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Szegeden koncertezett az ÁHZ 

Szenvedélyek, 
érzelmek, poézis 

Hétfőn este a Szegedi 
Nemzeti Színházban koncer-
tezett a Magyar Állami 
Hangversenyzenekar. A bér-
lettulajdonosok a műsorra 
pillantva „ünneplőbe öltöz-
tetett lélekkel" várhat ták, 
hogy Lukács Ervin karnagy 
intésére elkezdődjék a hang-
verseny — Carl Maria von 
Webet Oberon nyitányával. 
A mű finom árnyalatai t mu-
tatta a romantika jellegze-
tes színeinek. A Szentiván-
éji álomból ismert történet 
ezüstös holdfényben úszó 
tündérvilága kürtök, oboák 
és klarinétok dallamain idé-
ződött fel, a hegedűk gyors, 
pezsgő, energikus kíséreté-
ben. 

Ezután Róbert Schumann 
a-moll zongoraversenye (op. 
54.) következett, amelyet Bó-
nis Ferenc így jellemez: „a 
XIX. század közepéig al-
kotott zongoraversenyek 
hosszú s o r á b ó l . . . — bár l e -
het, hogy nem a legtökéle-
tesebb — talán a legpoétiku-
sabb Schumann a-moll ver-
senye; a szerelem és boldog-
ság vágyakozó keresésének 
szimbóluma: a nemet ro-
mantika ,kék v i r á g a ' . . . " 

A zongoraszólót( Franki 
Péter játszotta, áradó érze-
lemgazdasággal. 

Szünet után Schubert VII. 
C-dúr szimfóniáját hallhat-
tuk, amelyet a szerző ha-
lála után tíz évvel talált 
meg Schumann a zeneszer-
ző bátyjának lakásán. Az 
addig ismeretlen műről 
Schumann ezt í r ta: , , . . . a 
mű egésze felett az a . ro-
mant ika ömlik el, amelyet 
más műveiből annyira Schu-
bertének érzünk. S a szim-
fóniának ez a mennyei hosz-
szúsága, mint egy négykö-
tetes vaskos regény .. Az 
örök i f júság csíráját hor-
dozza magában." 

Ehhez nehéz bármit hoz-
zátenni. A zene egyébként 
sem a szavak, hanem a lé-
lek nyelvén szól. 

A karmester: 
Lukács Ervin 

Az Operaház főzeneigaz-
gatója, 1962-ben első helye-
zett a római karmesterver-
senyen. Tanár a főiskola 
karmesterképző szakán. 
Liszt-díjas '(1964), érdemes 
(1974) és , Jdváfó művész 
(1984). 

— Milyen kapcsolata van 
az Állami Hangversenyzene-
karral? 

— Vendégként régóta és 
rendszeresen szereplek ve-
lük. Harmadik, később má-
sodik karmesterként Feren-
csik Jánossal is volt alkatt 
mam tizennégy turnén részt 
venni. Já r tunk Angliában, 
az NSZK-ban, Görögor-
szágban, Amerikában, Ja -

pánban. Budapesten rend-
szeresen hívnak a zene-
karhoz, amelynek állandó 
dirigense Kobayashi Ken-
Ichiro. 

— Minek köszönhetjük 
szegedi látogatásukat? 

— Kedden már Budapes-
ten adjuk elő ugyanezeketa 
műveket, és a Filharmónia 
összekapcsolta a két elő-
adást. Ez amolyan előze-
tes. 

— Beszélne személyes von-
zalmáról az itt játszott mü-
vek iránt? 

— Nehéz kérdés . . . I f jú -
korom óta nagyon szeretem 
a bécsi klasszikusokat, Schu-
bert VII. szimfóniáját már 
harmadéves főiskolásként is 
vezényeltem. Régi vágyam 
volt ú j ra találkozni a mű-
vel. Most sikerült. 

— Bocsánat a szokványos 
kérdésért: van kedvenc szer-
zője? 

— Sok . H a mégis vá-
lasztani kell, talán Mozart. 

A szólista: 
Franki Péter 

1935-ben született, ötéves 
kora óta zongorázik, tizen-
két éves volt, amikor első 
hangversenyét adta. Kon-
certkörúton j á r t Észak-Ame-
rikában, Üj-Zélandban, Kí-
nában, Izraelben — és ter-
mészetesen Európa sok or-
szágában. 

— Mióta él Angliában? 
— Huszonkettedik éve. 

Angol állampolgár vagyok, 
de 1972 óta rendszeresen 
visszajárok Magyarország-
ra. Most, decemberben a 
Fesztiválzenekarral játszot-
tam. Ezenkívül külön öröm 
volt, hogy szólóestemen be-
muta tha t tam egy ú j magyar 
művet is: Szöllösy András 
zongoradarabját játszottam, 
amelyet számomra írt. 

— Most viszont Schu-
mannt zongorázik. Miért 
szereti ezt a művet? 

— Sokféle zenét játszom, 
de Schumannhoz erős szá-
lak kötnek. Nemrég ját-
szottam lemezre szólózongo-
rára írt műveit, és néhány 
rövidebb lélegzetű zongora-
zenekari darabját . Az a-moll 
zongoraverseny érzelmileg 
nagyon közel áll hozzám. Át-
érzik belőle Schumann szen-
vedélyes, költői egyénisé-
ge, szertelensége. 

— Közeli tervei? 
— Pesten ú j ra előadjuk 

ezt a művet , utána pár na-
pos mesterkurzust tartok az 
Akadémián, majd vissza-
utazom Angliába. A hónap 
végén pedig az Egyesült 
Államokba megyek, a Yale 
Egyetem mesterkurzusára 
hívtak. 

Nyilas Péter 

Elhunyt 
Molnár Sándor 
Életének 64. évében várat-

lanul elhunyt Molnár Sán-
dor, a Hazafias Népfront 
Csongrád Megyei Bizottsá-
gának nyugalmazott t i tkára. 

Az 1927-es születésű Mol-
nár Sándor több évtizeden 
át tevékenykedett a megyei 
népfrontmozgalomban, előbb 
függetlenített munkatárs-
ként, majd a megyei nép-
frontbizottság t i tkáraként. 

Munkájá t odaadással, hi-
vatástudattal végezte — ez-
zel szerzett magának tekin-
télyt a döntő mértékben ön-
tevékenységre építő nép-
frontmozgalom aktivistái kö-
rében. 

1989-ben vonult nyugdíj-
ba. Hosszú időn át tagja 
volt a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának. Mun-
kásságát több kitüntetéssel 
is elismerték. 

Temetéséről később intéz-
kednek. 

HNF Csongrád Megyei 
Bizottsága 

Élő adás 
Kolozsvárról 

A Tanakodó című oktatás-
politikai rádióműsor — a 
magyar rádiózás történeté-
ben először — Kolozsvárról 
közvetít január 23-án elő 
műsort. Témája az erdélyi 
magyar nyelvű iskolaügy je-
lene és jövője, ö n mi t kér-
dezne a román oktatási mi-
nisztertől? Telefonautoma-
ta rögzíti a beérkező kérdé-
seket a 117-7177-es számon. 

LÁTLELET 

T # • # lerapiara varra 
Tobb tucat tanácskozáson vettem, már 

részt — legutóbb a rendelőintézetiek 
meghívásának eleget téve —, ahol a ma-
gyar egészségügyi tervezett . reformjáról 
hallottam álomszép jövőt ígérő, tetszetős 
előadásokat. Eme, első kézből — azaz, a 
reformti tkárság munkatársaitól — kapott 
tájékoztatások rendre a diagnózis felál-
lításával kezdődnek. Nevezetesen, mind-
azon tünetek felsorolásával, amelyek im-
máron oly súlyosak, hogy végső veszede-
lemmel fenyegetik a gyógyítót és gyógyí-
tandót egyaránt. Unalomig ismételt té-
nyek. Az egyik oldalon egy szomatikusán 
és pszichésen beteg társadalom, amelynek 
fő ismérvei: a születéskor várható ala-
csony élettartafn. vezető hely a világ ha-
lálozási ranglistáján, valamint a szív-, ér-
rendszeri és daganatos megbetegedések 
gyakoriságában, évente egy falunyi ön-
gyilkos, katasztrofális demográfiai helyzet, 

'kiábrándult betegek, orvosellenes hangu-
lat. 

A másik oldalon: az egészségügyi ága-
zat szégyenteljesen kevés — 4,9-5 száza-
lékos — részesedése a költségvetésből, 
szemben a nyugati államok* 8-12 százalé-
kos. egészségügyre fordí tható jussával, a 
pénztelenségből fakadó, lerobbant és hiá-
nyos műszerpark, elavult technika, alul-
fizetett egészségügyi dolgozók, a szégyen-
tel jes bérek miatti nővérhiány, a para-
szolvencia kényszere, az orvostársadalom 
hálapénz tépázta tekintélye, az elbürok-
ratizálódott egészségügyi mechanizmus, a 
kontraszelekció okozta, a lkalmatlan vezé-
tók felső és alsóbb szinteken, a hibás f i -
nanszírozás. 

Kevés a pénz, ami egészségünk és 
egészségügyünk védelmére, éltetésére köl-
tetett. de még a kevés is rosszul és éssze-
rűtlenül használtatik fel mindmáig. A sok 
közül egv példa, rá. 

Az Egészségügyi Világszervezet már egv 
évtizede olyan deklarációt fogadott el. 
amely az egészségügyi gyógyító-megelőző 
el látás súlypontját a fekvőbeteg-intézmé-
nyekről az alapellátásra helyezte át. Az 
azóta eltelt egy évtizedben a világ csak-
nem valamennyi országában rpegkezdték 

ennek megfelelően a szellemi <p az anya-
gi erők átcsoportosítását. Egy szakmailag 
magas v-ínvonalú, anyagilag kellően fi-
nanszírozott alapellátás a nálunk jelen-
leg létező, több mint százezer kórházi ágy-
ból sokat feleslegessé tenne. Tény, hogy 
e hatalmas kórháziágy-szám huszadik 
századi színvonalon nem „üzemeltethető" 
és gazdaságtalan. Azt ugyanis a leggazda-
gabb országok sem engedik meg maguk-
nak, hogy a világon mindenütt igen költ-
séges kórházi ágyakat szociális gondozást 
igénylő — javarészt idős — emberek fog-
lalják el. Nálunk viszont a belgyógyá-
szati ágyakon fekszenek a csak segítő tá-
mogatásra szorulók, hiszen hiányoznak az 
ő ellátásukra hívatott, szakosított szociá-
lis otthonok. Persze, nemcsak így és ezért 
pazarlóditk el rengeteg pénz a nem orvosi-
gyógyító feladatokra, hanem sokszor a fe-
lesleges túlfektetések miat t is, Külföld 
nem egy országában az epehólyagmijtét 
után 24 órán belül hazaküldik a beteget, 
s a szülő nőt sem, tar t ják „fogva" a kór-
házban 6-7 napig. 

A pazarló gazdálkodás ismérvei, persze, 
sorolhatók még tovább, mint ahogyan fel-
soroltattak már 1985-ben is. Ekkor áll t 
készen ugyanis az első pontos diagnózis, 
ami az. akkori egészségügyi vezetés ren-
delkezésére bocsáttatott. Az egészségügyi 
bizottság • '85-ós figyelmeztető jelzését; 
válságdiagnózisát — a terápiás javaslattal 
együtt — akkor tá j t még nem tartották 
megszívlelendőnek, pedig a gyökeres á t -
alakítás megkezdése már akkor is későn 
lett volna. 

. t 
Aztán teltek az évek, és születtek ujabb, 

tetszetős reformtervezetek, elméletben lé-
tező, ú j szisztémák. „Idő kell, méghozzá 
hosszú, egy hibás struktúra és finanszí-
rozási rendszer átalakításához, ideális mű-
ködéséhez" — mondogatják szorgalmasan 
a reformerek Csakhogy a lépésképtelen-
ségből fakadó, hosszú várakozási időben a 
magyar egészségügy hamarosan kiteheti a 
táblát, amelyen ez áll: A rendszer műkö-
désképtelen. 

Kalocsai Katalin 

„Franciasaláta" - Ganz-módra 
A francia Schlumberger 

Industries S. A. Váilalat, a 
Magyar ViLlamosművek 
Tröszt, a Budapest Holding 
és a Budapest iBank meg-
alapította a Ganz Mérőgyár 
vegyes vállalatot. Az erről 
szóló okmányokat kedden, 
az Átr ium Hyat t Szállóban 
írták alá. A vállalkozás 75 
százaléka a f rancia cég tu-
la jdonába került , átvette a 

vülajnosenergia-gazdáilko-
dás és -számlázás területén 
nemzetközileg is ismert 
Ganz Árammérőgyár tevé-
kenységi körét. A társaság a 
korábbi gyár telephelyén, 
Gödöllőn működik, 2000 al-
kalmazottal, évi 25 millió 
dolláros üzleti forgalommal, 
amelynek, mintegy fele ex-
port. A francia partner kor-
szerű technológiákat szál-
lít a vegyes vállalatnak, és 
a villamosenergia-gazdálko-
dásban ú j gyártmányok elő-
állítását k íván ja bevezetni. 

Az aláírást megelőző saj-
tótájékoztatón közölték: a 

vegyes vállalat 500 millió 
forintos alaptőkével jött lét-
re, ennek 75 százaléka a 
f rancia cég; 12,5 százaléka 
az MVMT; 5 százaléka a 
Budapest Holding, 7,5 száza-
léka pedig a Budapest Bank 
részvényeiből áll. Ebben az 
évben mintegy 700 ezer fo-
gyasztásmérőt készítenek, 
körülbelül 1 milliárd forint 
értékben. 

Hz állampárt 
végnapjai 

A Bálint Sándor Művelő-
dési Házban ma este 6 órá-
tól az MSZP meghívására 
RátJkai Árpád ta r t előadást 
Az á l lampár t végnapjai 
címmel. Az újszegedi szer-
vezet taggyűlését délután 5 
árától tar t ja . 

MAGÁNVÉLEMÉNY" 

Megjelent 
a Szegedi Műhely 

A Temesvári körút „hullámai" 
Rájöttem: a jó ügynek is vannak 

fogadatlan prókátorai. Kiktől távol 
áll a szereplésvágy és beszédkény-
szer. Néhány mondattal képesek 
tiszta vizet önteni a pohárba. Nem 
várnak köszönetet. Az igazság irán-
ti, elemi elkötelezettségük diktál, 
tehát nem érzik szükségét az okta-
lan magyarázkodásnak. 

Történt, hogy több újszegedi pol-
gár biztatására — politikai elköte-
lezettségüket nem veszem figyelem-
be; .e város lakói ők, tehát joguk 
van javasolni T- bátorkodtam pa-
pírra vetni: itt az ideje, a decem-
beri események szinte követelik, 
hogy a Temesvári körút kap ja visz-
sza régi nevét. Amit jelenleg törté-
netesen Odesszai körútnak nevez-
nek. Nem akarom én bántani a ki-
kötőváros derék lakóit — a velüki 
való személyes kapcsolatot Isaak 
Bábel novellái helyettesítették. Aki-
nek a hősei között derekas pusztí-
tást végzett a sztálini és hitleri fa -

sizmus. A leszármazottak pedig még 
mindig büszkék lehetnek Szeged lo-
jal i tására: egész városrész viseli 
Odessza nevét, s két iskola lurkói-
nak csatakiáltásától hangosak a fia-
talkorúak sportrendezvényei, vala-
hogy így: Reszkessetek, jön az 
O-desz-sza! 

Némi perpatvar keveredett köröt-
t em a dolgozat közlése után. Több 
helyeslő észrevétel mellett, két te-
lefonáló a fü lembe súgta: „Pisz-kos 
ir-re-den-ta!" Így Nem érzem ma-
gam annak, de a hangsúly elgondol-
kodtatott. Néha oda kell figyelni a 
hangsúlyra. Talán napirendre tér-
tem volna fölötte, h a . . . 

. . . Ha a minap fel nem keres a 
Szegedi Vízművek és Fürdők egyik 
szakembere. Ágoston István monda-
tait idézem: — Azt a cikket meg 
kellett írni. A nagy árvíz után a 
temesváriak tízezer szegedit láttak 
vendégül, nem egy-két napra. A 

második helyen Kikinda áll, hatezer 
szegedi befogadásával. Hiteles írá-
sok őrzik a tényeket. Az ősszegedi-
eknek nem kell kétszer mondani . . . 

Azt hiszem, érzékelik önök is azt 
a megkönnyebbülést, amit Ágoston 
István szavai után éreztem. Vilá-
gossá vált minden: Temesvári kör-
út, Kikindai, Petrozsényi utca és 
társai nem az irredentizmus, hanem 
a helytörténet szülöttei. Akár a Pá-
rizsi, Római. Londoni körút. 

S az sem a véletlen műve. hogy a 
bajba jutott temesváriak megsegíté-
sére elsőnek a szegediek indultak 
útnak! A történelem emberekre, 
családokra lebontott kompenzációs 
mechanizmusa, íme, érvényesült és 
működött. 

S ta lán elérkeztünk ahhoz a pil-
lanathoz, amikor a magánvéle-
ményként tálal t gondolatsor a köz 
akaratával találkozik. 

Pataki Sándor 

A Szegedi Műhely leg-
ú jabb számának belső borí-
tóján a következő megjegy-
zés olvasható: „ . . . a nyom-
dai árak mára olyan mér-
tékben megemelkedtek, hogy 
az ö n kezében tartot t egy 
példány előállítási á ra 450 
forint, s ebben még nincse-
nek benne a szerzői honorá-
riumok. Ezt könyvtárunk a 
továbbiakban nem tudja ki-
gazdálkodni. Ezért ú j ra kell 
gondolnunk a folyóirat kia-
dásával kapcsolatos anyagi 
és műszaki lehetőségeinket". 
Vagyis veszélyben forog a ki-
advány léte, nemrég „ . . . he-
lyi politikai okok miat t nem 
akartuk, nem tudtuk megje-
lentetni a Műhelyt" — ír ja a 
szerkesztő, most úgy tűnik, 
a gazdasági helyzet miatt vá-
lik kérdésessé kiadása. 

Nagy kár lenne, ha a Pé-
ter László által kiterebélye-
sített; s a jelenleg Gyuris 
György szerkesztette helyis-
mereti és várospolitikai 
szemle áldozatául esne a kul-
turális dekonjunktúrának. 
Most is, ha a 26—28. évfo-
lyam 1—4. összevont számát 
kézbe veszi az olvasó, Sze-
ged múl t jának fontos ese-
ményeiben tallózhat. Ru-
szoly József írásából meg-
tudhat ja , hogyan működött a 
Szegedi Néptanács, a Dankó 
Imre tollából származó ta-
nulmányból pedig kiderül, 
hogyan fogadta a marosvá-
sárhelyi munkás saj tó 1928-
ban Móra Ferencet, a ma-
gyar Dickenst, P. Gulácsy 
Irént, a tökéletes asszonyt, s 
milyen kapcsolata volt ket-
tőjükkel Morvay Zoltánnak. 
A nagyhírű szegedi kereske-
dők a Holtzer-család tagjai-
nak életéről és tevékenysé-
géről Bátyai Jenő írt igé-
nyes tanulmányt, a család-
fát 1780-tól egészen napja-
inkig megrajzolva. Háber-
mann Gusztáv Erzsébet ki-
rályné és császári fé r je sze-
gedi látogatásáról is közöl 

néhány é r d c k e s adalékot. A 
szegedi Hitvallás cimü kato-
likus lapról, annak működé-
séről, rövid életéről Pál Jó-
zsef, a népi kollégiumokról 
Micheller Magdolna írt na-
gyobb lélegzetű cikket. A fo-
lyóirat Szemle rovatában 
Algyő és Deszk népének tör-
ténetéről, valamint más, 
nemrég megjelent kiadvá-
nyokról olvashatunk recen-
ziót és bepil lanthatunk Móra 
Ferenc családi levelezésébe 
is. 

Külön figyelmet érdemei a 
Kisteleki-alapítvány, mely-
nek felhívását itt közöljük: 
„A Kisteleki Ede emlékeze-
tére alapított pályadijat 
ötödször, ez év november 26-
án, a névadó születésnapján 
osztják ki. Szeged múl t já -
val, jelenével, jövőjével fog-
lalkozó pályamunkákat vár-
nak a kiírók május 31-ig a 
Somogyi Könyvtárba. (Sze-
ged 4441. Pf. 6701.) A fölté-
telek a következők: 1. Csak 
kiadatlan, a pályázat céljára, 
első példányban készült, 
legalább négy, legföljebb tfz 
ív géppel írt, Szegeddel kap-
csolatos mű nyúj tható be. 2. 
A pályamű tárgyát nem 
szabják meg. 3. A bizottság 
egy 15 ezer forintos díjat , 
két — egyenként 8 ezer fo-
rintos — és két — egyen-
ként 5 ezer forintos — jutal-
mat ad ki. 4. A díjnyertes 
pályaművek a Somogyi 
Könyvtár ál lományába ke-
rülnek. 5. A pályázat jeligés, 
a szerző nevét a dolgozat 
nem tar ta lmazhat ja . Nevét 
és címét 'zárt borítékban, 
mellékelje. Nem vehet részt 
a pályázaton, aki pályamű-
vének tárgykörében koráb-
ban már közleményt jelen-
tetett meg. 6. A bizottság 
döntését titkos szavazással 
hozza. 7. A díjazottakat le-
vélben értesítik, a közvéle-
ményt pedig a díjkiosztásról 
a helyi sa j tó tá jékozta t ja" 


