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• Ruszoly József írásai Adyról 

Költőnk és joga 
Amikor Ady - ma 

nyolcvan éve - elhunyt, 
Szegeden gyászlobogót 
tűztek a v á r o s h á z a 
tornyára, a temetésekor 
pedig megkondították a 
harangot. Szeged volt az 
első, ahol tervbe vették 
utca e lnevezését róla. 
Mindezt Dettre János 
kormánybiztos főispán 
kezdeményezte. Az utca-
név ugyan csak jóval ké-
sőbb, 1945-ben valósuk 
meg: azóta viseli - nem 
utca, de tér - „a glóriás 
m a g y a r költő" nevét. 
Tér, amelynek rendezési 
terve éppen napjainkban 
készült el; tér, amely ak-
kor lesz méltó névadó-
jához, amikor néhány év 
múlva új egyetemi épüle-
teknek ad majd helyet. 
Mindez Ruszoly József-
nek, a József Attila Tudo-
mányegyetem jogtörté-
nész professzorának ta-
nulmánygyűjteményéből 
ismerhető meg. 

Csak azok csodálkoznak, 
hogy a jogtörténész kis kötet-
re valót írt Adyról, akik nem 
tudják, hogy Ruszoly József, 
bár Biharban, Bagamérban 
született , és Debrecenben 
érettségizett, 1958 óta szege-
di egyetemi hallgató, majd 
oktató, a grádics minden fo-
kát itt járta végig, és lett a 
szegedi műve lődés tö r -
ténetnek is szorgos munkása. 
Adyról 1969-ben Irt először. 
Később fö l t á r t a a Nagy 
György-féle köztársági moz-
galommal rokonszenvező 
költőnek a szegedi bíróságra 
idézésével kapcso la tos 
eseményeket. Ady Rohanunk 
a forradalomba című versét 
fog ta pörbe a szegedi 
ügyész. Erre írta Ady maró 
gúnnyal Egy bűnös vers cí-
mű cikkében: „készülök má-
sodik szegedi fölolvasásom-
ra, ahol azonban már nem is 
én olvasok föl, hanem, ha jól 
tudom, az esküd tb í róság 
j egyző je . Előre kérem a 
jegyző urat, olvassa jól föl 
majd a versemet, mert ennek 
a nyomorult poétafaj zatnak 
nincs nagyobb bünte tés , 
mintha a verseit rosszul ol-
vassák föl." Ez a „második 
fölolvasás" elmaradt; min-
den jel szerint Lázár György 
(1851-1915), 1904-től Sze-
ged polgármestere, akit Ady 

e cikkében „a legszeretniva-
lóbb literary gentlemannek" 
nevezett, lépett közbe, és si-
mította el a dolgot. Ady elő-
ször Lázár Györgynek mint a 
Dugonics Társaság elnöké-
nek meghívására 1905. feb-
ruár 26-án szerepelt versei-
vel a városháza közgyűlési 
termében. 

Ruszoly József röviden 
fölvázolja Ady debreceni jo-
gászkodásának történetét, a 
Kolozsvári Egyetemi Lapok-
kal való kapcsolatát, és tisz-
tázza, hogy az a Kun Béla, 
akinek Köpeczi Béla a Rá-
kóczi hamvai című verset tu-
lajdonította, nem a későbbi 
kommunista vezér volt, ha-
nem az utóbb hódmező-
vásárhelyi ügyvéd és lap-
szerkesztő. Ady környezeté-
ben tehát két Kun Béla is 
megfordult. A szerző fölvá-
zolja Hegy esi Mártonnak, a 
nagyváradi lapszerkesztőnek 
és történetírónak pályáját is: 
Ady Debrecenből Váradra 
kerü lve , rövid ideig az ő 
Szabadság című lapjánál dol-
gozott. 

Könyvecskéje alcímének 
(írások Ady Eridre életéhez 
és korához) megfelelően Ru-
szoly József szűkebb kutatási 
területébe, a hazai választási 
rendszer történetébe illesz-
kedve bemutatja az Ady vá-
radi éveinek hátteréül szol-
gáló 1901 és 1907 közötti 
évek Bihar megyei politikai 
küzdelmeit, amelyek a vá-
lasztási eredmények elleni 
petíciókban öltöttek testet. 
Idéz Ady idevágó korabeli 
pub l ic i sz t iká jábó l , amely 
ezúttal történeti forrásul is 
szolgál. „A bemutatott pa-
nasz - írja Ruszoly az 1907. 
évi belényesi pótválasztásról 
- és az Ady-cikkek az elmér-
gesedett nemzetiségi viszo-
nyok más-más oldalról való 
megközel í tését nyú j t j ák . " 
Sőt tartalmi megfontolások-
ból Ruszoly József néhány 
olyan névtelen cikk szerző-
ségét is Adynak tulajdonítja, 
amelyet a költó prózai mű-
veinek kritikai kiadása sem 
vett föl. 

Ady-tanulmányainak - az 
Acta Juridica et Politica cí-
mű sorozatban, mára gondo-
san időzített - kiadásával 
Ruszoly József példát ad az 
évfordulók méltó és legcél-
szerűbb megünneplésére. 

Péter László 

Szent Száva-
dí jazottak 

• Budapest (MTI) 
Göncz Árpád köztársasági 

elnök, valamint további négy 
kitüntetett vette át a Szerb Or-
szágos Önkormányzat Szent 
Száva-díjait kedden, a buda-
pesti Szerb Általános Iskola 
és Gimnázium által szervezett 
ünnepségen. 

A magyarországi szerbek 
legjelentősebb nemzeti ünne-
pe alkalmából rendezett díjá-
tadáson elhangzott: a köztár-
sasági elnök a magyarországi 
kisebbségeket támogató poli-
tikusi és humanista tevékeny-

Szegedi telephelyű gépjárműszerviz keres 
munkavállalókat az alábbi munkakörökbe: 
- Műhelyvezető, munkafelvevőt: 

Feltétel: vezetői gyakorlat, 5 éves szakmai gyakorlat, 
középfokú szakirányú végzettség, számítógép-felhasználói ismeret. 

- Gépjárműszerelőt: 
Feltétel: 3 év szakmai gyakorlat, szakirányú végzettség. 

- Gépjármű-villamossági szerelőt: 
Feltétel: 3 év szakmai gyakorlat, szakirányú végzettség. 

Jelentkezési határidő: 1999. 02. 03. 
Jelentkezéseket „Február 728" jeligére a kiadóban kérjük leadni. 

Majzik Mátyás és az elítéltek védőszentje 

A Jobb Lator 

Majzik Mátyás védőszentet szeretne az elítélteknek. (DM-fotó) 

Jézussal annak idején 
két igazi gonosztevőt is 
keresztre feszítettek. A 
tőle jobbra lévő megtért 
a kereszten, s Krisztus 
megígérte nek i , hogy 
még aznap vele lesz a 
Paradicsomban. Ezt, az 
élete utolsó ó r á i b a n 
megtért embert szeretné 
az elítéltek védószentjé-
vé avattatni a Magyar 
Börtönpasztorációs Tár-
saság „Szent Jobb La-
tor" néven. 

- Szervusz , tes tvér! -
mondta Matyi bácsi. Össze-
ölelkeztünk, barátságosan 
hátba veregetett. Mindig így 
szokta. Új év után ugrottam 
ki hozzá még egy utolsó 
egyeztetésre a filmmel kap-
csolatban. Én már nem is em-

lékszem, aztán hogyan keve-
redett a szó karácsonyra. El-
mesélte, hogy nehéz évet zár-
tak. Több helyről sem kapták 
meg a Szeretetszolgálat mű-
ködtetéséhez ígért segélyt. 
Börtönökből szabadult embe-
rekkel foglalkoznak. Munkát, 
lakást teremtenek számukra. 
Karácsony előtt, nem lévén 
pénz, nem tudtak az embe-
reknek fizetni a munkájukért. 
Matyi bácsi a saját nyugdíját 
osztotta szét közöttük. Fele-
sége fizetéséből pedig kivál-
tottak egy 30 napos elzárásra 
ítélt nőt, aki az ősi mestersé-
get űzte. Azt akarták, hogy ő 
is otthon tölthesse a kará-
csonyt a kislányával. 

- Nem maradt semmi pén-
zünk, testvér - mondta - , de 
ilyen meghitt, békés karácso-
nyunk még nem volt soha. 

Olyan érzésem támadt, 
mintha a Biblia lapjait olvas-
gatnám. 

A KONTRASZT új film-
je a börtönök világába ka-
lauzolja el nézőit. De nem a 
„keményfiúk", a „csattanó 
v a s a j t ó k " v i l á g á b a . Egy 
másikba. Ebben a környe-
zetben működik a Mécses 
Szeretetszolgálat Magyar 
Börtönpasztorációs Társas-
ág. E társaság alapítója, el-
nöke dr. M a j z i k Mátyás . 
Róla, a társaság munkájáról 
szól filmünk, melyben láto-
gatást tettünk hazai börtö-
nökben, s a társaság által 
működtetett tanyákon. Itt a 
szabadul t e l í té l tek esélyt 
kapnak a normál is életbe 
való v i s sza i l l e szkedés re . 
D o l g o z h a t n a k a f a j á t é k -
készítő műhelyben vagy a 

s t r u c c o k a t g o n d o z z á k . 
Szántanak, vetnek, aratnak. 

Majzik Mátyás egy furcsa 
véletlen során lett nevelő-
tiszt a börtönben. Mára leg-
fontosabb feladatának érzi, 
hogy segítsen a börtönfala-
kon belü l és k ívül egya-
ránt. 

Koroknay Károly 

A KONTRASZT követke-
ző filmjét január 28-án, csü-
törtökön este fél 9-től láthat-
ják a Globe TV-ben. Január 
29-én, pénteken este 19 órá-
tól személyesen is találkoz-
hatnak a KONTRASZT Ba-
ráti Kör vendégeként dr. Maj-
zik Mátyással a Fren Club-
ban. Várjuk tehát önöket a 
képernyők elé, és a baráti ta-
lálkozóra a Mikszáth Kálmán 
utca 20.-ba. 

Közéleti Kávéház 
• Munkatársunktól 

A Közéleti Kávéház ma 
esti műsorában „...Még min-
dig Szenyorok. . ." c ímmel 
táncos beszélgetés látható a 

Royal Szállóban este 6 órai 
kezdet te l . Közreműködik 
Ménesi Gabriella és Kala-
pos József. Az est háziasszo-
nya Szűcs Ágnes. 

Irodalmi teaház 
• Munkatársunktól 

Irodalmi teaházat rendez-
nek január 27-én 19 órától a 
Szent Imre Ifjúsági Klubban. 
Az est vendégei: Horváth De-

zső és Simái Mihály. A mű-
sorban részletek hangzanak el 
Horváth Dezső: Terus ángyi 
című művéből a Karinthy Iro-
dalmi Kör előadásában. 

ségéért részesült az elismerés-
ben. Göncz Árpád sokat tett a 
hagyományos szerb-magyar 
kapcsolatok erősítéséért is. 

Ebben az évben Göncz Ár-
pád mellett kitüntetésben ré-
szesült a belgrádi Tankönyv 
és Taneszköz Intézet, Krunity 
Demeter néhai karnagy, a 
szentendrei iskola egykori 
igazgató-helyettese, a fennál-
lása 50. évfordulóját ünneplő 
Bánát Kulturális Egyesület, 
valamint Krunity Mihály 
szerb ortodox főesperes Új-
szentivánról. 

Jegy és ajtó. A Pick 
Szeged-Dunaferr kézilab-
da-mérkőzés után ketten is 
telefonáltak. Egy hölgy a 
494-469-es telefonszámról 
azt kérdezte, miért kell a 
gyermekeknek is teljes árú 
jegyet venniük. A Pick 
Szeged sportigazgatója, Te-
imer Zoltán elmondta: ko-
rábban valóban lehetett di-
ákbelépőt is váltani, ám a 
mérkőzések előtt nincs idő 
arra, hogy mindenkiről 
meggyőződjenek, tanuló-e. 
A sportigazgató szerint a 
bajnoki mérkőzések 300, 
illetve a nemzetközi talál-
kozók 500 forintos jegyárai 
nem számítanak magasnak 
más városokhoz képest. 
Másik olvasónk, Hódi Pé-
ter pedig azt kérdezte, a 
mérkőzést követően a 
sportcsarnok négy szárnyú 
bejárati aj tajának miért 
csak az egyik szárnyát nyi-

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
ezen a héten Hegedűs Szabolccsal oszthat-
ják meg. Ügyeletes újságíró munkatársunk 
munkanapokon reggel 8 és 10 óra között, 
vasárnap 14 és 15 óra között a 06-20-9432-
663-as rádiótelefon-számon hívható. Elve-
szett tárgyaikat keresó', illetve talált tár-
gyakat visszaadni szándékozó olvasóink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé mon-
dandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra 
között a 06-80-820-220-as zöld számon, 
illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

tották ki a távozó .mintegy 
2500 szurkoló előtt. A sport-
csarnok igazgatója, Tamás 
Sándor szerint erről a rende-
zők tehetnek, ám - mint 
mondta - a szurkolók nemcsak 
ezen az ajtón hagyhatták el a 
csarnokot. A szurkolóktól el-
nézést kért, és megígérte, hogy 
máskor erre is odafigyelnek. 

Kóbor ebek. Több olvasó is 
érdeklődött, hová viszik a kóbor 
kutyákat. A Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. műszaki 
igazgatóhelyettese, Szolnoki 
László elmondta, hogy a társa-
ság gyepmestere gyűjti be az el-
kóborolt állatokat, és az algyői 
gyeptéren helyezik el őket, 
amelyet a 267-440-es telefon-

számon hívhatnak az érdek-
lődők. Évente több száz ebet 
gyűjtenek össze, azt azonban 
nem tudják vállalni, hogy 
megkeresik a gazdájukat. 
Cáfolta, hogy az állatokat 
mostoha körülmények kö-
zött tartanák, ám az is igaz, a 
gyeptér nem állatmenhely. 
Zárt ketrecben helyezik el 
őket, és kutyatápot adnak 
nekik. Közgyűlési rendelet 
alapján egy hétig orvosi 
megfigyelés alatt tartják az 
állatokat, ha nem jelentkezik 
értük senki, akkor az állator-
vos elaltatja őket. 

Gödrök. A Felsőváros-
ban lakó Fekete Károly arra 
hívja fel az illetékesek fi-
gyelmét, hogy a Fecske utcai 
trafóház mögött nagy gödrök 
tátongnak az úttesten, és jó 
lenne, ha egyenletessé ten-
nék az utat. 

izmiam?! 
Az Alföldi Bútorgyártó Kft. felvételre keres 

- büntetlen előéletű, zárt területen történő munkavégzésre -
faipari mérnöki végzettséggel 

főmérnököt és gyártási osztályvezetőt, 
valamint főállású és nyugdíjas munkavállalókat 

asztalos szakmunkás végzettséggel 
művezetői munkakörbe. 

Érdeklődni: Alföldi Bútorgyártó Kft. 
Szeged. Cserzy Mihály u. 11., telefon: 426-679, 

munkanapokon 8-14 óráig, 
a humánpolitikai vezetőnél. 

UTAZZON VELÜNK! 
GONDOLJON A NYÁRRA! 

Az A U T Ó T O U R S lakókocsis üdülései 
most még nagy választékban leköthetők. 

OLASZORSZÁG: 
Ca'Savio, San Remo, Firenze, Róma. 

HORVÁTORSZÁG: Porec. Már: 10 500 Ft-tól/fő/hét. 
Cím: Szeged, Bartók tér 6., tel.: 62/420-133. 

Verseny 
• Munkatársunktál 

Német nyelvből rende-
zett városi tanulmányi ver-
senyt a T a r j á n v á r o s i III. 
Számú Általános Iskola és a 
szegedi német önkormány-
zat. A hatodik osztályosok 
részére szervezett verseny 
két kategóriájában (általá-
nos és emelt szint) negy-
venkét diák mérte össze tu-
dását. Eredmények: I. kate-
g ó r i á b a n 1. Vass László 
(JGYTF Gyakorló Általá-
nos Iskola, felkészítő taná-
ra: Péter Andrásné); 2. Kli-
sics Nóra (Rókusi 2. Számú 
Ál t a l ános I skola , Kónya 
Mária); 3. Kószó Kata (Ró-
kusi 2. Számú Általános Is-
kola, Kónya Mária): II. ka-
tegóriában: 1. Ozsváth Re-
náta; 2. Böde Kata; 3. Né-
meth Lilla, mindhárman a 
Tarján III. Számú Általános 
Iskola tanulói , fe lkész í tő 
tanáruk: Nagy Péter. 

Eltűnt 
Farkas Zsolt 

Ki tud róla? 
(Rendőrségi felvétel) 

• DM-információ 
A szegedi rendőrkapitányság 

keresi a 15 éves Farkas Zsolt, 
Szeged, Maros utca 34. szám 
alatti lakost. A fiú 1998. decem-
ber 18-án reggel iskolába ment, 
ahonnan 11 óra körül eltávozott, 
azóta ismeretlen helyen tartóz-
kodik. Személylelrása: körülbe-
lül 160 centiméter magas, arca 
szív alakú, szeme és haja bama. 
Eltűnésekor bordó-piros színű 
dzsekit, kockás farmernadrágot 
és fekete NIKE pólót viselt. A 
rendőrség kéri, akinek tudomása 
van a fiú jelenlegi tartózkodási 
helyéről, jelentkezzen személye-
sen a kapitányságon (Szeged, 
Párizsi körút 16-22.) vagy a 
62/477-577/15-24-es illetve a 
107-es telefonszámokon. 

g ] napló 

MA 

TÓTH JÓZSEF, a 16-os vá-
lasztókerület (Kiskundorozs-
ma) képviselője lakossági fóru-
mot tart 17 órától a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban. Téma: 
a lakossági szilárd hulladék 
szállítása. 

GILA FERENC, a 24-es vá-
lasztókerület (Baktó, Petőfite-
lep) képviselője fogadóórát tart 
17 órától a Lidicei Téri Általá-
nos Iskolában. 

VINCZE LÁSZLÓ ország-
gyűlési képviselő fogadóórát 
tart 8-10 óráig a sándorfalvi, 
11-13 óráig a dóci polgármes-
teri hivatalban. 

HOLNAP 

DOBÓ LÁSZLÓ, az 5-ös 
választókerület (Tatján) képvi-
selője fogadóórát tart 17-18 
óráig az Űrhajós Utcai Általá-
nos Iskolában. 

HINGL LÁSZLÓ, a 6-os 
választókerület (Újszeged) 
képviselője fogadóórát tart 
16,30-17,30 óráig az odesszai 
fiókkönyvtárban. 


