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• A szegedi egyetem prolesszora volt (1930-1936) 

Emlékülés Bay Zoltán tiszteletére 
Bor Zsolt akadémikus , tan-
székvezető egyetemi tanár az 
1948 óta Washingtonban dol-
gozó Bay 1970-es, ' 80 - a s 
években végzett kutatásairól, s 
e redményéről , a méterszab-
ványról beszélt (ez volt Bay 
Zoltán akadémai székfoglaló-
jának témája is 1981 -ben, ami-
kor a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia tiszteleti taggá vá-
lasztotta). Benedict Mihály egye-
temi docens arról az időszakról 
adott áttekintést, amikor - a 
'30-as években - a szegedi el-
méleti fizikai tanszéket vezette, 
Zallár Andor, a SZOTE Köz-
ponti Könyvtár igazgatója pe-
dig a Szent-Györgyi Alberthez 
fűződő barátságáról beszélt. 
Az emlékülés helyszínén be-
mutatták azokat a dokumentu-
mokat, fotókat és eszközöket, 
amelyek Bay Zo l t ánnak a 
Tungsram kutatólaboratóriu-
mában eltöltött éveiről beszé-
desek, s amelyeket Mészáros 
Sándor - közeli munkatársa az 
Izzóban - bocsátott rendelke-
zésre (képünkön, az özvegy és 
Bor Zsolt társaságában). 

A megelékezéseket hamvai-
nak hazahozatala alkalmából 
tartják országszerte; a tavaly 
Washingtonban elhunyt tudós 
végakarata volt, hogy szülőhe-
lyén, a gyulavári református te-
metőben helyezzék végső nyu-
galomra. Nagyszombaton dél-
ben lesz a szertartás. 
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Fizikusok, ha találkoznak. (Fotó: Nagy László) 

• A század nagy fizikusára, 
Bay Zoltánra emlékeznek az 
ország több városában ezen a 
héten; a tiszteletére szervezett 
tudományos ülések, kiállítá-
sok, ankétok sorában tegnap a 
Szegedi Akadémiai Bizottság 
székházában is emlékülést tar-
to t tak , amelyen özvegye is 
résztvett. A József Attila Tudo-
mányegyetem - amelynek el-
méleti fizikai tanszékét vezette 
egykor és amelynek díszdokto-
ra az akadémiai bizottság és 
az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat által rendezett ülésen Bay 
Zoltán és kora címmel Marx 

György tartott előadást. Marx 
professzor utószavával jelent 
meg Magyarországon - 1988-
ban - Bay Zoltán válogatott 
tanulmányainak gyűjteménye. 
Ezt a kötetet három évvel meg-
előzte a romániai Kriterion ki-
adásában a Toró Tibor temes-
vári professzor-gondozta könyv, 
A holdvisszhangtól az új méte-
rig című, amely ugyancsak a 
nagy fizikus tanulmányait kö-
zölte; Toró Tibor is a tegnapi 
ülés előadója volt, Bay Zoltán-
nak a foton nyugalmi tömegére 
vonatkozó kutatásait ismertet-
te. A szegedi előadók közöl 

• A szombati bemutató Bo-
zsik-kompozíciójának címe: A 
viliik. A mondabe l i (és a 
Giselle-ből is ismert) kísértet-
menyasszonyokró l van szó, 
akik hűtlen kedvesükért éjfél-
kor feljönnek a sírjukból, csa-
patokba verődve imbolyognak, 
míg arra nem vetődik, akire 
várnak. Addig nem tudnak meg-
nyugodni, amíg halálra nem 
táncoltatják a hűtlent... Az új 
Juronics-balett a 20-as évek al-
világát idézi: „A Szegedi Balett 
művészeti és szórakoztatóipari 
vállalkozás örömmel értesíti 
Önt és kedves ismerőseit, hogy 
védnöksége alatt megnyitotta a 
HD's Clubot. Szolgáltatásaink: 
jazz muzsika, tánc, lendület, 
diszkrét félhomály, exkluzív 
meghatódás, másvilági hangu-
lat. " - olvasható a színlapon. 
A HD's Club tulajdonosa ma-
ga Hádész - Juronics Tamás, a 
Tulajdonosnő, alias Perszepho-
né - Fekete Hedvig, a Pincér-
nő, alias Eurüdiké - Péntek 
Kata, a Vendég, alias Orphe-
usz - Sárközi Attila; szerepel-
nek továbbá könnyű nők és ne-
hézfiúk - amint ez ilyen helyen 
szokásos. 

A balettegyüttes amellett, 
hogy a bemuta tó ra készül t , 
megejtette azt a szavazást is, 
mely eldöntötte: kit látnának 
szívesen a vezetői poszton a 
lemondott Imre Zoltán után. A 
művészeti törekvések folytatá-
sának szándékát, az Imre Zol-
tán-rajzolta profil megőrzésé-
nek igényét jelzi a szavazás 
eredménye: a túlnyomó több-
ségnek az az álláspontja, hogy 
az Imre működési ideje alatt 
„fölfutott", tehetséges táncos-
koreográfus, Juronics Tamás 

Szegedi Balett: még 
mindig a levegőben 
Bemutató: szerda helyett szombaton 

Az április 7-re, mára 
tervezet t p r e m i e r t , a 
Szegedi Balett idei má-
sodik bemutatóját el kel-
lett halasztani szombat-
ra, április 10-re, mert az 
egyik táncos, Kiss István 
Róbert balesetet szenve-
dett. A Másvilágok című 
est egyik táncművében, 
melyet Bozsik Yvet te 
komponált , Domsa So-
rin ugrik be, Juronics 
Tamás balettjében pedig 
Kolep Zoltán helyettesíti 
Kiss István Róberte t 
(aki értesülésünk szerint 
tegnap műtéten esett át). 

és az együttes kitűnő vezető 
táncosa, Pataki András együtt 
lássa el a balettvezetői teendő-
ket. 

Arra a kérdésre azonban, 
hogy ki lesz a balettigazgató 
Szegeden, úgy tűnik, még jó 
ideig mégsem lehet válaszolni. 
Kormos Tibor színházigazgató 
a minapi tagozatértekezleten 
kérte az együttes állásfoglalá-
sát (ezért is szavaztak a tánco-
sok), s ígérte, a kinevezéskor 
ezt tekintetbe veszi; az is igaz, 
hogy már az értekezleten föl-
merült, a vezetői posztra pályá-
zatot kellene kiírni; azt azon-
ban nem tudta akkor senki (ta-
lán nem olvasták el elég figyel-
mesen a kormányrendeletet), 
hogy pályázat útján betölteni 

az állást - kötelező. A közal-
kalmazotti törvény 1992. no-
vember 20-án keltezett, művé-
szeti intézményekre vonatkozó 
végrehajtási utasításának egyik 
paragrafusa intézkedik így: a 
ba le t t igazga tó i posz to t is a 
„magasabb vezetői" ál lások 
közé sorolja (akárcsak a főren-
dezői, a főzeneigazgatói , az 
igazgató karnagyi pozíciót), s a 
munkáltatót pályázat kiírására 
kötelezi, amelyet a minisztéri-
um hivatalos lapjában kell köz-
zétenni. Ha a színházigazgató 
nem akar törvényt szegni, ak-
kor ki kell írnia a pályázatot. A 
Szegedi Balett pedig egyelőre 
ott marad, ahova került a veze-
tő felmondásakor: a levegőben, 
a bizonytalanságban. Mert az 
is tény, hogy a fönt emlegetett 
„ s z ínház i ak -kedvence" - t ö r -
vény (melynek megváltoztatási 
javaslatán a színészek szakmai 
érdekképviseleti szervezete, a 
kamara dolgozik) nem rendel-
kezik a színházi szerződtetések 
időpontjáról; ám a szerződteté-
sek - az ésszerű okok miatt ki-
alakult hagyomány szerint -
mostanában zajlanak az ország 
minden színházában. Mármost 
ha a táncos nem tudja, ki lesz a 
szakmai vezetője, nem tudja 
e ldön t en i , m a r a d j o n , vagy 
menjen. Magyarán: kiszolgál-
tatott. 

Sulyok 

• Feljelentették a vérost 

„Ne bánts, én szegedi vagyok!" 
A moszkvai pártarchívum átrághatatlan papír kása-

hegyéből egy szegedi vonatkozású dokumentumot is ki-
túrtak a szorgos kutatók. 

A dokumentum nem tár fel szenzációs kulisszatitko-
kat. Talán csak azon csodálkozhatunk, hogy magának 
Hruscsov elvtársnak címezték ezt a kis dolgozatot. Felte-
hetőleg elolvasás előtt az apparátusnak is informálnia 
kellett a párt és a pártállam első emberét a Szeged nevű 
város létéről. 

ILLYÉS KINGA GYERMEKMŰSORA.Tegnap délelőtt a 
szegedi Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola ebéd-
lőjében Illyés Kinga marosvásárhelyi előadóművész és Hencz 
József zongoraművész Birka-irka című műsorát láthatták a 
gyerekek. Az erdélyi művészek a Csongrád Megyei Könyv-
tárosok Egyesülete és a Magyar Olvasástársaság meghívására 
léptek fel a megye több településén. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Árkosi: „Rendkívüli helyzet van" 

A színészek következnek? 

A címzés filológiai cseme-
ge: „Ny. Sz. Hruscsov elvtárs-
nak, az SZKP Központi Bizott-
sága titkárának" szól . Mi, 
akik terminológiai tudásunkat 
a szocialista barokk brezsnyevi 
korszakában rögzítettük, nem 
tudunk mit kezdeni ezzel a pu-
ritánsággal. Az íratlan bolsevik 
hagyományok szerint még a 
kezde t i időszakban Sztál in 
nem kapta meg az áhított főtit-
kári címet, ennek a szeplőnek 
fe led te tésé re őr iz ték meg a 
protokollban az első vagy főtit-
károk funkciójának ilyen jelö-
lését. 

A jelentés egyébként „Sz. 
Sz. Novozsilovtól, Szeged város 
katonai parancsnoka gazdasá-
gi és politikai helyettesétől" 
származik. Ez a derék apparát-
csik azért buzgólkodott, hogy 
egy, a birodalom szempontjá-
ból periférikus kérdést kellően 
feltupírozva észrevétesse ma-
gát. Sürgősen előrebocsátotta 
tehát: „Az SZKP megbízásából 
tartózkodom Magyarországon. 
Szükségesnek tartom, hogy tá-
jékoztassam Önt olyan fontos 
kérdésekről, mint az ellenfor-
radalmi lázadás szervezése, a 
pártszervezetek megerősödése 
és a párt sorainak gyarapodá-
sa, a helyi hatalmi szervek 
megerősödése, az értelmiség-
gel és az ifjúsággal kiépített 
kapcsolatok." 

A t ordító a történelem 
visszafordíthatatlan 
kerekéről 

• Ki lehetett ez a Novozsi-
lov? - kérdezem a doku-
mentum fordítójától, Feny-
vesi István kandidátustól, 
nyugalmazott egyetemi do-
censtől. - Gondolom, an-
nak idején volt hozzá sze-
rencséje... 
- Már nem. Amikor ez a 

buzgó hivatalnok ide érkezett, 
én már általános iskolában ta-
n í to t t am, és minden okom 
megvolt arra, hogy messze el-" 
kerüljem a városi pártbizottsá-

I . 

got. Azt szerettem volna, ha 
teljesen megfeledkeznek ró-
lam. Novozsilov elődeivel, ké-
sőbbi fullajtárjaival persze ösz-
szehozott a sors. Az egyikük 
az a Mezencev alezredes volt, 
akiről, mint a helyi sajtó cen-
zoráról, Sz. Simon Pista már 
rajzolt e hasábokon pár éve 
egy emlékezetes portrét. Az ő 
stílusuk is hasonló volt, fel-
sőbbségesen tekintettek ránk és 
problémáinkra, kinyilatkoztat-
tak, elítéltek, és gyakran apel-
láltak „az értelmiség pártos lel-
kiismeretére". 

• Az ön pályafutása arány-
lag ismert a szegedi humán 
értelmiség körében. De el-
sősorban mint a russziszti-
ka egyik jeles képviselőjét 
tartják számon. Amikor 
1965-ben az egyetem orosz 
tanszékén Elbert Jánossal 
közösen Jevtusenkóról és 
generációjáról beszéltek 
hallgatóknak, más érdeklő-
dőknek, fel sem tudtuk fog-
ni, honnan az a felháboro-
dás, amellyel a helyi párt-
korifeusok azonnal fejünk-
re csaptak. Nekem, aki ab-
ban az időben a Szegedi 
Egyetem munkatársa vol-
tam, nemcsak az általam 
szerkesztett Jevtusenko-ol-
dalt rótták fel, hanem azt is, 
hogy a többi fordítóval 
együtt részt vettem ezen az 
„ellenforradalmi" megmoz-
duláson, amelyet egyértel-
műen fémjelez, hogy a 
Fenyvesi betette a lábát az 
egyetemre. Tanácstalansá-
gomban akkori apósomhoz, 
Vajda lAszlóhoz fordultam, 
aki felvilágosított: 

„A Pistát komolyan 
meghurcolták ezek 
a forradalom után". 

- Sajnálom, ha baja szárma-
zott ebből... 

• Én megúsztam. írtam 
egy névtelen levelet magam 
ellen, és amikor szigorú pa-
rancsot kaptam, hogy ne-
gyedóra alatt írjak rá vala-
mi választ, , fejből" előka-
pott Hruscsov-idézetekkel 
cáfoltam meg ellenfelemet, 
aki pedig csak a pártbizott-
ság érveit szegezte nekem. 
- Hát én nem úsztam meg 

ilyen könnyen. Még '56 no-
vemberében, egyelőre létszám-
leépítésre hivatkozva, elküld-
tek Suki Bélával együtt a váro-
si pártbizottságról. Szerencsére 
tanári állást kaptam egy általá-
nos iskolában. Abban a tanév-
ben még taníthattam, csak a ta-
név végén rúgtak ki úgy, hogy 
csak fizikai munkát vállalhat-
tam. A Fonalmentő Vállalatnál 
raktam egy nyáron át bálákat a 
teherautóra. Igaz, hogy addigra 
már eldöntötte sorsomat a Dél-
magyarország 1957. május 1-
jei számában megjelent vezér-
cikk, amelyben a város és a 
megye sorsát a későbbiekben 
meghatározó „központi párt-
s z e r v e z ő " k imond ta , hogy 
„Szegeden nem lett volna el-
lenforradalom", ha a pártbi-
zottságon nem lettek volna az 
„áruló Fenyvesik és Sukik". 

• Önt tehát maga a helyi 
történelmi korszak névadó-
ja igazolta az utókor előtt. 
De hogy került - és ezt 

most Suki Bélának is fel-
tenném, ha tehetném - an-
nak idején a városi pártbi-
zottságra? 
- Ennek két alapvető oka 

van. Az egyik a város helyze-
tére vonatkozik, a másik az én 
indíttatásomra. Mostani beszél-
getésünk szempontjából min-
denképpen az első az érdeke-
sebb. Novozsilov, valószínű 
helyi tanácsadói segítségével, 
a ránylag pontosan méri fel 
Szegednek azokat a sajátossá-
gait, amelyek fontos szerepet 
játszottak abban, hogy az '56-
os forradalmat úgy éltük meg, 
ahogy azt megéltük. 

• Novozsilov azt mondja: 
„Szegeden, ahol több mint 
100 ezer lakos él, két egye-
tem és két másik felsőokta-
tási és kutatóintézet műkö-
dik, sokan úgy vélik, külö-
nösen az értelmiségből, hogy 
itt nem volt fegyveres fellé-
Pfs (az események során 
egy embert lőttek agyon), 
ezért Szeged - az nem Bu-
dapest, ez egy »csendes« 
város. Ennek igazolására 
hozzák fel, hogy aligha vé-
letlen: Budapesten az ellen-
forradalmárok olyan röpcé-
dulákat ragasztottak ki, 
amelyeken a szovjet katona 
előtt egy civil áll felemelt 
kézzel, alul ezzel a szöveg-
gel: »Ne bánts, én szegedi 
vagyok!*" 
- Látja, én nem láttam utó-

lag sem ilyen röpcédulát. De el 
tudom képzelni. Szegeden nem 
lincseltek, nem számoltak le 
senkivel. Legfeljebb a korábbi 
hatalom birtokosai közül néhá-
nyan háttérbe szorultak. Akik 
olyan pánikszerűen elmenekül-
tek, mint az én főnökeim, hogy 
meg sem álltak Temesvárig, 
azok utólag nézve túlbiztosítot-
ták magukat . De az is igaz, 
amit egy Szergej Jurjenyen ne-
vű emigráns orosz író írt le 
„Okozz nekem fájdalmat" cím-
mel fo rd í tha tó regényében , 
miszerint Szegeden kezdődött 
a magyar forradalom. 

• Erre tudunk valami vá-
laszt találni a Novozsilov-
jelentésből? 
- Választ nem, de ha tovább 

lapozzuk, találhatunk pontos és 
hiteles adalékokat. 

(Folytatjuk.) 
Rigó Béla 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

Árkosi - szinte lehetetlen rövi-
den összefoglalni; most mégis 
a tévedés jogát fönntartva kísé-
reljük meg. Míg - jelenleg - az 
opera és a „műszak" csakis 
külső segítséggel, önkormány-
zati támogatással tartja lehetsé-
gesnek a sanyarú bérhelyzet 
megjavítását, a balett és a pró-
za a nem szerződtetett művé-
szek bérét felosztaná az itt ma-
radók között. Árkosi megkezd-
te a szerződtetési tárgyalásokat 
abban a reményben, hogy meg-
határozott összeg fölött rendel-
kezik, hogy ebből a mérlegelé-
se szerinti, differenciált bére-
ket ígérheti a színészeknek, 
ígérte is. De félbeszakította a 
tárgyalásait, mert az inkrimi-
nált igazgatósági ülésről kapott 
fe l jegyzés szerint a színház 
egy, egységes intézménynek 
tekintendő, nem lehet bérfe-

szültséget előidézni az Árkosi-
elképzelte emelésekkel ( a fe-
szültség főként az opera és a 
próza közöt t „ál lna be") . A 
„szabad bérkeretet" nem lehet 
emelésre használni, csak új 
tagok szerződtetésére. 

Miután ú j r a k i j e l en t e t t e , 
hogy az igazgatói döntéseket 
nem fogadja el („az a társulat, 
ahol nem lehet bérben is kife-
jezni a művészi teljesítmény 
szerinti hierarchiát - halálra 
van ítélve" - mondta), megkér-
dezte a jelenlevő Kormos Ti-
bort, kíván-e reagálni az elhang-
zottakra; a válasz: nem. Az ér-
tekez le t után ö s szegyű l t a 
szakszervezet, valamint a szí-
nészkamara tagsága; megálla-
pították, hogy jogilag nem ki-
fogásolható, „csak emberileg" 
lehetetlen a helyzet: még senki 
sem szerződött. 

S. E. 


