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Meseszép vasútállomás 

Elment a katalán életművész. A 
misztérium, amit életében teremtett 
maga körül, most teljesedhet csak 
ki igazán. A kereskedők felverhetik 
képeinek, plasztikáinak, kollázsai-
nak, s ki tudja még, milyen mű-
fajhoz tartozó alkotásainak árát. S 
megjelenhetnek majd a vaskosabb-
nál vaskosabb kötetek, albumok, és 
a Salvador Dali-monográfiák. Talán 
megérjük, hogy hozzánk jt> eljut 
egy-kettő belőlük, ugyanis a könyv-
tárakban eddig hiába kerestük e 
furcsa művész pályáját érintő szak-
irodalmat, nemigen találtuk. 

Mikor az ésszel Pesten megnéz-
tem a várbeli kiállítását, magam-
ban szégyenkezve követtem m e g a 
mestert a róla alkotott, elhamar-
kodott ítéletemért. Mert az ember 
esendő, hajlamos arra. hogy kész 
címkéket ragasszon dolgokra, sze-
mélyekre, főleg akkor, ha kevés az 
információja, s 'ami van, az sem 
egészen hiteles. Mert mit tudhat u 
magyar állampolgár Daliról? Hogy 
óriási bajuszt viselt, hogy botrány-
hős volt, hogy imádta a nőket, hogy 
pajzán happeningeket rendezett 
giccspalotájában. Ezenkívül minden 
magyar gimnazista megszemlélheti 
irodalomkonyvében a ,szürrealiz-
mus" címú fejezetnél, fekete-fehér, 
gyufacímke nagyságú reprodukción 

Dali ürügyén 
„A szétfolyó időt", ami ugyan re-
mek kép ugyan, de csak egyi szín 
Dali palettáján. A hatalmas kiál-
lítást látva döbbenhetett csak rá az 
ember, micsoda nagy művésszel 
van dolga! Ez a félórültnek tartott 
csodabogár mindent tudott, amit 
vérbeli képzőművész tudhat. Leg-
alább olyan jó kubista, mint Bra-
que, legalább akkora szürrealista, 
mint Schagall, es legalább akkora 
ibériai, mint Pioaasó. Ha úgy hoz-
ta kedve, a klasszikusokat is meg-
fricskázta, Rembrandttal, Leonardó-
val „szemtelenkedett". 

Nem folytatom Dali életművének 
elemzését, majd megteszik azt a 
művészettörténészek. A polgárpuk-
kasztáshoz oly jól értő művész ha-
lála kapcsán inkább másról elmél-
kednék kicsit. Arról, vajon mennyi 
érték van, amit nem mutathattak 
meg nekünk tanítóink az egyetemes 
kultúrából, meró prüdéria, s az év-
tizedekig Kelet-Európa felé hajbó-
koló politika miatt- A füttyös ka-
lauzokon, martinászokon, a Vera 
Muhina és, Domanovs»ky Endre re-
mekművein felnőtt nemzedékek va-
jon mikor pótolják, vagy be tud-
ják-e egyáltalán pótolni a foghíja-

kat, melyek ismereteikben tátonga-
nak? Mert ha idegen nyelven nem 
perfekt, vagy nem utazik a magyar 
állampolgár, igen keveset tudhat 
meg Európa XX. századi képzőmű-
vészetéről. 

Igaz, a magyarról is keveset tud-
hatnak külföldön. Párizsban járva, 
betértem a Pompidou Centre hatal-
mas könyvtárába, s szomorúan ve-
hettem tudomásul, hogy a lengye-
leknek, cseheknek, szlovákoknak öt-
ször akkora pavilonjuk és könyv-
anyaguk van, mint nekünk, magya-
roknak. Lőcsei Pálról csehszlovák 
kiadásban asztalnyi méretű, 1959-
ben kiadott, gyönyörű albumot ta-
láltam, veretes, színes reprodukciók-
kal. A magyar képzőművészetet 
egyetlen, a XIX század festőit be-
mutató. si lány kivitelű album rep-
rezentálja, szánalmasan meghamisí-
tott színekkel, al ig felismerhető 
képekkel. Pedig a mi művészetünk 
is a z európai kultúra része. De 
egyelőre csak mi tudjuk ezt róla. 

Tudom, Salvador Dali művésze-
tének ismerete nélkül is boldog le-
het a magyar, egyelőre úgyis az a 
fontos, hogy legyen mit puhítani a 
nyereg allatt, illetve lefagyasztani a 
hűtőládában. 

Pacsik* Emília 

Somogyi Károiyni felvitelei 
Sűrűn kattognak a fényképezőgépek, ha egy-egy vidéki, 
vagy külföldi turistacsoport megjelenik a kalocsai vasút-
állomáson. Híres-nevCzetes a környék népművészete, a vi-
lág minden tájára eljutnak a kézimunkázó asszonyok hím-
zései, az „iró" asszonyok színes, festett bútorai, ü t évvel 
ezelőtt varázsolták meseszép tarka palotává ügyes asz-
szonykezek a vasútállomás épületét, tarka virágokat festve 
a falakra és bútorokra, s még ma is olyan friss, eleven 
srínrkben pompázó, mintha tegnap fejezték volna be. Fel-
vételeink itt készültek, a ragyogó tisztaságú, kis állomáson 

KIRÁNDULÁS 
KECSKEMÉTÜL 

A Szegedi Balázs Béla 
Üttöróház kirándulást szer-
vez Kecskemétre. A résztve-
vők programja a planetá-
rium! látogatás é s elmennek 
a Szórakatémusz Játszóház-
ba is. Gyülekező az úttörő-
házban holnap, szombaton 
reggel 8 órakor. Részvételi 
díj 100 forint, visszaérkezés 
este hat óra körül, 
FILMVETLTES 
A V A S U T A S B A N 

A Rákóczi utca I. sz. 
alatti Vasutas Művelődési 
Ház gyermekfoglalkozásán 
holnap, szombaton délelőtt 
10 órai kezdettel a Leszá-
molás Hongkongban című 
amerikai filmet vetítik. 

A lakás-
kiutalásról 
Elkészült az 1989. évi 

lakáski utalási és lakás-
értékesítési névjegyzék, 
amit a lakás- é s helyi-
séggazdálkodási osztá-
lyon, illetve az ügyfél-
szolgálati irodán te-
kinthetnek meg az ér-
deklődők, a jövő hét 
első napjától. Észrevé-
teleket tenni a névjegy-
zék kifüggesztésétől szá-
mított 30 napig lehet a 
lakáskiutalásokkal kap-
csolatban: 30 napon túl 
csak akkor foglalkozik 
az üggyel a lakásosz-
tály, ha egyértelmű, 
hogy nem az ügyfél hi-
bájából ered a határidő 
túllépése. 

A névjegyzék egyéb-
ként az ügyfélnek az 
adatlap kérdéseire adott 
válaszaiból, az általa 
megadott tények figye-
lembevételével készül 
el. Az adatlapok pon-
tos kitöltésének tehát 
különösen nagy jelentő-
sége van. 

K R O M A T O G R Á F I Á S 
T A N F O L Y A M 

A Magyar Kémikusok 
Egyesülete Csongrád megyei 
csoportja háromnapos kro-
matográfiás tanfolyamot 
rendez január 26—28-ig a 
Kfgyó utca 4. szám alatti 
Technika Házában. A hu-
szadik alkalommal sorra 
kerülő rendezvényen előadá-
sok hangzanak el a külön-
böző kromatográfiás elvá-
lasztási eljárások elméleté-
ről és gyakorlatáról, a kro-
matográfiás módszereknek 
a környezetvédelemben, élel-
miszeriparban, daganatku-
tatásban történő alkalmazá-
sáról. 
VELENCEI NO 
A F O R R Á S B A N 

A Velencei nő című olasz 
filmet vetítik a SZOT For-
rás Gyógyüdülő mozijában 
ma, pénteken este 8 órakor. 

Borongós idő 
Általában borult, párás, 

északkeleten helyenként kö-
dös idő várható. Lehet ónos 
6Zitálás. Többnyire gyönge 
lesz a szél. A hőmérséklet 
reggel nulla, mínusz 5 fo-
kig csökken, napközben mí-
nusz 1, plusz 3 fokig emel-
kedik. 

Ű J ELNÖK 
A G T E - N É L 

A Gépipari Tudományos 
Egyesület szegedi szervezete 
tegnap új elnököt választott 
Gazdagh Károlynak, a Sze-
gedi Kéziszerszámgyár igaz-
gatójának személyében. 
A HELYISÉG 
GAZDÁLKODÁSRÓL 

A városi tanács lakásosz-
tálya ez év tő' nem foglal-
kozik helyiséggazdálkodást 
ügyekkel. Á helyiséggazdál-
kodás a vb hivatal igazga-
tási osztálya hatáskörébe 
került. Akik tehát üzletet, 
műhelyt, garázst vagy más, 
nem lakásként használt he-
lyiséget igényelnek vagy 
adnak át — ügyükkel az 
igazgatási osztályhoz for-
duljanak. 
F O G A D Ó Ó R A 

Csókásj Zoltánné ország-
gyűlési képviselő ma, pénte-
ken délután 5 órakor tartja 
fogadóóráját a Csongor téri 
pártházban. 
PÉNTEK ESTI 
R A N D E V Ű 

Ezzel a címmel fiatalok 
találkozóját rendezik meg 
ma, pénteken este 6 órai 
kezdettel a Zsombói József 
Attila Művelődési Házban. 
A programban videófilm-
vetítés és diszkó szerepel. 
N Y I L V Á N O S 
B E T E G B E M U T A T Ö 

Ma este 7 órakor az I. 
számú Belgyógyászati Kli-
nika tantermében nyilvános 
betegbemutatást tartanak, 
ahol az érdeklődő orvosokat 
szívesen látják. 

A LOTTÓ 4. HETI 
N Y E R Ő S Z Á M A I : 

8, 37, 59, 62, 84. 

Halálra ítélték a csengelei 
gyújtogatót 

K I Á L L Í T Á S 
Palotás Mária festőművész 

kiállítása nyílik meg ma, 
pénteken este 6 órakor 
Zsombón, a művelődési ház-
ban. A megnyitón közremű-
ködik Dobos Kati, a Szegedi 
Nemzeti Színház művésze. 
A tárlatot az érdeklődők 
február 5-ig tekinthetik 
meg. 

Siker 
Mielőtt összehúz* 

sndiunk, jobban szerel-
tél engem és art mond-
tad, m é g a pokolban 
is ve lem akarnál élni 
— mondja a feleség a 
férjnek. 

- Kát ez valóra Is 
v á l t . , . 

Nagy Idszlá felvétele 
HUSZONNÉGY ÓRÁN B E L Ü L . . . Fuji Compact színesla-
bor-berendezést vásárolt, a állított munkába — nem keve-
sebb. mint hatmillió forintos beruházással — az Ofotért 
tarjánii, a Budapesti körúton levő üzlete Japán papír-
anyagra, belga vegyszerrel, a lehető legolcsóbban dolgoz-
nak, é s ami ugyancsak fontos: 24 órás határidővel vállal-
ják a színűs felvételek kimunkálását. 

P A R T I N G A T L A N O K 
H A S Z N O S Í T Á S A 

Idegenforgalmi és lakos-
sági szolgáltatási célokra 
hasznosítanak Veszprém 
megyében az MSZMP tulaj-
donában lévő ingatlanokat. 
A Veszprém új városnegye-
dében álló pártoktatási in-
tézet épületének egy részé-
ben rövidesen szállodát nyit 
a Balatontourist Nord és a 
megyei pártbizottság gazda-
sági osztálya. Az oktatási 
intézet mellett lévő vendég-
házat — térítés ellenében — 
rendszeresen bérbeadják 
vállalatoknak, intézmények-
nek külföldi és belföldi 
partnereik fogadására. Feb-
ruár l-jétől a veszprémi 
pártszékház épületének alsó 
szintjét a megyei idegenfor-
galmi hivatal veszi bérbe, 
és egy másik szinten kap 
helyet a posta vezeték nél-
küli távközlési felügyelő-
sége. 

A M A T Ö R Ö K 
FILMSZEMLÉJE 
S Z A R V A S O N 

Ma kezdődik és január 
29-éig tart Szarvason a 
XIX. Alföldi Amatőrfilm és 
Videószemle. Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád megyé-
ből 25 szerző 10 kisfilmmel 
és 24 videófilmmel nevezett 
a szemlére, a legrövidebb 
mű 2 perces, a leghosszabb 
másfél órás. A nyilvános 
vetítések után öttagú zsűri 
hirdet majd eredményt. 
ERDÉLY 
KÖR 

Vasárnap, január 29-én a 
JATE Szabadidőközpontban 
(Toldi utca 2. szám) az Er-
dély Kör újabb rendezvé-
nyére kerül sor. A délután 
három órakor kezdődő ta-
lálkozóra elvárják a párto-
lókat is a szervezők. Ifj. 
Lele József néprajzkutató 
a farsangi szokásokról tart 
vetítettképes előadást, mint-
egy előrevetítve a kör ter-
vezett. hasonló rendezvé-
nyének a hangulatát. A 
vendéglátást ezúttal is a 
Dél-Alföldi Pincegazdaság 
biztosítja. 

Amit a büntetőjoghoz ér-
tök közül sokan vártak, be-
következett. Tegnap délután 
a Csongrád Megyei Bíróság. 
Exterde Tibor tanácsa ha-
lálra ítélte a 28 éves Ladá-
nyi Jánost, társtettességben, 
nyereségvágyból, különös 
kegyetlenséggel, több embe-
ren elkövetett emberölés 
miatt. Mint köztudott, a fér-
fi tavaly augusztusban a 
később öngyilkosságot elkö-
vetett Hajagos Tóth Imre 
társaként részt vett a több 
ember halálát okozó gyúj-
togatás merényletben. A 
per másodrendű vádlottját, 
Hajagos Tóth Lászlót, aki a 
bűncselekmény elkövetése 
idején még nem volt 16 
éves, hat év, fiatalkorúak 
börtönében letöltendő sza-
badságvesztésre ítélték, és 
négy évre eltiltották a köz-
ügyek gyakorlásától. A har-
madrendű vádlott Legéndi 
Istvánt, aki a bűntény el-
követéséhez segítséget nyúj-
tott pisztolyt adta Haja-
gosnak, lőfegyverrel és lő-
szerrel való visszaélés miatt 
öt hónap, ikét évre felfüg-
gesztett szabadságvesztésre 
ítélték. 

Ladányi János esetében az 
ügyész az ítéletet tudomásul 
vette, védője enyhítésért fel-
lebbezett. Hajagos Tóth 
László büntetésével szem-
ben a vád képviselője sú-
lyosbításért, védője felmen-
tésért vagy másodsorban 
enyhítésért fellebbezett. A 
harmadrendű vádlott eseté-
ben ügyész és védő egyaránt 
három nap gondolkodási 
időt tartott fenn. 

A tegnapi utolsó tárgyalá-
si napon egyébkén először a 
szakértőket hallgatta meg 
a bírájág. A pszichológus 
szakértő a fiatalkorú vád-
lott esetében azt emelte ki, 
hogy nagymértékben apja 
hatása alatt volt, cselekvé-
seit még pkkor is Hajagos 
Tóth Imre akarata motivál-
ta, amikor nem volt gyere-
ke közelében. 

A tanúkihallgatások során 
a bíróság korábban nem 
tudta meghallgatni Ladányi 
János feleségét. Az asz-
szony ugyanis levelet írt a 
büntetőtanács elnökéneik, 
amelyben közölte, kisgyer-
meket szült, ezért nem tud 
Szegedre jönni. Ladányi 
János egyébként ekkor tud-
ta meg, hogy egy Ihónap-
pal ezelőtt újabb Ikislány 
apja lett. Némileg váratlan 
volt ezek után, hogy teg-
nap megjelent a tárgyaló-
teremben Ladányi Jánosné 
és férjére terhelő vallomást 
tett. (Amikor megkérdeztem 
tőle, miért nem élt men-
tességi jogával, azt mondta; 
már nem szereti a férjét, 
és egjjébként sem Ladányi 
érdekeit nézte, hanem a 
megégett gyerekekre gon-
dolt.) 

A perbeszédek során az 
ügyész enyhítő körülmény-
nek Ladányi javára csuüán 
két kiskorú gyermeke létét 
tudta fölhozni, s a legsúlyo-' 
sabb büntetést kérte. Védő-
je, aki külön hivatkozott a 
halálbüntetés e l t ir lése mel-
letti elméletekre. legrosz-
szabb esetben életfogytigla-
ni szabadságvesztést tar-
tott indokoltnak. 

Balogh Tamás 

>1 pulpitus túloldalán 
Az ítélethirdetés elkez-

désekor érezni lehet: a 
sokak által várt, ám meg-
éléskor mégis torokszorító 
pillanat következik. A 
rutinos bíró kezében 
nyárfalevélként remeg a 
papír. Az e l sö_ szavak 
után nagyot kortyol az 
előtte lévő pohár víz-
ből, majd kimondja a 
legsúlyosabb ítéletet. 

Lehet egy bíró a halál-
büntetés ellen? — kérdez-
tem Exterde Tibortól, 
még a kihirdetés előtt. 
Elvben lehet — válaszol-
ta —, de a törvények ak-
kor is kötelezik, különben 
ne legyen bíró. 

Miközben az ítélet által 
sokkolt közönség távozik 
a teremből, ismét a bírót 
faggatom. Régóta tárgyal-
ja a legsúlyosabb ügyeket 
halálos ítéletet azonban 
eddig még n e m hozott. 

— Semmihez nem ha-
sonlítható ez az érzés — 
mondja, láthatóan hatal-
mas idegfeszültségben. — 
Biztos, hogy ezt a husza-
dik után sem lehet meg-
szokni. Idegességemben is 
volt még annyi eröm, 
hogy Ladányi szemébe 
nézzek, amikor kimond-
tam a halálos ítéletet. 
Semmi megdöbbenést nem 
láttam rajta. U.T. 
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