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Nagy mulatság lehetett. . . 
Nem, ezt én nem értem. 

Föl nem foghatom. Mi le-
hetett az indíték? Szerzés-
vágy? Vandalizmus? Al-
koholos „befolyásoltság"? 
Éhség? Nyerészkedés? Ki-
vagyiság? Primit ív tudat-
lanság? Lehet, sőt bizo-
nyos, ez mind kell egy 
bölcsőde betöréséhez. Öh, 
hát hová vezeti még az 
embert pusztító ösztöne? 

Omladozó falú, elörege-
dett belvárosi zegzugos 
házba, ahol a személyzet 
erőfeszítése szinte h ő s i . . . , 
ahol gondos kezek foltoz-
zák az agyonmosott, nyű-
vött egyenruhácskáka t . . . , 
ahol toldoznak-foltoznak, 
eszkábálnak kicsiknek bú-
tort, a szakadt, kimustrált 
anyagvégekből fésűtartót, 
oly termékenyen, hogy 
még a nincs, a szükség is 
szebbnek látszik . . . Belül, 
mert kívül, mondom, a 
málladozó vakolat, a per-

gő malter, nyagdult kis-
pad a kertben, kopott já-
tékházacskák — amilyen-
be jobb helyeken a ku-
tyát sem tar tanák — na, 
hát ezek csábították dicső 
betörőinket tanácsi gyer-
mekintézményünk „objek-
tumába". 

Mégis, mit végeztek, 
ot t? Jól belaktak. Fölbon-
togattak konzerveket, cse-
megeuborkás üvegeket. Ki-
dobálták a hűtőből a fa -
gyasztott tököt, sárgarépát, 
nyers uborkát. Az irodá-
ban összehajigálták az ira-
tokat, elvittek vagy 600 
forintot (az el látmány-
pénzt), a vezetőhelyettes 
számológépét. Ja, még el 
ne felejtsem, a konyháról 
ma jdnem egy egész Tra-
pista sajtot. Nagy mulat-
ság l e h e t e t t . . . Megérte, 
van látszata. 

— Mag — 

Medikus 
sikere 

Március végén a hagyo-
mányosan Asconában meg-
rendezett 17. Nemzetközi 
Bálint TaJáUkozón szegedi 
medikus pályamunkájá t é r -
tékelték különdíjjal . Az or-
vos-beteg kapcsolat elmé-
leti, pszichológiád kérdéseit 
a ímediikusak gyakorlati t a -
pasztalatainak szemszögé-
ből vizsgáló dolgozat szerző-
je a negyedéves Gion Gá-
bor, aki Svájcban vette á t a 
dí jat . A hallgató konzulen-
se Temesváry 'Beáta, az 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika ad junk tusa volt. A 
svájci plenáris ülésen Szi-
lárd János, a SZOTE rekto-
ra bejelentette, hogy az as-
conai helyszín átépítése mi -
aibt a jövő évi találkozónak 
Szeged ad o t t h o n t A név-
adó egyébként híres magyar 
származású orvos volt, egy 
pszichiátriai módszer — 
speciális csoportos kezelés 
— feltalálója. 

Szegedi művészek estje 
A pódiumra lépő művész-

párost, Sin Katal int és Bó-
dás Pétert az udvariasnál 
melegebb és intenzívebb 
taps fogadta. .A hazai pá-
lya a már megszolgált, és 
az előlegezett bizalom he-
lye, de kötelez is, felelős-
ségre utaló szigorú elvárás-
sal. Művészeink mindenben 
megfeleltek a várakozásnak, 
sőt, sa já t mércéjüket még 
magasabbra helyezték. A 
három Bach-korálelőjáték 
Kodály feldolgozásában egy-
szef re volt reveláció és lé-
leksimogató szépségidézés. 
És ú j abb bizonyítéka Ko-
dály széles spektrumú vi-
láglátásának, annak a tu-
datosan vállalt bizonyságte-
vésnek, hogy mi magyarok 
is jogszerű birtokosai va-
gyunk az európai örökség-
nek, melyet gyarapítottunk, 
csiszoltunk, védtünk, és félt-
ve őriztünk múltunk zord 
viharai közepette. A zon-
gora a lépkedő folyamatos-
ság, a közösség sokszorozó-
erejének felmutatója volt, 
míg a cselló a sokaságba il-
leszkedő egyén nevében da-
lolt áhítatos, szép, komoly 
énekeket. Már itt feltűnt, és 
a Cesar Franck-szonátában 
bizonyossá vált, hogy Sin 
Katalin hangszerkezelése új , 
letisztultabb szakaszához ér-
kezett: mindenfa j ta túlzás-
tól mentes játéka kevesebb 
eszközzel ma többet mond 
számunkra. Az idősebb hall-
gató előtt felködlött a Vár-
nagy Lajos—Bódás Péter-
féle kamaraestek áldott em-
léke: Várnagy ívrajzolóbb, 
Sin Katalin szótagolóbb e 
tárgyban, és a kamaramu-
zsikus Bódás mindegyik kö-
zegben ideális társ a maga 
szuperérzékeny muzikali tá-
sával. Szellem ; dézésük nyo-

mán most ismét megjelent 
Cesar Franck, a német— 
belga—francia óriás — sze-
rényen és gőgösen, nosztal-
giával és szent daccal tel-
ve, kirekesztve a világból, 
és szívére zárva mindene-
ket, a Nyugat gyönyörű 
őszében, egy kul túra vég-
kiárusí tásának szívszorító 
óráján. Nagyon szép volt az 
A-dűr szonáta, nagyon szép, 
ahogy befejezték az utolsó 
tétellel, ahol a kánontéma 
ringása vigasztaló mosoly-
ként maradt a hallgatóban. 
A ráadás Faure : Alom után 
című darabja volt. 

Gyüdi Sándor együttesé-
nek, a Canticum kamarakó-
rusnak a működése (sok 
egyéb mellett) a nyitást je-
lenti kevésbé ismert vidé-
kek, és a korszerű kórus-
hangzás felé. Haydn köny-
nyed gesztusokkal felvázolt 
négy kórusa egyaránt ked-
vező színekkel gazdagította 
a nagy osztrák mester és a 
Canticum arcképét. Haydn 
egyetemességéhez tehát az 
is hozzátartozik, hogy hu -
mora is sokszínű — a roh-
raui Gasthausban, de a sza-
lonok illatos a tmoszférájá-
ban egyként otthonos! A 
Debussy-chansonok pedig a 
„Musicien f rancais" világá-
ba repítettek, oda, ahol a 
hangzók színértéke építő-
elemmé válik, a szavakban 
rejlő r i tmikus erő, és az 
előadás dinamikai gazdag-
sága műalkotássá szervesül. 
Az együttes zenei intelli-
genciája különös erővel mu-
tatkozott be, amikor a su-
gárzóan elénekelt Ravel-da-
lok után Rossini gondolájá-
ba szállva a hanglejtés ki-
simult, horizontálissá szer-
veződött, szóval, az égtáj-
nak megfelelően tal jánizá-

lódott. Mindezt úgy érik 
el, hogy az együttes szóla-
mai nem teljesen azonos ér-
tékűek, mert míg például a 
szoprán színe, virtuóz ko-
loratúrkészsége, plasztikus 
szövegkezelése hiba nélkül 
való, addig a basszus — ki-
vált a fenti kívánalmakban 
— nem mindig teljesít ma-
radéktalanul. Ez persze 
adott helyzet, s éppen az 
átgondolt kórusvezetés te-
szi lehetővé, hogy a szep-
lők jobbára fedve vannak, 
s csak a mord ítész bizony-
gat ja általuk vájtfülűségét. 
Gyüdi Sándor egyébként 
tartózkodik mindenfa j ta 
karnagyi attitűdtől, az elő-
adás sorsa nyilván jórészt 
eldőlt a próbákon, ahol rá-
termett , lelkes énekesek ta-
lálkoznak igényes, mélyen 
muzikális és intelligens ve-
zetőjükkel. 

Nagy igazságtalanság vol-
na, ha nem említeném Széli 
Bernadettet, a szólistát, aki-
nek kristálytiszta, szolidan 
vibráló, kiegyenlített hang-
ja úgy tűnik fel, és haj l ik 
alá az énekkari közegben, 
mint első az egyenlő közt, 
nem bontva, de erősítve a 
hangzás szép egységét; és 
Bódás Pétert, aki Rossini 
zongoraszólamait szemfény-
vesztő bravúrral varázsol-
ta elénk. Meszlényi László 

Emlékezés Jancsó Miklósra 
Április 16-án volt Jancsó 

Miklós halálának 23. évfor-
dulója. A Szent-Györgyi Al-
bert Orvostudományi Egye-
temen hagyomány — az év-
forduló körüli napokban — 
megemlékezni a gyógyszer-
tani intézet volt professzo-
ráról, a kétszeres Kossuth-
díjas kiváló kutatóról, aka-
démikusról. Tegnap, kedden 
gyűltek össze egykori tanít-
ványai, munkatársai, tisz-
telői, hogy megkoszorúzzák 
a gyógyszertani intézetben 
elhelyezett emléktábláját. 
Ez alkalommal Szeghy Ger-
gely, a szolnoki Hetényi 
kórház szemész főo/rvosa, a 
professzor egykori tanítvá-
nya méltatta Jancsó Mik-
lós életét, munkásságát. Az 
idén Ormos Jenő egyetemi 
tanár, a SZOTE kórboncta-
ni és kórszövettani intéze-
tének igazgatója kapta a 
Jancsó-emlékérmet. Az em-
lékülésen előadását A kilö-
kődési reakció vesetransz-
plantációban címmel tartot-
ta. 

* 

„Az idősebb Jancsó Mik-
lós, a kiváló belgyógyász 
professzor egész élettevé-
kenységével példát mu ta -
tott f iának, akit kora gyer-
mekkorától fogva céltudatos 
gondossággal nevelt igazi 
nagy biológuskutatónak" — 
ír ja Issekutz Béla a két 
Jancsóról szóló könyvében. 
S az apa, vágyainak megfe-
lelően, és példájának is kö-
szönhetően a fiából korá-
nak egyik legnagyobb tudá-
sú gyógyszertankutatója, 
rajongásig szeretett egyete-
mi oktató, nemzetközi hírű 
tudós lett, akinek tanulmá-
nyai az orvostudomány 
klasszikus alkotásai közé 
tartoznak. 

1955-ben terjesztették fel 
Nobel-díjra, a többi között 
a következő indoklással: 
„Jancsó Miklós a kernotera-
peutikumok — a különféle 
kémiai hatóanyagok — ha-
tásmódjára vonatkozó tu -
dásunkat alapvető ismere-
tekkel bővítette. A haté-
kony szerves vegyületeknek 
egy eddig ismeretlen cso-
por t já t fedezte fel. Jancsó 
ezen felfedezésének alapján 
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angol kutatók igen haté-
kony kemoterápiás szereket 
állítottak elő, melyek a 
fertőző betegségek több cso-
por t jában hatékonyak, és 
amelyek a trópusi betegsé-
gek terén az orvostudomány 
nagyszerű haladását jelen-
tik." 

Akik ismerték, és szak-
mailag megítélni tudták 
Jancsó professzor tudomá-
nyos kutatásainak értékét, 
máig á l l í t ják : a Nobel-díjtól 
azért esett el, mer t az ötve-
nes évek" világtól elzárt Ma-
gyarországán tette meg kor-
szakalkotó felfedezéseit. 

* 

I 
A Jancsó-emlékérem ez 

évi kitüntetettje így emléke-
zik Jancsó Miklósra. 

— Amikor én orvosegye-
temi hallgató lettem, ő már 
professzor volt. Színes, von-
zó előadásai számomra is 
feledhetetlen élményt je-
lentettek. Később aztán 
szorosabb kapcsolatba ke-
rültünk, mer t a kórboncta-
ni intézetbe lépésem oilla-
na tában olyan kutatási té-
mával bíztak meg, amit 
módszertani okok mia t t csak 
a Jancsó-intézetben végez-
hettem. Évek múlva, t an -
székvezetői kinevezésemkor 
nagyban támogatott, az ő 
tekintélyének is köszönhe-

tem intézetvezetői megbíza-
tásomat. 

— Megkapta életében azt 
a megbecsülést, amekkorára 
jogosította kutatói és em-
beri nagysága? 

— Ügy érzem, it thon meg-
becsülték. Az igazi, nem-
zetközi elismerése azonban 
elmaradt . Azt hiszem, első-
sorban azért, mer t Jancsó 
professzor aktív munkássá-
ga a háború idejére, illetve 
az ötvenes évekre esett. 

— ö n az emlékelőadás 
témájául a vesetranszplan-
táció és kilökődés összefüg-
géseiről szólt. Miért erre 
esett a választás? 

— Intézetünkben a fő ku-
tatási téma a vesepatológia 
különböző aspektusainak 
vizsgálata. Amiről az em-
lékelöadáson beszéltem — 
a veseátültetés kilökődési 
reakciója —, elsősorban Ná-
dasdi Tibor ad junk tus 
munkásságának az eredmé-
nyeit foglalja össze. Azért 
választottam éppen ezt, 
mer t Jancsó professzornak 
is voltak a vesével kapcso-
latban igen értékes munkái, 
méghozzá olyan morfolósiai 
vonatkozásúak, amik egyéb-
ként igen messze esnek eev 
gyógy.szertanász érdeklődési 
körétől. 

Kalocsai Katalin 

„Válóperek" Dunántúlon 
Űjabb helyi szavazásokat 

tar tot tak az elmúlt napok-
ban Somogy megyében: Ba-
latonfenyves lakói az idén 
várossá avatot t Fonyódtól, 
a népművészetéről ismert 
Euzsák polgárai pedig a len-
gyeltóti községi közös ta-
nácstól való „válás" ügyé-
ben nyilvánítottak véle-
ményt. 

A szavazás eredménye 
szerint Fenyves továbbra is 
Fonyód városrésze marad. 
Jóllehet a leadott nyolc-
százhuszonkettő szavazat 
kétharmada az önállósulás 
mellett szólt, de ez nem tet-
te ki a választópolgárok 
összlétszámának a felét. 
Végső soron tehát azok dön-
töttek, akik távolmaradá-
sukkal fejezték ki akara tu-
kat. 

Buzsákon egyértelműb-
ben — a választásra jogo-
sultak több mint nyolcvan 
százalékának „igen" szava-

zatával — fejeződött ki a 
közakarat az önállósulás 
mellett. A Somogy megyei 
társközségek átlagánál job-
ban ellátott település lakói 
úgy vélik, hogy sa j á t ön-
igazgatással és takarékos 
tanácsi apparátussal ész-
szerűbben használhat ják fel 
anyagi lehetőségeiket. 

(MTI) 

Zeneiskolás ok 
hangversenye 
A Liszt Ferenc Zeneisko-

la növendékei csütörtökön 
este fél S-kor adnak hang-
versenyt az intézet termé-
ben. Április 24-én délután 
5-kor a szegedi és az ú j -
pesti zeneiskolák tanulói-
nak közös hangversenyét 
rendezik meg Pesten, az 
István tér 21-ben. 

Elszomorítóan tragikus, 
hogy egy végzetesen rossz 
politechnikai koncepció je-
gyében tizennégy éves 
gyerekek munkadarabo-
kat esztergálnak, hun 
kori színvonalon, a pin-
cesoron. 

Ez az emelt hangon el-
mondott gondolat hétfő 
délután hangzott el a Sze-
gedi Akadémiai Bizottság 
székházában azon a ta-
nácskozáson, amelyen az 
MSZMP Központi Bizott-
ságának munkatársai köz-
reműködésével a szegedi 
értelmiség egy csoportja 
önmagáról, tudománya 
helyzetéről, az alkotó sze-
mélyiség sorsáról beszélt. 

Ezen a ponton tehető fel 
az első polgári kérdés: de 
ugyan miért? 

Mert elmondtuk mi már 
negyvenszer ugyanazokat, 
amiket itt is — jegyezte 
meg az egyik oktató, ba-
ráti szelídséggel, ahogy 
csak végzetesen alulérté-
kelt egyetemi docensek 
szoktak beszélni, s már 
meg sem villan a kávébar-
na tekintet a csésze fölött. 
Hisz, ha idegenből szakad-
na hozzánk egy közepesen 
értelmes parasztember, ak-
kor erősen elképedne azon, 
amit a mi lelkünk már 
megszokni kész: a vasúti 
jegykezelő bérével meg-
alázott európai rangú ku-
tató a legutóbbi öt esz-
tendőben kéthetente, mo-

hunok 
noton-roboton mondogat-
ta fölutazván Budapestre 
— akadémiai, minisztériu-
mi és pártfórumokon —, 
hogy a helyzet ta r tha ta t -
lan, s most, amikor a ka-
tasztrófa szélére értünk, 
leutaznak az illetékesek és 
rákérdeznek —, no, bát-
ran elvtársak —: mitől 
ilyen rossz a kedvük? 

Hát ettől a kérdéstől 
végképp. 

Az MSZMP ugyanis — 
tudtuk meg e tanácskozá-
son — most k ívánja elké-
szíteni értelmiségpolitikai 
koncepcióját, hogy ú j ra a 
világra erőszakoljanak egy 
olyan dokumentumot, ame-
lyet aztán megannyi dár-
dájával halálra döf a gaz-
dasági pangás, a politikai 
és újraelosztási szisztéma 
működésképtelensége, a 
másérdekű lobbizás, a ma-
radékelvű kultúrapártolás, 
az innovációra is képte-
len ipar, meg a szegény-
séggel házaséletben élő hi-
ány. Persze, lesznek még 
jövőre is oly urak, kik 
föl támasztják majd ezt a 
hullát, s úgy fognak utal-
ni rá — mint eddig, a si-
keres katasztrófapolitiká-
ban —, akár kész, meg-

valósult ígéret, amit citál-
ni lehet és kell. 

Pedig végre nagyon pon-
tosan kellene meghatároz-
ni, hogy milyen kormány-
zati szintű, egységes, át-
gondolt politikával jut-
hatna ki a szakadék mé-
lyéből a kormányzó párt, 
meg az elkormányzott tár-
sadalom. Én biztos vagyok 
abban —, mint a kerek-
asztal-megbeszélés részt-
vevői is —, hogy önma-
gában egy jól hangzó ér-
telmiségpolitikai koncep-
ció mit sem ér : a társa-
dalomnak elsődlegességek-
re, prioritásokra van szük-
sége, hogy ezek a kiemelt 
szférák fölrázhassák a ká-
bulatból a többit. Az ok-
tatás, a tudomány, az 
egészségügy, a szociálpoli-
tika és a vállalkozói sza-
badság következetes támo-
gatására van szükség, va-
lamint a veszteséges és pa-
zarló ágazatok, vállalatok 
gyors leépítésére. Ha meg-
gondoljuk azt, hogy ha-
zánkban a művelődési tá r -
ca 1989-ben összesen 14 
milliárdot sem kap a 
nemzeti bukszából, ugyan-
akkor tavaly a veszteséges 
üzemek támogatására, és 

az exportárak megsegíté-
sére a kormány 220 mil-
liárd forintot fordított, ak-
kor sápadtan tá r juk szét 
ka r ja inka t : vajon, mit 
akarhatnak odafönt? 

Űjabb polgári kérdés: 
netán munkanélküliséget 
akarok? 

Polgári a válasz: igen. 
Mert a nemzet sorsa — és 
nem a szocialistának ne-
vezett újraelosztásé — áll 
vagy bukik azon, hogy to-
vábbra is vállaljuk a pénz-
fecsérelést, vagy végre po-
litikai gátakat emelünk a 
selejt hatalmas hullámai 
elé. 

Mert mi a jobb: ha a 
220 milliárd további tá-
mogatásokat gerjeszt —, 
hisz a veszteség csak vesz-
teséget hozhat ebben a 
szerkezetben —, vagy ha 
e veszendő tőke égj* részé-
vel megtámogat juk a szo-
ciálpolitika düledező épü-
letét, s valahol ebben szo-
rí tunk helyet mindazok-
nak, akik a szerkezetátala-
kítás idejére munka nél-
kül maradnak? 

Nem kétséges a válasz. 
Hasonlóképp az is nehe-

zen vitatható, hogy a szel-
lem csak akkor szolgál 
szabadon, ha van. Ma pe-
dig úgy tűnik, hogy az ér-
telmiségpolitika pincesori 
műhelyében leoltották a 
villanyt, és esztergálnak a 
hunok — valami megne-
vezhetetlent. 

D . I . 


