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Immár harmadszor ve-
hettem részt a Petri-ta-
nitványok baráti körének 
találkozóján. Valamennyi 
alkalommal azzal a jól-
eső érzéssel ültem be az 
orvosok közé, hogy léte-
zik még hazánkban — ha 
egyre kevesebb is — olyan 
társaság, amely a zászla-
jára ar. értékek megőrzé-
sét. ápolását és átadását 
tűzte ki jelszavuk Szelle-
mi életünk aggasztó le-
épülése közepette egy 
ilyen mozgalom erőt es 
reményt adhat, hiszen a 
tudományos élet reprezen-
tánsainak tömörülése pél-
dát mutat más területek-
nek is. 

Köztudott, hogy Petri 
Gábor, mint a szegedi 
sebészeti klinika volt 
igazgatója, az egyetem 
egykori rektora, minden 
szempontból olyan isko-
lát teremtett a Tiszu-parti 
váltósban, aminek hatása 
kisugárzott Európára. 
Nos, az elmúlt hét végén 
a kör tagjai közül közel 
200-an jöttek össze a z or-
vosegyetem Apáthy kollé-
giumának dísztermében. 

Értékmentők 
A Petri-család tagjain kí-
vül megjelentek az egye-
tem vezető professzorai 
is, köztük a rektorhelyet-
tes, Minkéi Emil. 

Karácsonyi Sándor, a 
sebészeti klinika igazgató-
ja beszámolt arról, hogy 
az elmúlt évek alatt az 
intézet miként sáfárkodott 
a Petri-örökséggel. Köte-
lességének érezte azt is 
elmondani, a Petri-tanit-
ványok, tehát a klinika 
kollektívája hogyan fej-
lesztette tovább a koráb-
bi tudományos eredmé-
nyeket. A további előadá-
sok jól tükrözték, hogy a 
mester tanítványai jelen-
leg milyen sebészeti szak-
területeket müveinek si-
kerrel. Kulk a Frigyes 
szólt arról, hogy egy mell-
kassebész munkája meny-
nyire függ egy altatóor-
vosétól vagy gégészsebé-
szétől.s miként sokszoroz-
zák meg egymás lehetősé-
geit. Mint potenciális be-
tegnek is -jólesett hallani, 
ami a referátumából ki-
csendült: a Petr i ; iskola 

képviselői nemcsak a szúk 
szakmájukban, hanem az 
„egész" beteg ember gyó-
gyításában gondolkoznak, 
és azt az utat keresik, 
amely a szakterületek or-
vosainak sikeres együtt-
működését eredményez-
heti. Csikós Mihály a 
nyelőcső, Petri István a 
gyomor daganatainak se-
bészi kezeléséről szólt, 
Gergely Mihály pedig a 

hasnyálmirigy-betegsé-
gek műtéteiről tájékoztat-
ta a hallgatóságot. Az el-
nöki összefoglalóból szá-
momra is kiderült, a gyo-
mor . és hasnyálmirigy-
betegségekről elhangzott 
beszámolók nemzetkőzi 
teljesítményeket repre-
zentálnak. 
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A baráti kör tagjai 
szombaton megkoszorúz-
ták a sebészeti klinikán 
és a kísérletes sebészeti 
lintézetben mesterük em-
léktábláját. A hagyomá-
nyoknak megfelelően az 
összejövetelen az NSZK-
beli Leibinger és imás 
műszergyártó cégek bemu-
tatták termékeiket. 

H. M. 

A Royal kávéházban 

Fórum az emberi jogokról 
Hogy miért éppen ma lesz 

fórum az emberi jogokról a 
Royal irodalmi kávéházá-
ban? Tulajdonképpen egy-
szerű: szinte napra pontosan 
negyven éve, 1948. decem-
ber 10-én fogadta el az 
ENSZ közgyűlése az Emberi 
jogok egyetemes nyilatkoza-
tát. Am ez önmagában még 
kevés lenne ahhoz, hogy ko-
moly tudós emberek össze-
gyűljenek és beszélgessenek, 
vitatkozzanak. Éppen ezért 
mégsem annyira egyszerű 
dolog. Hogy mi teszi bonyo-
lulttá, és — bízom benne — 
érdekfeszítővé? Nemzetközi 
vonatkozású és hazai indo-
kokat egyaránt lehet keres-

ni e kérdésre. De fölmerül-
het az. is: hogyan biztosítják 
külföldön és itthon az em-
ber alapvető jogait? Ma-
gyarország 1976-ban csatla-
kozott két, 1966-ban megje-
lent nemzetközi egyezségok-
mányhoz. — milyen belső jo-
gi szabályozásra volt szük-
ség ahhoz, hogy tartani tud-
juk magunkat az egyez-
ményhez? Elképz.elhetö-e 
ellentmondás az emberi jo-
gok nemzetközi deklaráció-
ja, s a hazai belső jogi sza-
bályozás között? 

Köztudott, hogy Magyar-
országon ú j alkotmány ké-
szül: miért van erre szük-
ség? Mi az, ami túlhaladott 

Zoltánfy-képek kerestetnek 
A szegedi Móra Ferenc 

Múzeum, a Magyar Képző-
és Iparművészek Szövetsé-
ge szegedi csoportjának tá-
mogatásával emlékkiállítást 
rendez a nyáron, 44 éves 
korában, autóbalesetben el-
hunyt Zoltanfy István sze-
gedi festőművész, alkotásai-
ból. A szervezők szándéka 
szerint a Horváth Mihály 
utcai Képtárban '989. feb-
ruár jában és márciusában 
bemutatják, a két évtizedes 
művészpálya keresztmet-
szetét, a lehető legteljesebb 
képet íidva e sajátosan 
egyéni alkotói törekvésről 
— a fellelhető anyag lehe-
tőségei szerint. 

A közgyűjteményekben 
található müvek mellett 
szükség lenne a magánsze-
mélyeknél lévő festmé-
nyekre is. Ezért azzal a ké-
réssel fordulunk azokhoz, 
akiknek birtokában Zoltan-
fy-festmény van, hogy pos-
tai lapon, vagy levélben 
jelentkezzen név, lakcím. 

esetleg telefonszám és az 
alkotás adatainak * (a fest-
mény címe, mérete, kelet-
kezési dátuma stb.) megje-
lölésével 1988. december 
15-ig a következő címen: 
Szuromi Pál művészettörté-
nész. .Szeged, Fekete-ház, 
Somogyi utca 13. 6720. 

A hagyaték felmérése, 
a szervezés megindítása, a 
kiállítás megtervezése, a 
katalógus elkészítése érde-
keben a szervezők kérik a 
Zoltanfy-múvek tulajdono-
sait, jelentkezésükkel es a 
festmények, kiállításra tör-
ténő felajánlásával segítsék 
elö a nemes és fontos vál-
lalkozás sikerét. A minél 
teljesebb művészi pályakép 
fontos adalékul szolgálhat 
a fiatalon, tragikus körül-
mények között megtört al-
kotói élet hiteles művészet-
történeti értékeléséhez. 

Móra Ferenc Múzeum 
Magyar Képző- és Ipar-

művészek Szövetsége 
szegedi csoportja 

Népfőiskola Zsombón 
Megkezdte „tanévét" 

Zsombón, a Wesselényi isko-
lában működő tanyai népfő-
iskola. Ezen a télen is he-
tenként kétszer találkoznak, 
és neves tudósokkal beszél-
getnek. A hangsúly a beszél-
getésen van, a vendég né-
hány perces bevezetője után 
azonnal kérdés-felelet lesz 
az estből. Az érdeklődésre 
jellemző, hogy az. este ti-kor 
kezdődő foglalkozások igen 
sokszor tízkor, fél tizenegy-
kor érnek véget A pénteki 

megnyitón nyilvánvaló lett, 
rövid lesz az idei tél, mert 
számos olyan téma akadt, 
amit legföljebb a következő 
télen tudnak megtárgyalni. 
Sokan segítenek a szerve-
zésben Sípos Mihálynak, az 
iskola igazgatója, a szakszö-
vetkezet és a szegedi Somo-
gyi Könyvtár is. A késedel-
mes kezdés oka egyébként 
az volt, hogy az eddigi palac-
kosgáz-fútésról most tértek 
at a vezetékes gázra, de a 
szerelés elhúzódott 

a régiben? Hogyan szabá-
lyozza majd a sztrájkjogot, 
az egyesülési és gyülekezé-
si jogot, napjaink belpoliti-
kai életének sarkalatos pont-
jait? Milyen jogon tiltott be 
a rendőrség az. utóbbi idő-
ben több tüntetést is? Volt-e 
hozzá joga, lesz-e az. ú j al-
kotmány alapján? Hogyan 
szabályozzák majd a párt-
alapítás lehetőségét? Hova 
fordulhat ilyen típusú jogsé-
relme esetén a magyar ál-
lampolgár? Fordulhat-e bí-
rósághoz, ha szerinte igaz-
ságtalanul tartották őrizet-
ben, ha megverte a rendőr, 
ha nem engedték felvonul-
ni? Kedvcsinálónak talán 
ennyi is elég. Pedig több lé-
nyeges problémakörről még 
s/.ó sem esett, például a ro-
maniai meneküllek nemzet-
közi és hazai jogrendszert 
egyaránt érintő helyzetéről. 

Ez azonban csak vázlat. 
Bővebb „megrajzolás": ma 
este 6 órakor a Royal irodal-
mi kávéházában. S akik 
megválaszolják e sor izgal-
mas kérdést: Nagy Károly 
professzor és Bodnár László 
docens a nemzetközi, Szamel 
Lajos professzor a közigaz-
gatási jog szakértői, vala-
mint f'edor Attila, a Csong-
rád Megyei Bíróság elnöke, 
aki a bírói gyakorlat érde-
kességeiről tud számot adni. 

Egy izgalmas beszélgetés 
reményében vár minden ér-
deklődőt ma este a műsorve-
zető: 

Balogh Tamás 

Az orgonaszó babonázta meg 
Négy évtizede, hogy sze-

gedi nemzedékek zenei ne-
velésén fáradozik, pótolha-
tatlan közösségeket tart 
életben, és. öregbíti hírne-
vét a városnak a zene ál-
tal. Ez. alkalomból szomba-
ton délután a Deák Ferenc 
Gimnáziumban jubileumi 
hangversenyt rendezett a 
Bartók Bela Művelődési 
Központ, az ünnepelt vezé-
nyelt: Erdős János kar-
nagy. 

* 
— Szokatlan kulturális 

esemény az ünneplésnek ez 
a formája. Hogyan fogadta 
ezt a köszöntést? 

— Meglepett. Ha jól em-
lékszem, egy beszélgetés 
alkalmával véletlenül ke-
rült szóba, mióta vezénye-
lek. Hogy akadt, akinek 
föltűnt a kerek évforduló, 
igazán megtisztelő. 

— Mint tanár, hol kezd-
te pályafutását? 

— Szeghy Endre pröfesz-
szór tartott maga mellett a 
főiskolán. Nyolc esztendő 
után, 1956-ban, létszám-
csökkentés miatt, a gyakor-
ló iskolába kerültem tanár-
nak. Akkortól vezetem 
egyébként az iskola ének-
karát, addig a főiskoláé 
volt az, enyém. Nem ma-
radtam fölnőtt kórus nél-
kül sem, mert 58-ban vet-
tem á t a MAV Haz.ár.ik 
énekkart. Közben Vaszy 
visszakerült Szegedre, és 
megpezsdi tette az egész vá-
ros zenei életét. Szécsi Jó-
zseffel kerestük meg orató-
riumkórus-alapitás ügyében. 
Voltak ennek Szegeden ha-
gyományai, szerettük volna 
föleleveníteni. Ne felejtse 
el, indult a szabadteri is. 
Ez a pár év rendkívül lel-
kesítő volt, a város zenei 
életének termékeny idősza-
ka. Ügyhogy, bár érzéke-
nyen érintett a létszám-
csökkentés, hamar megsze-
rettem az ú j munkakörö-
met, s lelkesített engem is 
az emberekben akkor meg-
növekedett közreműködési 
vágy. Még egy emlékezetes 
eseményt hadd idézzek, a 
60-as országos dalostalál-
kozót. Több mint 50 ének-
kar lépett föl a Dóm szín-
padán. 

— Mit hozott a követke-
ző évtized? 

— Tanítottam, vezettem a 
kórusaimat, s elvégeztem az 
egyetem pedagógia szakát. 

A 60-as és a 70-es évek kö-
zött kezdődtek az azóta 
rendszeres külföldi szerep-
léseim. A gyakorló iskola 
gyerekkórusával Lengyelor-
szágba utaztunk először. 
Megjegyzem, ezek a vállal-
kozások szülői áldozatok 
nélkül lehetetlenek lenné-
nek. 

— Most, hadd soroljak 
néhány tényt: betanítója a 
Zenebarátok kórusának, 71-
ben megalapítja az I f j ú 
Zenebarátok Kórusát, 74-
ben lett a KÓTA megyei 
szervezetének titkára, 
ugyanerre az időre esik. 
tehát az 1970—80 közötti 
évtizedre, hogy másodszor 
is megkapja a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést, vá-
rosi alkotói díjban része-
sül első alkalommal, kiváló 
tanúrnak minősítették. Fesz-
tiválok. sikerek, szóval pá-
lyájának csúcspontján min-
den megadatott... 

— Legjobban az élő kó-
rusmozgalomnak örülök. 
Vegyük példának az If jú 
Zenebarátokét. Ezt azért 
kezdeményeztem, hogy le-
gyen meg a folyamatosság 
az énekkarok működésé-
ben, maradjon meg a kö-
zösség az azt igénylő tagok-
nak. Az. ifjúsági kórusaink 
szépen dolgoznak, inkább a 
•középnemzedéket hiányo-
lt: ih. 

— A jelenlegi körülmé-
ny:k nem csinálnak kedvet 
az énekléshez. 

— Nézze, az utóbbi évti-
zedekben a kulturális aga 
zat egy dologhoz hozzá-
szokhatott, a pénztelenség-
hez. A mi esetünk, a közös 
énekléíy mozgalma szerin-
tem három feltételtől függ: 
kellenek a kórustagok, két-
ségtelenül szükségesek a 
nagy egyéniségek a közös-
ségek vezetéséhez, és nél-
külözhetetlenek a mecéná-
sok. Gondoljon a Démászra. 
a Juhász Gyula, a Bartók 
Béla Művelődési Központra, 
a MAV Művelődési Házra. 
Egyébként úgy tapasztal-
tam, a város és a megye 
tanácsi vezetői körében is 
mindig voltak pártfogóink 

— Kóruskrónikás hogyan 
lett? 

— Régóta gyújtóm arz 
adatokat, újságcikkeket, 
meghívókat, a város kórus-
mozgalmának dokumentu-
mait. 1983-tól, mióta nyug-
díjas vagyok, több lett az. 
időm is. A Somogyi Könyv-
tárban végzett kutatásaim 
és saját tapasztalataim köz-
readásával az. volt a célom, 
hogy az. idén kerek évfor-
dulós, 125 éves szegedi kó-
rusmozgalmat megörökít-
sem, hogy alapot adjak egy 
mélyreható elemzésnek. 

— Milyen munkák férnek 
a nyugdíjas karnagy hét-
köznapjdiba? 

— Van egy nagyon meg-
tisztelő megbízatásom, föl-
kértek Szeged zenei életé-
nek felszabadulás utáni 
korszaka megírására, a vá-
rosmonográfia készülő kö-
tetéhez. Most adtam le a 
Filharmónia ú jabb hang-
versenykalauz-füzetét. el-
Játom a KÓTA titkári fel-
adatait , s természetesen 
tartom kórusaimnak a pró-
bákat. 

* 
Siófokon a szülői ház a 

templom mellett állt. On-
nan szűrődött ki a gyönyö-
rű orgonamuzsika, amely 
megbabonázta a kisf iút . . . 
a kamasz a kőszegi tanító-
képzőben már vezényel . . . 
a diák hadifogoly esténként 
a Szózatot tanítja sorstár-
sainak, hu majd hazajön-
nek, e l ének l ik . . . A tanár-
kurnagv hú maradt máso-
dik otthonához, a volt fű-
iskolához. ahová először 
vezetett az útiu, hú maradt 
a városhoz, Szegedhez. 

M. E. 

Karácsonyi énekek 
A céget október 5-én je-

gyezték be, s első kiadvá-
n y á t t e g n a p k é z b e v e h e t t ü k , 
meghallgathattuk: a Nóvum 
Kiadó és Szolgáltató Kft 
Karácsonyi énekek címú 
hangkazettája hihetetlenül 
rövid idő alatt készült, majd-
nem teljes egészében szege-
di — művészeti és technikai 

Novum-kazetta 

— erők felhasználásával. (Az 
ideiglenesen a Szent István 
tér 3. szám alatt berendez-
kedett irodában naponta, 
2-töl 6-ig árusít ják is, csü-
t ö r t ö k t ő l . ) A Gyüdi Sándor 

Száz éve született Stern Dávid 
A szegedi munkásmozga-

lom egy tevékeny és a meg-
szokottól némileg eltérő 
életpályát befutó alakjáról, 
Stern Dávidról emlékezünk 
meg, aki 1888. december 5-
én az Arad megyei Három-
almáson (Románia) szüle-
tett. Apja a családdal az el-
ső világháború előtt költö-
zött az Alföldre és Abony-
ban telepedett le. Fia, Dá-
vid 1917-ben Szegedre ke-
rült és mint divatáru-keres-
keciősegéd különböző cégek-
nél kereste meg szűkös .ke-
nyerét. A kor forradalmi 
légköre öt is izgalomba hoz-
ta. A szegedi kulturális élet 
vonzásába került, amely 
ezekben az időkben ugyan-
csak tele volt a változások 
igénylésével. Stern Dávid 
színházlátogató, irodalom-
kedvelő, mozgékony fia-
talemberként élt itt, és a 
politikai mozgalmak is.von 

zották. A Kereskedelmi Al-
kalmazottak Országos Szö-
vetsége szegedi csoportjának 
tagja lett, és nyomban a 
szociáldemokrata pártba is 
belépett. Tevékenységéről 
a családjánál megmaradt 
iratai és a s/.egedi munkás-
színjátszás életéről készült 
számos fénykép tanúskodik. 
Munkásságára felfigyeltek, 
a pártban a kultúrbizottság 
tagja lelt. es 1943-ban a 
végrehajtó bizottságba is 
beválasztották. A Hét vezér 
utcai munkásotthon máso-
dik otthonává vált. ahol 
színjátszóból rendezővé fej-
lődött. A harmincas évek-
ben az ő rendezésében ad-
ták elő Gorkij: Éjjeli me-
nedékhely, Bródy Sándor: A 
tanítónő, Heymans: Remény 
című darabjait. Lelkesedé-
se, áldozatkészsége nem is-
mert határt 

1944. április első napjai-
ban 358 ismert baloldali 
gondolkodású férfit és asz-
sznnyt hurcoltak el Szeged-
ről. Stern Dávidot társaival 
N a gy kan i zsár a .szállították. 
1944 júliusában Sárvárról 
kelt az utolsó, családjához 
írott levele. A családtagok 
tudomása szerint megtagad-
ta a menetelést Ausztria 
irányába, amiért a kísérő 
német őrség egyik katonája 
agyonlőtte. 

Neve sem a szegedi zsina-
góga mártíroknak szenteli 
emléktábláján, sem a bel-
városi zsidótemető emlék-
kövein nincs felvésve. Csa-
ládja az 1978-ban elhunyt 
özvegyének, Pleskó Máriá-
nak sírkövére vésette fel 
Stern Dávid adatait. Tete-
me ismeretlen helyen nyug-
szik. Emlékének ezzel a né-
hány sorral áldozunk. 

O F 

vezette Canticum kórus és 
Peskó György orgonaművész 
produkcióit a budavári 
evangélikus templomban 
vették fel; csak Peskó 
György és a templom nem 
szegedi, a hangmérnöktől 
(Tóth Zoltán) a sokszorosí-
tókig (Telekom gmk) min-
denki. 

A kamarukórus remekel, 
sem őket, sem Peskó Györ-
gyöt nem kell bemutatni a 
közönségnek, a felvétel pro-
fi színvonalú, az anyag jól 
szerkesztett — a kazetta jó 
szívvel ajánlható karácsonyi 
hangulatteremtőnek. Vagy-
is a Nóvum első terméke 
minden bizonnyal sikeres 
lesz. A kft. célja a szegedi 
szellemi termékek, értékek 
felderítése és terjesztése — 
az egész országban. A 
könyvkiadás és -forgalmazás 
mellett engedélye van video-
es hangkazetták gyártására 
és forgalmazására. Pillanat-
nyilag a sándorfalvi Budai 
Sándor citerazenekar felvé-
teleit készítik elö, ,s a kft. 
megbízásából több köteten is 
dolgoznak már a szerzők. A 
könyvek valószínűleg aktua-
litásukkal jelentenek majd 
szenzációt, hiszen három 
héttel a kéziratok leadása 
után megjelenhetnek. Uj 
terjesztési formákat is „be-
vet" a kft., hogy minél előbb 
láthassuk, hallhassuk, olvas-
hassuk Szeged — ezzel is 
pezsdülő — szellemi élete-
nek produktumait 1 
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