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MA 
A SOMOGYI-KÖNYV-

TÁRBAN 10 órakor Nagy At-
tila olvasásszociológus tart 
előadást A könyvek, az olva-
sás és a mese szerepe az ez-
redvég kultúrájában címmel; 
11 órakor A népdalok, az 
ősvallás és a csillagos ég -
Szántai Lajos mesekulató 
előadása, 13 órakor ősvallási 
elemek égen, földön, népme-
sében címmel Koszecz Sándor 
tanár előadása kezdődik. 

SAJTÓFÓRUMOT rendez 
a Csongrád Megyei Köz-
művelődési Tanácsadó Köz-
pont 10 órakor a megyeháza 
Csongrád-termében. 

A SZITI EGYESÜLET IF-
JÚSÁGI IRODÁJÁBAN (Dó-
zsa Gy. u. 5.) 13 órától „Újra 
dolgozom", munkaügyi ta-
nácsadás. 

A MAGYAR VETERÁN 
REPÜLÓK SZÖVETSÉGÉ-
NEK szegedi szervezete 14 
órakor tartja összejövetelét a 
Kazinczy u. 2. szám alatti 
klubhelyiségben. 

ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÁS 
az MTESZ-székházban (Kí-
gyó u. 4.) 15.30 órától. 

A MAGYAR BIOLÓGIAI 
TÁRSASÁG előadóülése 
15.30 kor az MTESZ-székház 
II. em. 16. sz. termében. Dobó 
Zoltán biológus Mikroszkópos 
vizsgálódások egy halastó 
rendszer élővilágában cfmmel 
tart előadást. 

TÖRPÉK ÉS ÓRIÁSOK -
Fiatalokkal fiataloknak cím-
mel hangverseny 16 órától a 
Király Kőnig Péler Zeneisko-
lában. 

LÁSZLÓ ANNA grafi-
kusművész kiállítása 17 óra-
kor nyílik Tápén, a Heller 
Ödön Művelődési Házban. A 
tárlatot Tóth Attila ajánlja, 
mely december 23-áig munka-
napokon 14-től 18 óráig te-
kinthető meg. 

A SZEGEDI NÓK KLUB-
JA egyesület és a Gyermek-
sors Alapítvány 17 órától civil 
fórumot tart a Civil Közösségi 
Házban (Eszperantó u. 1.). 

TRANSZCENDENTÁLIS 
MEDITÁCIÓ: Egy technika, 
mely segít a túlélésben címmel 
Csányiné Zsóka tart előadást 
17 órakor a városi vöröske-
resztben (Szent Mihály u. 1. 
alatt). 

MADARÁSZ-KLUB a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban (II. em. 22-es terem) 
17.30 órakor dr. Molnár Gyula 
tart előadást A mezőgazdasági 
vegyszerek hatása címmel. 

A JUHÁSZ GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN 18 órától Játszd az éle-
ted címmel ezoterikus önisme-
reti, önfejlesztő klub; 18 óra-
kor: Versmondó Stúdió, 20 
órakor Kobudo - keleti 
harcművészetek. 

AZ ALSÓVÁROSI KUL-
TÚRHÁZBAN 20 órakor 
Táncház. 

A RÉGI ZONGORISTÁK 
KLUBJA a Hungária Szállodá-
ban 19 órai kezdettel tartja so-
ron következő összejövetelét. 

A SZOTE-KLUBBAN 20 
órától rock and roll oktatás 
Kalapos József vezetésével. 

A JATE-KLUBBAN 22 
órakor Studentest. Nosztalgia-
buli újdonságokkal. A nagyte-
remben Varga B. László. A 
kisteremben kőkemény nosz-
talgia Poór Zsolttal. 

A REGŐS BENDEGÚZ-
BAN IQ-buli. DJ.: Káposzta. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3 . ) 
ma: 15.30 fazekas szak-
kör f e lnő t t eknek , 16 
órakor alkotó csemeték 
klubja; holnap: szövő 
szakkör 14 órától. 

Az idei kitüntetett: Orbán János Dénes 

Erdélyi a Faludy-díjas 

50 éve 
Sztálin 

A Műcsarnokot gyö-
nyörűen feldíszítették „A 
magyar nép ajándéka Sztá-
lin születésnapjára" kiállí-
tás megnyitójára. A bejárat 
felett vörös selyemzászló 
koszorújában hatalmas 
Sztálin kép áll, alatta ara-

nevével 
nyozott 70-es szám. Éljen 
a mi forrón szeretett Sztá-
lin elvtársunk, a világ dol-
gozóinak bölcs vezére, a 
magyar nép barátja. A 
szebbnél-szebb ajándéko-
kat három nagy teremben 
helyezték el. (1949) 

25 éve 
Az igazságra tanított 

A hazai kommunista 
mozgalom 56 esztendős 
történetéből jó negyedszá-
zad az ellenforradalom 
idejére esik. Olyan kor-
szakra, amelyben kommu-
nistának lenni állandó 
életveszélyt, a fizikai 
megsemmisülés kockáza-
tát jelentette. És emellett 
kemény, következetes 

harcot egy jobb, demokra-
tikus és szocialista Ma-
gyarországért. Ebben a 
harcban a forradalom ka-
tonái közül sokan vesztet-
ték életüket. Kimagasló 
egyéniség volt köztük a 
90 éve született Hámán 
Kató. A magyar dolgozók 
nagy tömegeit tanította a 
párt igazságára. (1974) 

Orbán János Dénes átveszi Almási Tibor rektorhelyettestói a Faludy-díjat (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Munkatársunktól 
Orbán János Dénes fiatal 

erdélyi költő, elbeszélő, 
szerkesztő kapta az idei Fa-
ludy-díjat a József Attila Tu-
dományegyetemen. A díjat, 
amelyet évente fiatal irodal-
mároknak ítél oda a kurató-
rium, Faludy György költő 
alapította Szegeden, az 
egyetemi könyvkiadónál 

megjelent Rabelais-műfordí-
tásai honoráriumából. 

Orbán János Dénes Bras-
sóban született, jelenleg Ko-
lozsvárott él, az Erdély Hír-
adó könyvkiadó szer-
kesztőjeként. A Szőcs Géza 
író, politikus által alapított 
kiadó az újonnan jelentkező 
fiatal erdélyi költők kötetei-
nek megjelentetését tűzte ki 

célul, s ennek következtében 
új megszólalású szerzők kö-
réből sajátos műhelyt alakí-
tott ki. Orbán János Dénes 
jelenleg dr. Fried István ve-
zetésével az összehasonlító 
irodalomtudomány területén 
a szegedi egyetemen írja 
doktori értekezését „Borges 
magyarországi és romániai 
recepciója" cfmmel. 

A díj átadásakor dr. Fried 
István a fiatal írótehetséget 
méltatva elmondta, hogy 
költőként az újragondolt régi 
formák kiteljesítőjét, próza-
íróként a retorikai világ mé-
lyére ásó elbeszélőt, szer-
kesztőként pedig a többszó-
lamú új erdélyi szerzői kör 
egyik integráns személyisé-
gét becsüli benne. 

75 éve 
Kétszáz éves templom 

Komoran egyszerű tor-
nyával messzire ellátszik a 
minoriták felsővárosi temp-
loma, mintha egy magasla-
ton állna, ódon falaival. 
Üres lenne a szemnek a tér, 
ha ezek a falak a megfakult 
kerítések, s a torony vörös 
teteje nem látszana. Szinte 
nem volna felsőváros, ha 
nem volna ott a régi temp-
lom. Sokáig néma volt ez a 
komor torony, csak néhány 

hónapja zúg az új harang, 
de az óra nem jár. Most a 
minoriták új harangja veri a 
delet, s ismét van órája 
felsővárosnak. Jelentős dá-
tumhoz érkezett el az ódon 
templom, december hetedi-
kén lesz körülbelül kétszáz 
éves ez a templom. Színes 
és ünnepélyes keretek kö-
zött akarják megünnepelni 
a templom fennállását. 

(1924) 

László Anna Radnóti-könyve 

Egy vers, egy rajz 
Két éve jelent meg az 

elsó könyv: Egy vers, egy 
ra jz . Szeged költőjének, 
Juhász Gyulának a versei 
ihlették László Anna gra-
f i k u s m ű v é s z t u s r a j za i t . 
Most itt a következő kö-
tet : monot íp iák v a n n a k 
benne - Radnóti-versek-
hez. Szemet, szívet, lelket 
g y ö n y ö r k ö d t e t ő k i a d -
v á n y . A szegedi nyom-
d á k ös sze fogásáva l ké-
szült, kézzel kötött, cso-
d a s z é p . A j á n d é k mind-
annyiunknak, karácsony-

- Most, hogy már két kötet 
létezik, megfordult a fejem-
ben, hogy jó lenne folytatni, 
de ez az egész egyáltalán nem 
úgy kezdődött, hogy elhatá-
roztam volna: könyvsorozatot 
csinálok - mondja László An-
na, a szegedi grafikusművész, 
aki civilben tanár. - Magyar-
rajz szakos vagyok és nyom-
dai technológiát és tipográfiát 
tanltok nyomdászjelölteknek. 
Ezekből a kötődéseimből ta-
lán levezethető a könyvek szü-
letése. 

A jnűvész a Tömörkény 
István Gimnázium és Művé-
szeti Szakközépiskola grafi-
kus osztályában már tanult 
nyomdatechnikai ismereteket. 
A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola magyar-rajz szakos 
tanári diplomájának megszer-
zése után elvégezte a JATE 
bölcsészkarán is a magyar 
szakot. Azaz: tudatos olvasó. 
A „szegediség" persze szere-
pet játszott a vonzódásban, 
amely Juhász Gyula és Rad-
nóti Miklós verseihez köti, de 
irodalmi ízléséről beszédes, 
hogy dédelgetett terveiben 
Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, 
Nagy László, Pilinszky János 
verseinek illusztrációi szere-
pelnek. 

- Amikor az illusztrációt, 
mint műfajt emlegetjük az is-
kolában, mindig megkülön-

„A művészi értékű grafikának egy könyvben külön élete van." (Fotó: Nagy László) 

böztetem a művészi értékű 
grafikát. Ez utóbbinak egy 
könyvben külön élete van. 
Nemcsak technikai értelem-
ben, hiszen más minőségű 
papírra - esetleg színes nyo-
mással - nyomják, mint az il-
lusztrált verset vagy a prózát. 
Hanem keletkezéstörténeti és 
esztétikai értelemben is. 

Az Egy vers, egy rajz köte-
tek „keletkezéstörténete" 
László Anna személyes olva-
sás- és látáskultúrájának ter-
mészetéből vezethető le. Aho-
gyan meséli, korán észrevette, 
hogy a kedvenc versek olva-
sásakor - képeket lát. Sokan 
lehetnek így. Csakhogy az 
ilyesfajta hétköznapi „vizuális 
típus" és a képzőművész kö-
zött van egy nagy különbség. 
Az utóbbi láthatóvá tudja ten-
ni a belső képet. 

Ki választ kit? A képző-
művész a költőt? A vers a ké-
pet? Vagy fordítva? Versen-
ként és képenként változik a 
történet, mondja László Anna. 
Radnóti Miklós verseihez fel-
tehetően nem monotípiák ké-

szültek volna, ha a képző-
művész a civil életében nem 
nyomdászokat tanít és nem 
követi a szinte percről percre 
fejlődő nyomdatechnika újítá-
sait. És talán a véletlenre is 
szükség volt: „Oly korban él-
tem én a földön..." - olvasta 
egyszer, s a szeme rátévedt 
egy selejtként asztalra dobott, 
sötét árnyalatokkal terhes mo-
notípiára. Ebből lett a Töredék 
illusztrációja. 

- Köszönettel tartozom na-
gyon sokaknak, akik segítet-
tek. A támogatók listája a 
könyv első oldalán olvasható, 
hiszen sose tudtam volna lét-
rehozni nélkülük, a szponzo-
rok és az elővásárlók nélkül 
ezt a viszonylag drága köny-
vet. A szegedi nyomdák baráti 
segítsége nélkül akkor sem 
boldogultam volna... A Re Pro 
Stúdió végezte a nyomdai 
előkészítést, a Szegedi Színes 
Nyomdában nyomták, az Offi-
cina Tannyomdában végezték 
a szedést és a kézi kötést. A fi-
am, aki irodalomtanár és 
Tóth Zoltánnak hívják, megír-

ta az előszót. A kötetet dr. Ap-
ró Ferenc lektorálta. 

László Anna ezen a héten 
szűkebb hazájában, a tápai 
Heller Ödön Művelődési Ház-
ban bemutatja újabban készült 
grafikáit és tűzzománcait (e 
nem grafikus szemléletű 
műfajban, ahogyan mesélte, a 
kihívás izgatja: festői zomán-
cainak érdekességét, különle-
gességét mégis az adja, hogy 
a vonalak az uralkodók raj-
tuk). Ezen a tárlaton az Egy 
vers, egy rajz-könyvek három-
három illusztrációja is szere-
pel. Olyan Juhász Gyula-, il-
letve Radnóti-versekhez ké-
szült rajzok és monotípiák, 
amelyek Szegedhez, Tápéhoz, 
a Tiszához kötődnek. A múlt 
héten a múzeumban bemuta-
tott új könyv - amelynek lap-
jain a Radnóti-költemények és 
a hozzájuk készült képző-
művészeti alkotások párosai 
sorjáznak - már kapható a Sík 
Sándor és a Szent Gellért 
könyvesboltokban, valamint a 
Móra Ferenc Múzeumban. 

S. E. 

Nem a könyvtárból 
Munkatársunktól 

Lapunk 1999. november 
20-i száma „Subások és besú-
gások" címmel cikket közölt 
egyes Szegeden végzett III/I1I-
as megfigyelésekről. A cikk a 
„Csanádi" és „Bajai" fedőnevű 
ügynökök jelentéseinek ismer-
tetésével kapcsolatban meg-
említi a Somogyi-könyvtárat. 

Bár a cikk távoli utalást sem 
tartalmaz arra, hogy a könyv-
tár valamely dolgozóját rejtené 
e két fedőnév, az intézmény 
kérésére Péter László egyete-
mi tanár, a megfigyelések 
egyik szenvedő alanya felha-
talmazott, tegyük közzé: sem 
„Csanádi", sem „Bajai" nem 
volt a könyvtár alkalmazottja. 

Droidos nyertesek 
Munkatársunktól 

A Droid SF. Gyermekszer-
vezet hetedik alkalommal ren-
dezte meg a megyei irodalmi 
és képzőművészeti pályázatát 
általános- és középiskolások 
részére, melyen a következő 
eredmények születtek. A leg-
kisebbek között első helyezést 
ért el a sándorfalvi Kerekes 
László, felkészítő tanára Tö-
rök Zsuzsanna. Második lett 
az újszentiváni Hornok Tibor, 
tanára Leiéné Dobay Katalin. 
A képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára pedig a sándorfalvi 
Pongrácz Gabi állhatott, taná-

ra Török Zsuzsanna. Közép 
kategóriában első lett a szőre-
gi Fórián Hajnalka, tanára 
Patyiné Goda Margit. Máso-
dik helyen a szegedi Császár 
Annamária végzett, tanára dr. 
Hegedűsné Gera Éva, harma-
dik pedig a makói Rózsa Ka-
talin lett, tanára Kiss Ernőné. 
A legnagyobbak között Somo-
gyi Gábor diadalmaskodott, 
tanára Bajnóczi Sándor. Má-
sodik lett Kormányos Balázs, 
a harmadik helyet pedig Sza-
bó Antal Imre szerezte meg, 
tanára Tóth Zoltán. Mindhá-
rom versenyző szegedi. 

napló 
MA 

AZ MSZDP és a Nyugdíja-
sok Pártja szervezésében díj-
talan jogi tanácsadást tart 16 
és 17 óra között dr. Sebő Já-
nos ügyvéd a Hüvelyk u. 1. 
alatti barakképületben. 

HOLNAP 
DR ZLEHOVSZKY ILO-

NA, a Munkáspárt jogtaná-
csosa 13-15 óráig ingyenes 
jogi tanácsadást tart a Munkás 
Művelődési Otthonban (Fő fa-
sor 9.). 

INGYENES JOGI TA-
NÁCSADÁST tart 14 és 15 
óra között Ónozó Mónika 
ügyvéd a Fidesz-Magyar Pol-
gári Párt szegedi irodájában 
(Victor H. u. 5.). 

HORN GYULA, volt mi-

niszterelnök 15 órától Szege-
den a Radnóti Könyvesbolt-
ban (Tisza L. krt. 34) dedikál-
ja az „Azok a '90-es évek" 
című kötetét. 

HORN GYULA, volt mi-
niszterelnök 17 órától Kistele-
ken az MSZP irodában dedi-
kálással egybekötött lakossági 
fórumot tart „Ezredvégi be-
szélgetések" címmel. 

A MAGYAR SZOCIA-
LISTA PÁRT 16 órai kezdet-
tel lakossági fórumot tart a 
megyeháza ebédlőjében, me-
lyen vendégünk Burány Sán-
dor frakcióvezető-helyettes, 
aki a 2000. évi költségvetés 
parlamenti vitájáról és a szo-
cialista párt alternatív költség-
vetési javaslatáról tart elő-
adást. 


