
letve vitelére s mindezzel mara-
dandó érdemeket biztosított 
magának." 

Igazságügvminiszteri műkö-
dését azonban korántsem kí-
sérte egyöntetű elismerés. A 
pártpolitikai küzdelmekben is 
önmagához hú maradó, követ-
kezetes szociáldemokrata ma-
gatartása és a demokratikus 
formákhoz való rigorózus ra-
gaszkodása miatt hamarosan a 
kommunista párti bírálatok, 
majd támadások kereszttüzébe 
került. Az MKP már 1945 ápri-
lisában kísérletet tett néhány, 
jobboldalinak minősített mi-
niszter, így Valentiny Ágoston 
elmozdítására is. Erre július-
ban nyílt alkalom, amikor Va-
lentiny javaslatot tett a minisz-
tertanácsban a kommunista ve-
zetés alatt álló és a pártpolitiká-
ban mind nagyobb szerepet ját-
szó rendőrségtől elkülönülő 
politikai rendőrség felállítá-
sára, amely az igazságügymi-
niszter felügyelete alá tartozott 
volna. A javaslatot azonban 
taktikai megfontolásokból, a 
két munkáspárt közötti együtt-
működést féltve, saját pártja 
sem támogatta, így lemondásra 
kényszerítették. 

A miniszteri székből való 
távozása után a munkások kö-

zött nagy tekintélyt élvező Va-
lentiny mind szorosabb kapcso-
latba került a szociáldemokrata 
jobboldal vezetőjével, Peyer 
Károllyal. 1945 szeptemberé-
ben közös levélben tiltakoztak 
az ellen, hogy a párttagokat 
nem kérdezték meg a kommu-
nistákkal való közös választási 
listáról. Később másokkal 
együtt memorandummal for-
dultak a pártvezetőséghez, kö-
vetelték irányvonalának meg-
változtatását. 1947-ben a kom-
munista és a párton belüli tá-
madások miatt Peyer Károllyal 
és csoportjával együtt kényte-
len volt szakítani a szociálde-
mokrata párttal. 

Az országgyűlési választáson 
a Magyar Radikális Párt listá-
ján indult. Szocialista világné-
zete. demokratikus politikai 
beállítottsága aligha változott 
meg. A gyorsan változó viszo-
nyok azonban túlléptek rajta. 
Ma már tudjuk, bírálatában 
sok igazság is volt. az ellene 
irányuló támadások nem állták 
ki mindenben a történelem kri-
tikáját. A történetírás ennek 
ellenére jó szót a mai napig alig 
ejt Valentiny Ágostonról. A 
visszaemlékezések alapján 
azonban egy új kép is kirajzoló-
dik a „Valentiny-ügyról". 

A fordulat éve után Buda-
pesten ügyvédi irodát nyitott. 
1950 júniusában a „baloldali" 
szociáldemokratákkal közös 
sorsra jutva, koholt vádak alap-
ján letartóztatták és életfogy-
tiglani börtönre ítélték. 1955-
ben testileg, lelkileg megtörve 
szabadult ki. Aktív politikai te-
vékenységet ezután nem fejtett 
ki. 1958. augusztus 21-én hosz-
szas betegség után elhunyt. 
Egyszerű munkások, egykori 
harcostársai kísérték utolsó út-
jára. Az 1960-as évek elején 
hivatalosan is rehabilitálták. 

Születésének századik évfor-
dulóján tisztelettel és megbe-
csüléssel. az adósság tudatával 
emlékezünk Valentiny Ágos-
tonra. akinek neve elválasztha-
tatlanul összeforrt Szeged leg-
újabbkori történetével. 

Bárány Ferenc 

Nem mindennapi lelemé-
nyességről tanúskodik az a 

bűncselekmény-sorozat, 
amelynek elkövetője már a 
szegedi rendőrkapitányság 
fogdájában, előzetes letartóz-
tatásba került. A nyomozás 
eddigi adatai szerint a fiatal 
lány, aki orvostanhallgatónak 
adta ki magát, kivételes tehet-
séggel, rendkívül rafinált mó-
don forgott városunkban, míg 
aztán le nem bukott . 

A 19 éves Nezdei Mária el-
len (Budapest, Üllői u. 
120—122.) a nyáron indult 
Kaposváron büntetőeljárás 
lopás miatt. Júliusban egy 
élelmiszerüzletben arra kérte 
az eladókat, engednék meg 
neki, hogy telefonáljon a kór-
házba. Ott Horváth főorvost 
keresi, aki a hároméves kislá-
nyát operálta. Sírva-zokogva 
mesélte, műtét közben meg-
halt a gyerek — akiről fényké-
pet is mutatott a boltosoknak. 
A telefonon meg szeretné 
tudni, mikor boncolják a kis-
lányát, mikor vigye a ruháit? 
Természetesen, a mit sem 
sejtő eladók nagy-nagy rész-
véttel beengedték az irodába, 
ahol magára is hagyták „sze-
gény asszonyt". Az, miután 
Horváth főorvossal megtár-
gyalta a teendőket, távozott. 
Sokáig emlegették, milyen kí-
méletlen az élet, már egy há-
roméves emberkét is elviszi a 
rákbetegség. Ám záráskor az 
is kiderült, hogy 2600 forint 
hiányzik az egyik pénztárcá-
ból. Ébredt a gyanú, de ké-

A medika — szélhámos 
són: a kaposvári kórházban 
senki sem ismert Horváth fő-
orvost, de daganatos halott 
gyermekről sem tudtak. A 
rendőrségen tett bejelentésre 
keresni kezdték az asszonyt, 
néhány nap multán a kapos-
vári pályaudvaron sikerült is 
lefülelni. Az eladó felis-
merte. a gyanúsított viszont 
tagadta a vádat, úgyhogy ki-
engedték. Augusztus elsején 
azonban hiába idézték újabb 
kihallgatásra, Nezdei eltűnt. 
Ezután adtak ki ellene orszá-
gos körözést. 

Mint kiderült a Buda-
pest — Kecskemét—Szolnok 
„vonalon működöt t" az elkö-
vetkező hetekben mígnem 
Szegedre látogatott. Először 
az Április 4. úti fodrászüzlet-
ben kereste „Évát" , akinek 
dollárt hozott volna. „Éváról" 
nem tudtak, de a kis orvostan-
hallgató lányt nem zavarta, 
semmi baj. mondta, kért 
sminket és hajsütést. Közben 
bőbeszédűn és büszkén dicse-
kedett, még a füzetét is meg-
mutatta, ötöst kapott a gya-
korlaton, amelyen vesét bon-
colt. Öröméhez már csak any-
nyi hiányzik, hogy szépen, csi-
nosan érkezzen a randevúra. 
Az üzletben persze más kun-
csaftok is szépülni vágytak, 
úgyhogy a nagy sürgés-forgás-
ban fel sem tűnt senkinek: a 
medika kiügyeskedte a koz-
metikusnó 4 ezer forintját a 
táskából. Nezdei emlékezetes 

vizitet tett az Oskola utcai 
hamburgeresnél is. Onnan 
egy kb. 6 ezer forint értékű 
férfi bőrdzsekit lopott. A Kos-
suth Lajos sugárúton az Igaz-
ságügyi Orvostani Intézetbe is 
szabad bejárása volt. Barna 
Móni néven otthonosan járt-
kelt, még ezt a hirdetést is 
meghagyta (szó szerint): 
„Tisztelt Hallgatók! Hétfőn 
elvesztettem az igazolványo-
mat. kérem a becsületes meg-
találót szíveskedjék a portán 
leadni, köszönettel Barna 
Móni." A szegedi rendőrkapi-
tányságra közben érkeztek a 
feljelentések, s a medika an-
nál is inkább gyanús lett, mi-
vel az igazságügyi intézetben 
is lopást történt. Egy külföldi 
orvostanhallgatónak tűnt el 
320 dollárja, 2 ezer forintja, az 
összes irata. Megjegyzendő, a 
pénz kivételével Nezdei min-
den okmányt leadott az orvos-
egyetem dékáni hivatalában, 
meg is köszönték lelkiismere-
tességét. 

Bizonnyal új színfoltot ho-
zott a szélhámosnó életében 
az is, hogy a Tolbuhin sugár-
úti II.-es kórház központi mű-
tőjében végignézhetett egy 
s t rúmmaműtétet is. A kórház 
általános sebészeti osztályán 
szintén orvostanhallgatóként 
mutatkozott be, s bár az okta-
tott diákok névsorában nem 
találták az övét — oly meg-
győzően érvelt, hogy fehér 
ruhát vételezhetett , s a szi-

gorló diákok szobájában átöl-
tözött — állítólag aludt is ott 
— majd a műtéthez ó is bemo-
sakodott . Az operáció idején 
igen érdeklődő volt, kérdez-
getett, szorgalmas diák be-
nyomását keltve, csak hát a 
vérhez, egyebekhez nem szo-
kott embert megviseli a lát-
vány. A sápadozó medika 
többször kimenekült a műtő-
ből, nem csak fölfrissülni, va-
lószínű ilyenkor kutatta át a 
köpenyzsebeket, s vett magá-
hoz egy igen nagy értékű kö-
ves gyűrűt, pénzt. Bizony, bi-
zony strapás egy mai egyete-
mista élete! Nezdei taxival 
sietett a kórházból az orvos-
tani intézetbe, ahol egy hirde-
tést olvashatott. A tulajdonos 
átveheti elveszett igazolvá-
nyát, kulcsát a főorvos asz-
szonytól. (Ez már rendőri ins-
pirációra került a falra). A 
„medika" jelentkezett is ér-
tük, vesztére. Míg a rendőrök 
megérkeztek, ügyesen feltar-
tóztatták. 

Nezdei Mária szeptember 
22-tól kezdődő kihallgatáso-
kon eddig bevallotta, a gyűrűt 
— a valutát — a bőrkabátot , a 
4 ezer forintott ellopta. Letar-
tóztatásakor mintegy 60 tárgy-
ról (közte férfiesernyő, egy 
225 dollár értékű karóra, az 
orvosegyetem dékáni hivata-
lában készült több hivatali át-
irat) készült lista, amelyek 
mindegyikéről el kell számol-
nia, hogyan jutottak hozzá. 

Mag Edit 
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SZAZ ÉVE 

született Valentiny Ágoston (1888-1958) 
szociáldemokrata vezető, ügyvéd, a szegedi 
szociáldemokrata párt elnöke, e fölszabadulás 
után. 1944 oktöbsr 17-től Szeged polgármes-
tere. december 22-től az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány igazságügyi minisztere 1950-ben 
koholt vádakkal letartóztatták 1955-ben sza-
badult. Börtönben szerzett betegségében 
hunyt el 

HETVENÉVES 

Talabár Jözsel (1918 ) állami díjas kohómér-
nök, a Szilikátipari Központ Kutató ás Tervező 
Intézet ny. igazgatója 

MOZIK . 

Vörös Celllag: délelőtt 10 ás este 8 órakor 
Hanussen (színes, magyar film II helyár1) 
délután fél 4. háromnegyed 6 órakor A kicsi 
kocsi Monté Carlóba megy (színes, m b. amen-
kai filmvígjáték IV helyár') 

Fáklya: Iái 3 órakor Csínom Palkó (színes, 
zenés magyar film ) Háromnegyed 5 órakor 
Mephistó l - l l rész 

Szebedeág: 3, negyed 6 órakor Hanussen 
(színes, magyar film II. helyár!) fél 8 órakor 
Dekameron (olasz film.) 

Fllmtéka: léi 6 és tál 8 órakor Álmodozások 
kora (magyar film.). 

Kltkórósty halászcsárda: (Videómozi} 
délután 4 ás este 8 órakor Erőszakos rendőrök 
(színes olasz krimi). 

Kék csillag étterem: este 11 órakor A 
bosszú ökle (hongkongi karatefilm ) 

Tévé 
BUDAPESTI. 

9 05 Tévétorna nyugdi|asoknak 
9.10 Teledoktor 
9.20 Ábrahám gyermekei — Belga filmsoro-

zat 
9.50 Képújság 
9 55 Az Országházból lefentjük... 

kb: 12.00: Kápúiság 
16.55 Hírek 
17.00 Hazai Tükör 
19.05: Esti mese 
19.15 Lottósorsolás 
19.20 Távátorna 
19 30 Hiradó 
20 35 Szomszédok - Teleregány - 38 
21.05 Az aradi vértanúk emlékére fism.) 
21 40 Részletek a Magyar Állami Népi Együt-

tes szeptember 26-i Erkel színházi gá-
laestjébói 

22 40 Híradó 3 

17 35 
17 40 
17 55 
19 25 
1930 

20 00 
20 05: 

20 35 
21 35 
21 40 
22 40 

BUDAPEST 2. 

Képújság 
Magyar évszázadok - Az ősiség (ism ) 
Verdi - Olasz életraizi sorozat t 
Správy - Hírek szlovák nyelven 
Nasa obrazovka - A Szegedi Körzeti 
Stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi mű-
sora 
Képuiság 
Látogatás kisvárosokban - Szoviet rö-
vidfilm 
A reneszánsz fénykora — Olasz film 
Hiradó 2. 
Telesport - Labdarúgó kupanap 
Képújság 

ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁR 

Klauzál tér 3 szám (t3/57-es) Este 8 órától 
reggel 7 óráig Csak sürgős esetben 

BALESETI. SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI 

FELVÉTELI ÜGYELET 

Ma a balesetet szenvedett személyeket Sze-
geden az Idegsebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) 
veszi fel. sebészeti és urológiai felvételi ügyele-
tei a II kórház (Tolbuhin sgt 57.) tart 

Gyermeksérúltek és gyereksebészeti bete-
gek ellátása a Gyermekklinika gyermeksebé-
szeti osztályán történik 

ÉJSZAKAI 
ORVOSI ÜGYELET 

Este 7 órától reggel 7 óráig a felnőttlakosság 
részére Szeged. Hunyadi János sgt t sz 
alatt Teleion 10-100 

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET 

Munkanapokon 13 órától másnap reggel fél 6 
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti 
napokon reggel tél 8 órától másnap raggal léi 8 
óráig a Lenin krt. 20. sz alatti körzeti gyermek-
orvosi rendelőben történik a sürgős esetek 
orvosi ellátása. 

GYERMEK 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 

ÜGYELET 

Ma este 19 órától holnap reggel 7 óráig az 
Ujszegedt Gyermekkórház, Szeged. Odesszai 
Gyermekkórház. Szeged. Odesszai krt 37. 
Telefon 22-855 

FOGORVOSI ÜGYELET 

nettótól péntekig 22 órától reggel 6 óráig, 
szombaton reggel 7 órától hátfó reggel 7 óráig 
Szeged. ZóldS u 1 - 3 Telefon 14-642 

SOS LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 

Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig 
Telefon 11-000 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 
54-773. 

Hétfőn és csütörtökön délután 3 órától 6 óráig 
hívható 

BELGRÁDI. 

17 10 Hiradó 
18.00 Ismeretterjesztő műsor 
18 30 Tévékiállitás 
18 40 Vetélkedő 
19 00 Idegenforgalmi műsor 
19 15 Raizfilm 
19 30: Hiradó 
20 00 Politikai magazin 
20 55 Választott pillanat 
21 50 Hiradó 
22 10 Éiszakai műsor 

BELGRÁD 2. 

17,30: Hiradó 
18 00 Belgrádi műsor 
19 30: Híradó 
20 00 Filmoszkóp 
22 35: Nyitott könyv 

ÚJVIDÉK 

17 10 Hiradó 
17 30 Máiusi |átékok 
18 09 Újvidéki képeslapok 
19 00 Ma 
19 15 Raiztilm 
19 30 Híradó 
20 00 Filmoszkóp 
22 30 Híradó 

o © Rádió 
KOSSUTH 

8 30 Magyar muzsika a reformkorból 
9 05 Világhírű bűvészek Liszt-felvéleleiból 
9 30 Ami a hírekből kimaradt 

(0 05 Századunk zenéiéből 
10 35 Labirintus 
10 50 Nabucco - Részletek 
1131 Rózsa Sándor — Móricz Zsigmond re-

génye 
12 45 Válaszolunk hallgatóinknak 
13 00 Klasszikusok délidőben 
14 10 A magyar nyelv századai 
14 25 Zenei Tükör 
15 00 Szóról szóra 
18 05 Éneklő Hjuság 
16 20 Neked szólt 
17 00 Emlékmű 
17 30 Dalok a 48-as szabadságharcról 
17 44 Maros Rudolf Concertino 
16.00. Kritikusok fóruma 
19.15 Romantikus dallamok 
19 35 Az aradi vértanúk gyásznapja 
20.00 Nagy Olivér népzenei feldolgozásaiból 
20 30 Korkóstoló 
2100 Diszkotéka 
22 00 Hírvilág 
22 30 A Lipcsei Rádió énekkara énekel 
22 50 Mindennapi dogmáink 
23 00 Népszerű dallamok — esti hangver-

seny 

PETŐFI 

8 05 Nóták - Petőfi-versekre 
8 20 A Szabó család 
8 50 Külpolitikai figyelő 
9 05 Napközben 

12 10 Fúvós indulók 
12 30 Nemzetiségeink zenéiéből 
1305 Nosztalgiahullám 
14 00 Iránytű 
15.10 Operaslágerek 
15.45 Törvénykönyv 
16 00 Halló. Berlin - Halló. Bukaresti 
17.05 Népszerű szimfonikus dallamok 
17.30 Táskarádió 
18 30 Slágerlista 
19.05 Liszt XIX. magyar rapszódia 
19 20 Operettkedvelóknek 
20 15 A Poptarisznya dalaiból 
2105 Kabarécsütörtök 
22 15 Bágya András szerzeményeiből 
22 45 Archívumunkból 
23 10 Az U2 együttes összes nagylemeze 

BARTÓK 

908 Dzsessz 
9 30 Történelmi operákból 

10 25 Barokk muzsika 
11.25 Zenekan muzsika 
13 05 Az aradi várparancsnok - Takács Fe-

renc dokumentumjátéka 
13 53 Soproni régi zenei napok 1988 
15.10 Pophullám 
16 00 Hidas Frigyes Barokk concerto 
16.14: Bellim operáiból 
17.00: Nyitnikék 
17.30: XIII. debreceni nemzetközi Bartók Béla-

kórusverseny 4. 
18.10: Holnap közvetítjük 
18.30. In limba maierna — A Magyar Rádió 

román nyelvű nemzetiségi műsora 
19.05 Diáktélóra 
19 35 Hangverseny Leonard Bernstein mű-

veiből 
kb 21 30: Teljesítmények nyomában 
kb 22 00 Operaegyúttesek 
22.30 Rádióhangvers anyákról 
23.00 Tükörképünk 37 darabban 


