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A hónap könyve 

Árvízi album 
Szeged javára 

Tombolni láttok, mint egy ré-
szeget ... 

Nézzétek - itt volt, volt és 
nincs - Szeged!" 

A Tisza tombolását kifejező, 
őrjöngő szóáradatra a király, Fe-
renc József határozott parancs-
szava a válasz: 

„Vissza, ezt nem engedem! 
E föld enyém, ez az én Szege-

dem. 
Rombolni volt erőd, nincs 

semmisítni, 
És itt fog állni újra, épen itt, ni, 
Hol eddig állt - s szebben, mint 

valaha! 
S ország-világra szól király sza-

va." 
Az „ország-világra szólás" 

nemcsak a király hatalmára utal, 
hanem arra is, hogy ország-világ-
hoz szólt a harmadik, a segélyké-
rő szó. 

A kötet többi írása nem kötő-
dik ennyire a szegedi esemé-
nyekhez, a Kisfaludy Társaság 
39 tagjának versét, tanulmányát, 
műfordítását, elbeszélését tartal-
mazza a kötet. Greguss Ágost 
„Az érdekesről" szóló esztétikai 
tanulmányát adta a szerkesztő-
nek, Arany János híres balladá-
ját, a „Tengeri-hántás"-t, Gyulai 
Pál „A szolgáló leány" című ver-
sét, Hunfalvy Pál finn népmese-
fordításokat. Pulszky Ferenc „Az 
1847-iki országgyűlés főbb alak-
jai"-! idézi meg tanulmányában, 
míg fókái Mór „Ne bántsd a ma-
gyart!" című drámai költemé-
nyének egy felvonását adta a kö-
tethez. 

Szász Károly a Somo-
gyi-könyvtárnak ajándékozta a 
kötetben szereplő írások kézira-
tait. Kevés őrzi közöttük a szer-
ző saját kézírását, javarészt alá-
írással igazolt másolatokat ad-
tak a Kisfaludy Társaság tagjai a 
szerkesztőnek. A Jókai-kéziratra 
azt írta Szász Károly: „Nem sa-
ját kézirat. A szerzőé oly össze-
vissza javított és jelzett volt (s 
amellett vissza is követelte), 
hogy kénytelen voltam magam 
újra írni az egészet." 

Arany János viszont saját kéz-
írásában adta át a Szeged megse-
gítésére született kötethez a 
„Tengeri-hántás"-t. A költő sza-
bályos, tisztán olvasható, szép 
írásával telerótt lapot becses 
ereklyeként őrzi a könyvtár. 

SZÓKEFALVI-NAGY ERZSÉBET 

Szegedi vonatkozású könyvet 
kínál májusban olvasóinak a So-
mogyi-könyvtár. A Kisfaludy 
Társaság tagjainak írásait gyűjti 
egybe a kötet, amelyet 
1880-ban a szegedi árvízkáro-
sultak javára adtak ki Buda-
pesten. 

A nemesen egyszerű címlapot 
Moreili Gusztáv Szeged pusztu-
lását jelképező fametszete köve-
ti, amelyre vörös festékkel 
nyomtatták a remélt jövőt, Fe-
renc József szavait: „Szebb lesz 
mint volt!" Az albumot Szász 
Károly költő, műfordító, Gyulai 
Pál és Arany János barátja szer-
kesztette, az ő költeménye (Há-
rom szó) nyitja a kötetet, ezt a 
verset korábban már „a szegedi 
árvízkárosultak javára a buda-
pesti VI. kerületi polgári kör által 
rendezett hangversenyen szaval-
ta Felekiné-Munkácsy Flóra asz-
szony". (Munkácsy Flóra korá-
nak legszebb, ünnepelt színész-
nője volt. Könnyen elképzelhető, 
hogy a magával ragadóan előa-
dott, hatásos költemény ered-
ménnyel buzdította adakozásra a 
hallgatóságot.) 

Hogy átérezhessük az egykori 
hangulatot, idézzünk röviden a 
versből: 

„Nem tűrök semmi gátot!... 
Ami előttem áll: úgy döntöm 

énei , 
S a romokon, miket halomra 

hányok, 
- Ide nézzetek, nyomorult hit-

ványok! -

Illusztráció a könyvből. 

Gregor ingyen vállalt fellépéseivel, Langmár díszleteivel segíti a színházat 

Székhelyit megfenyegették 

Székhelyi Józsefet levélben és telefonon is megfenyegették. Fotó: Karnok Csaba 

Nem kapja meg a politikában szokásosnak 
mondható száznapos türelmi időt Szék-
helyi József, a szegedi színház nemrégiben 
kinevezett főigazgatója. A jobboldali or-
szágos napilap az SZDSZ-hez fűződő vi-
szonya miat t támadta. Székhelyit kineve-
zése óta levélben és telefonon többször 
megfenyegették. 

Molnár Ferenc klasszikus mondása: A cél-
tábla ne lőjön vissza. Székhelyi József, a sze-
gedi színház nemrégiben kinevezett új fő-
igazgatója azt mondja, céltáblának érzi ma-
gát, ezért nem akar a sajtón keresztül üzen-
getni. Kinevezése után a jobboldali ráédia 
zászlóshajója arról cikkezett, hogy a népsze-
rű színművész az SZDSZ szimpatizánsa, az 
1990-es parlamenti választásokon egyéni je-
löltként is indult a párt színeiben, így a poli-
tika játszhat közre abban, hogy a szegedi köz-
gyűlés mellette döntött. Székhelyi cáfolja, 
hogy politikai kinevezett lenne, és azt is, 
hogy a jobboldal támadná. - Az önkormány-
zati politizálás gyönyörűsége abban van, 
hogy a beázás pártsemleges. A Szegedi Nem-
zeti Színház pedig „beázott", városi összefo-
gással tudjuk csak rendbe rakni. Nekem eh-
hez a nem rám szavazó tizenegy jobboldali 
képviselő támogatására is szükségem van. 
Ennek jegyében hétfőn délután baráti, szívé-
lyes és konstruktív szakmai beszélgetést foly-

tattam az irodámban a kulturális bizottság fi-
deszes delegáltjával, Kohári Nándor képvise-
lő úrral. Fel sem merült, hogy politikai kine-
vezettnek tekintene a szegedi ellenzék. Ellen-
kezőleg: Kohári képviselő úr arról biztosított, 
hogy legitim igazgatónak tartanak, és a frak-
ciója minden lehetséges támogatást megad 
az eredményes munkához. A színházat távol 
akarom tartani a politikától, és nagyon közel 
akarom vinni a városhoz, a közönséghez. 
Minden eddigi cselekedetem ezt bizonyítja, 
valószínűleg ennek is köszönhetem, hogy 
egy színházi szakembert kezdenek bennem 
tisztelni - mondja az új színidirektor, aki egy 
hét alatt számtalan megoldásra váró üggyel 
szembesült, napi 16 órát dolgozik. 

- Vadonatúj struktúrát kell kialakítanunk. 
Jelképes üzenet volt azon a kulcson, amit az 
igazgatói irodámhoz kaptam: a takarítóké. 
Valóban, a pincétől a padlásig ki kell takaríta-
nunk és rendbe kell tennünk a színházat. 
Emlékszem Nagy Imre segítségkérő szózatá-
ra, amit '56-ban gyerekként hallottam a rá-
dióban: Csapataink harcban állnak! - én is 
ezt mondhatnám, mert a mi csapataink is 
harcban állnak, és segítséget kell kérnünk, 
mert törvénytelenségek özönét kell felszá-
molnunk. Ki kell másznunk a gödörből, min-
den etikai gubancot meg kell oldanunk, hi-
szen közös a célunk: mielőbb működőképes-
sé kell tenni a színházat. 

Az említett cikkek hatására Székhelyi Jó-
zsef fenyegetőző telefonhívást, levelet ka-
pott. - Volt egy életveszélyes fenyegető tele-
fon, amit a fiam vett fel otthon, majd bezár-
kózott a lakásba. Abban bízom, itt a szege-
diek védenek majd meg engem, akiknek a 
szeretetével naponta találkozom. N e m tart-
hatok kiscsoportos érdekeket szem előtt a 
város egészének, a társulat többségének ér-
dekeivel szemben, ezért konfliktusokra szá-
mítok. Nem vagyok feljelentő alkat, a fe-
nyegetőket legfeljebb a közvélemény előtt 
jelentem fel. Idézek egy szándékosan torzí-
tott kézírással nekem írt levélből, amit név-
telenül, „egy szegedi egyetemista" aláírással 
Miskolcon adtak postára: „Szeretett hittest-
vér, te bugris zsidó! Úgy hazudsz, mint az 
SZDSZ aktivistái, titeket a nácik tudnának 
helyretenni Auschwitzban, oda valók vagy-
tok. Jobb lett volna, ha befogod a ronda po-
fádat (...) A féreg egye el a lágyrészeidet ne-
ked és a fajtádnak!" A folytatás nem tűr 
nyomdafestéket. E levél ellenpontjaként a 
szegedi születésű Langmár András díszlet-
tervezőtől is kaptam egy levelet, amelyben 
ingyen tervezést ajánlott, mert szeretné se-
gíteni a színházat. Gregor József is felhívott 
telefonon: az év végéig ingyen énekel ná-
lunk. Ezek a gesztusok annyi erőt adnak, 
hogy a fenyegetések leperegnek rólam. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Újabb akciókkal folytatódik a 

CIPŐVÁSÁR 
a Mary Cipőboltban! 
MINDEN CIPŐ 

7-toU 
3000 Ft 
Nyitva: k.-p.: 9-18, szo.: 9-13. 

Bejárat a Dankó Pista u. felől. 
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*** mmTf 
május 8., 9., 10-én, minden ékszer 

3 0 % kedvezménnyel, 
de egyes ékszerek 

akár 40-50% kai olcsóbban 
kaphatók. 

Cím: Szeged, Kárász u. 6. 
Tel.: 555-915 023266143 

PAIYAZATI FELHÍVÁS 

SZEGED MEGYEI J O G Ú VAROS KÖZGYŰLÉSÉ 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

A VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG SZEGED 

igazgatói 

ALAP/TVA 7902 

Pénzügyi szolgáltatások 
az ország 100 pontján 

NEM CSAK ÁLMAIT VÁLTJUK RE! 
Amennyiben irodánkban foglalja le a külföldi utazását és ehhez 

valutát Ls vált ezt kedvezményes árfolyamon teheti meg. 
Állunk rendelkezésre vállalatoknak is utazási ellátmány biztosítása 

vagy kereskedelmi mennyiségű valuta megvásárlása, 
illetve eladása tekintetében. Kérje kedvező árfolyamunkat! 

A HATÁROKON 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS 
KISZOLGÁLÁST BIZTOSÍTUNK! 

Külföld! áfa-visszatérítési (MWST, 
íax freel szolgáltatás a világ 

vezető szolgáltatójának ügynökeként. 
Ne hagyja elveszni adóját! 

Westem-Union 
pénzátutalási szolgáltatások. 

6720 Szeged. Oroszlán u. 3. Telefon: 06 (62) 471-177 
Fax: 06 (62) 471-177 • W85@ibusz.hu 

www.ibusz.hu • M I teletext 416.476 • 06 80 302 302 

beosztásának betöltésére 
2003. július 1. napjától 2008. június 30. napjáig, 

5 évre szóló megbízással 

Pályázati feltételek: 
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, szakmai gyakorlat - előnyt 
jelent: vezetői gyakorlat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
A pályázathoz csatolandó: 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget igazo-
ló okirat(ok) másolatát. 
Illetmény: a Kjt. és a 89/1994. (VI. 8.) korm.-rendeletben foglaltak 
szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 
napon belül. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását kö-
vető 30 nap. 
A pályázóknak lehetőségük van az intézmény megismerésére is. 
A pályázat iránt érdeklődők a polgármesteri hivatal oktatási, kultu-
rális és sportirodáján kaphatnak tájékoztatást. 
A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város polgármesterének címezve, 
a személyzeti osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kéljük el-
juttatni. három példányban. 
A pályázat elbírálásáról a közgyűlés döntését követően értesítjük a 
pályázót. 
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