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Nemzetközi jogászkongresszus
a munkajogról és a szociális ellátásról

Szeptember
19. és 21. között Szegeden, a z Ifjúsági
Házban került sor a Munkajog és a Szociális
ellátások Joga első európai
regionális
kongresszusára,
melyet a JATE Államés
Jogtudományi
Kara
rendezett
a Magyar
Tudományos A k a d é m i a Munkatudom á n y i Bizottsága, az Országos
Társadalombiztosítási
Főigazgatóság és a Magyar
Jogász Szövetség közreműködésével. A kongresszusra
a Nemzetközi Munkajogi és
Szociális jogi Társaság hozzávetőleg 50 tagországának
600 résztvevője érkezett Szegedre.
(A Társaság genfi
székhellyel működik, három
é v e n t e t a r t a n a k világkongresszust, a közbeeső években pedig regionális k o n f e renciákat.)
Az első európai regionális kongresszus a m u n k a j o g
és a szociális ellátások joga
mai. a nemzetközi kapcsolatok során felvetődő problémáin kívül témái
közé
vette fel a nyugdíj időszerű
kérdéseit is.
A nemzetközi tanácskozás
megnyitó előadását dr. Markója Imre
igazságügy-miniszter tartotta. Bevezetőül
a Minisztertanács nevében
köszöntötte a
kongresszus
valamennyi
résztvevőjét,
m a j d vázlatosan ismertette
országunk
gazdasági-társa-'
dalmi
fejlődését, s beszámolt jogrendszerünk a l a k u lásáról ís. A gazdasági-társadalmi
helyzet
elemzése
elsősorban a
többségében
külföldi résztvevőt t á j é k o i tatta. T á r s a d a l m u n k (s részben a magyar nép története) sajátosságainak áttekintése után dr. M a r k ó j a I m r e
többek közt kiemelte, hogy
t á r s a d a l m u n k b a n nyíltan és
őszintén szólunk a gondokról s problémákról, politik á n k a t az állandó és folyam a t o s megújulási
készség
jellemzi. Majd a
magyar
társadalomban lezajlott r e f o r m f o l y a m a t o k a t elemezte,
szólván többek közt a közigazgatási rendszer korszerűsítéséről,
a
demokrácia
intézményrendszereinek
tökéletesítéséről. a gazdaságirányítási s t r u k t ú r a r e f o r m járól.
A magyar
jogrendszert
jellemezvén bevezetőül felidézte első jogi
emlékeinket, megállapítván, hogv á
magyar társadalomban a kodifikált jog volt a jellemző,
s nem a szokásjog. 19V5
után, hangsúlyozta a z igazságügy-miniszter,
hozzákezdtünk a szocialista t á r sadalmi
berendezkedésnek
megfelelő jogrendszer kiépítéséhez, amely a z
elmúlt
időszakban szintén
megújult. Mivel a jogrendszer
folyamatos továbbfejlesztéséről van szó. jelenleg
is
foglalkozunk jó néhány kodifikációs probléma megoldásával (így például előkészítik az ú j sajtótörvényt,
az ú j M u n k a Törvénykönyvet, s módosítják m a j d például a családjogi törvényt
is). A magyarországi m u n kajogról szólván dr. M a r k ó j a
Imre kiemelte, hogy az ország a l k o t m á n y á n a k
1949ben történt kihirdetése után
az első törvény az 1951-ben
megalkotott M u n k a Törvényk ö n y v e volt. A m u n k a j o g
korszerűsítésére
1968-ban
került sor. Ezt követően az
igazságügyriiúaiszter réesle;

Dr. Markója Imre igazságügy-miniszter nyitotta meg
a kongresszust
tesen jellemezte a m a g y a r
munkajogot, m a j d a szociális ellátások jogáról szólva
megállapította, hogy a szociálpolitika h á r o m
fontos
problémát is köteles a közeljövőben
megoldani:
a
pályakezdéshez és a családalapításhoz megfelelő feltételeket és perspektívát kell
biztosítani; javítani kell az
idős, egyedülálló
népesség
ellátásának feltételéit' és intézkedéseket kell tenni a n n a k érdekében, hogy javulj a n a k 'a h á t r á n y o s helyzetben levők életkörülményei.
Az
igazságügy-miniszter
megnyitó beszédét követően
először A. F. Cesarino,
a
Nemzetközi Munkajogi és
Szociálisjogi Társaság elnöke köszöntötte (francia nyelven) a kongresszus
résztvevőit. m a j d dr.
Kemenes
Béla, a J A T E rektorhelyettese és dr. Antalffy
György,
a Magyar Jogász Szövetség
elnöke üdvözölte a meghívottakat, s kívánt jó m u n k á t a tanácskozáshoz.
Ezt követően megkezdődött a tanácskozás. Dr. Roger Blanpain
(Belgium) Az
összehasonlító
munkajog
módszertani
kérdései,
Pierre
Rodiére (Franciaország) pedig
Jogösszeütközések
a
munkajogban
címmel t a r tott vitaindítót. M á s n a p dr.
Frithjof
Kunz
(NDK)
a
n y u g d í j időszerű
kérdéseit
foglalta össze. A vitákra két
munkacsoportban került sor.
A viták értékelésekor
a
szakemberek megállapították
például,
hogy a z összehasonlító joetudonaány a m u n -

kajogban is kiváló módszer.
Szembe kell a z o n b a n nézni
a
veszélyekkel
egyebek
közt a k o m m u n i k á l á s hiányával illetve a terminológiák különbözőségével. A jogi szabályokat a gyakorlatban
szükséges
vizsgálni,
hangsúlyozták a
hozzászólók. — A jogösszeütközéseket
tárgyaló vitában
elnangzott: olyan jogi rendszereket
kell
kidolgozni,
amelyek a dolgozókat
védik. A nyugdíjvita során a
kérdéseket a gazdasági
és
társadalmi különbségek motiválták. A munkából való
kiválás világszerte
probléma, -biztosítani kell. hogy az
Idős e m b e r értékes t a g j a legyen a társadalomnak.
A kongresszus záróbeszédét dr. Rácz Albert á l l a m titkár. az Állami Bérés
Munkaügyi
Hivatal, valam i n t a z MTA M u n k a t u d o mányi Bizottságának elnöke
mondta. Megállapította, hogv
a többoldalú
megközelítési
mód
hasznosan
járulhat
hozzá a szakemberek további m u n k á j á h o z . Felhívta a
-figyelmet — a
munkajog
egyre fontosabbá v á l á s á n a k
jelzése mellett — az emberi tényezőre, m i n t ami döntően befolyásolhatja társadalmi-gazdasági fejlődésünket. S a jövőről szólva kijelentette. hogy érdekegyeztetési rendszerünket hatékon y a b b á kell tenni, és sort
kell keríteni szociálpolitikai
r e n d s z e r ü n k általános felülvizsgálatára.

Nagy László tanszékvezető egyetemi tanár, a Szervező Bizottság elnöke — aki
hangsúlyozta, hogy a szervezés kollektív m u n k a volt
— a következőképpen foglalta össze a
kongresszus
munkáját:
— J ó néhány olyan elméleti megállapítás
hangzott
el az előadások illetve
a
viták során, amelyekből, a
hazai joggyakorlat is profitálhat m a j d . Hogy konkrétan mit. az egyelőre kérdés. a kongresszus anyagát
a későbbiek során fel kell
dolgozni. Az
mindenesetre
m á r most
megállapítható,
hogy a magyar
munkajog
fejlődésének jelentős lökést
a d h a t ez a konferencia.
Ha
összegző
értékelést
kell adnom, azt m o n d h a tom.
hogy a kongresszus
igen alapos és mélyreható
t u d o m á n y o s vitákat e r e d m é nyezett, m i n d k é t
szekcióban. s ezzel t u l a j d o n k é p p e ni célunkat el is értük. Végig nagyon jó, mondhatni
barátkozó.
együttműködő
légkör uralkodott, a m i nem
fékezte a vitákat A résztvevők zöme először volt
Magyarországon, s talán háromnegyed részük szocialista országban is először, s általában,
mint
mondották,
nagyon jó benyomást szereztek országunkról, a városról, a m a g y a r emberekről. Megismerték, s megszerették az országot, olyanvnyira. hogy többen jelezték,
turistaként
mindenképpen
visszatérnek ide.
Ami egyetemünket s szűkebb értelemben tanszékünket illeti igen hasznos tudományos
kapcsolatokhoz
A rendezvény vendég« volt segített hozzá bennünket a
A. F. Cesarino JR., a Nem- kongresszus, amelyek bizozetközi Munkajogi és Szo- nyára fellendítik a helyi tu
ciális Társaság elnöke (Fo- dománvos munkát.
BELÁNYI GYÖRGY.
tó; Somogyi Levente)

Műveltség-e
a bölcsész-műveltség?

Régóta meg akarom írni ezt a cikket.
Hogv miért
éDDen most
álltam neki.
nem tudom. S hogv v a n - e értelme, befogadó közege annak, hogy ősi értékekről Dióbáliuk Dolemizálíaat)ni éDoen az
ősi értékek tudatos, mesterséges és felülről történő megszüntetésének korában. szintúgy . nem tudom. Most persze
definiálnom illenék, mit értek „ősi értékek" alatt. Lennének is ötleteim, olyanok. amelyeket a mai. általam elfogadh a t a t l a n n a k vélt modern, prakticizmusra épülő é r t é k r e n d (vagy inkább értékrend — nélküliség) úgymond m á r túlhaladott. de légven elegendő annyi, hogv
a n n a k — ősi é r t é k n e k — t a r t o m a m ű veltséget is.
Világos: a műveltség-eszmény
koronként újratermelődik.
Hihetnők: jelentősége és s o e k t r u m a az idő múlásával
arányosan monoton nő. Sainos. ez koránt sincs így. S mint ahogy szinte teljesen ellenőrizhetetlenül és megjósolhatatlanul változik mind a műveltséa-eszménv
mind a társadalmi • értékrend,
ugvanúgv változik egv adott korban a
műveltség értéke is. Ügv tűnik, mindkét
szempontból „rossz passzban v a g y u n k " :
műveltség-eszménv szemoontiából általános káosz, társadalmi értéke, megítélése szemoontiából Dedig egvértelműen
csökkenő tendencia uralkodik.
Persze
némi szkepticizmussal (amire egvre általánosabb a h a j l a m ) megkérdezhetiük.
hoav ez kiknek rossz, s naavobb szkepticizmussal (amire még általánosabb a
h a j l a m ) " azt válaszolhatiuk. hogv egvre
kevesebbeknek. Ebbe aztán
beletörődhetünk. bedughatiuk feiünket a homokba. tobzódhatunk az önsainálatban. miszerint éDDen ide és éDDen ekkor születtünk. és még ezeken kívül is számos
önigazoló, kénvelmetes attitűdieink
lehetnek.
A Dublicisztikában az önigazolás egyik
leselteriedtebb
és leghálásabb f o r m á j a
egv Megfellebbezhetetlen Igazságra való hivatkozás amelv vagv egv érvénvben lévő.
felszentelt és
hivatalos (!)
írásban (könvvben. b a r l a n g r a i z b a n . ékírásos kőtáblában. stb.) vagv
szintén
„felszentelt" és hivatalos
szemelvben
ölt testet. Nosza, lapozzuk hát föl a
velem csaknem egyidős Üi Magvar
Lexikont, a z é r t ilv szakállast, m e r t részint nincs kéznél
más. részint, m e r t
l á t h a t i u k : húszegvnéhánv év a l a t t sem
történt, meg az. ami m á r ott és akkor le
volt fektetve.
akárcsak a szocializmus
alaoiai. Valahol a ..műtrágya ' é s a „művezető" között. ..műveltség" címszó alatt
a következőket találjuk,
természetesen
cseppet sem f e n n a k a d v a azon. hogv a
lexikon szerzői a m ű t r á g y a — m i n t lényegesebb és bonyolultabb fogalom —
magyarázatának másfél oldalt szentelnek. míg a műveltség közismert fogalma tizenegv
sorban
intéztetik el: ..A
volaári szemlélet
az általános
műveltség fogalmát sokáio egyoldalúan
az un.
humán
műveltségre
azaz kizárólaa
a
társadalomtudományokra,
irodalomra
és
a művészetekre
évülő műveltséare
korlátozta: a szocialista társadalomban
az
általános
műveltséghez
tartozónak
tekintik ezek mellett a
természettudományokban. a technika
alaoiaiban
és az
anyagi termelőmunkában
való
jártasságot is."
Örülünk neki. illetőleg
örülnénk, ha
azt is m e g t u d h a t n á n k , kik tekintik a n nak. azaz: az általános alanv k i k r e vonatkozik. Erre nézve azonban csak találgatásaink v a n n a k .
illetőleg szomorú
taoasztalataink.
*

Hová tűntek a oolihisztorok? El.
Hová léoegetnek a s z a k b a r b á r o k ? A
helvükbe.
Kiknek sorait fogjuk erősíteni ml,

mai egvetemisták-főiskolások. a k i k utoliára közéoiskolában találkoztunk olyan
t a n t á r g v a k k a l . amelvek
nem szakmai <
jellegűek? H á t ez az.
Azt gondolhatjuk, hogv a világ
aranyozott
gvémánttengelve n e m véletlen
fordult a ..hét szabad tudomány"
hegemóniáiából a sok sok t u d o m á n y illetve
t u d ó m á n vocska
u r a l m á b a . (Lassanként
m á r a labdarugológia is önálló t u d o mányággá feilődik. ha n e m vigyázunk,
és lassanként doktori disszertációk inspirálására lesz kénes. Kíváncsi vagyok,
mit szólna ehhez Orth György?) Könynvű volt a görögöknek, hiszen n e m r é misztgették Bolvai-geometriával és hiDersíkokkal egymást: zene terén megelégedtek homofóniával: s a k k o r t á j t
még
az irodalmi életet is át lehetett t e k i n t e ni: e k k é n t az addig felhalmozott t u d á s anyagot. lehetséges volt eav koponvában
integrálni. Manapság m á r egv önmagáér a valamit adó résztudomány (ócska) is
nagvobb adathaláiazzal
bír. m i n t affinak ideién ama hét egvüttvéve. ígv a
mostaniak összessége csak e g y f a j t a Univerzális Kooonvában f é r h e t n e el: de
hogv van-e ilven.
vagv nincs, az m á r
ideológiai kérdés, ergo veszélyes.
Gondolhatjuk
még azt is.
hogy ham á r az általános műveltség helvébe a
szakmai műveltségek léptek, ezek t á r sadalmi r a n g j a , értéke közelítőleg megegvezik. Itt érkeztünk el a z o n b a n ezen
írás kissé virtuskodó (nem a n n a k szántam) címének m a g y a r á z a t á r a .
ugyanis
úgy látom, hoev a
bölcsész-műveltség
méa mindia
vrivileaizáltabb
helyzetben
van a többivel szemben.
S n e m biztosan ió az. hogv az e m b e r n e k
társaságban szégyenkeznie kell. ha egv h a r m a d rangú költő versesköteteiből
kapásból
n e m sorol fel legalább kettőt (ez a h a r m a d r a n g ú költőknek jellemző sajátosságuk. nevezetesen hogv több kötettel r e n delkeznek, m i n t hüvelykujjal), u g y a n a k kor a legalaDvetőbb
természettudományos fogalmak és jelenségek n e m - i s m e rete legfeljebb tréfálkozásra ad alaoot.
persze az „ismerők" k á r á r a . Elgondolkodtam azon is, hogy m i n d e n
olyan
költő, aki verseiben matematikai, fizikai f o g a l m a k a t (geometriák, síkok, terek.
végtelen etc.)
használ, ismeri is
azokat? Meggyőződésem szerint a végtelen f o g a l m á n a k megértéséhez elengedhetetlen a matematikai sorelmélet a l a p iainak ismerete, hoav a ió öreg Akhilleu.=t is felidézzük. teknösbékástuL P e r sze ettől egv vers még ugvanúgv lehet
szép. legföljebb lesz b e n n e egv k é o z a var.
Mielőtt vérig sértődne az egész bölcsészkar. sietve hozzáteszem m i n d e z e k hez. hogv tisztában vagvok az ún. technokrácia
súlvos h u m á n
müveltseg-beli
hiányosságaival is: s ezt legalább olyan
sainálatosnak találom, m i n t a fentit. Ez
az elnevezés — technokrácia — az ösz-<
szes műszaki, természettudományos jellegű foglalkozást űző értelmiségit hivatott jelölni, nem
minden peioratív íz
nélkül. Nos. nem tudom.
egv elméleti
m a t e m a t i k u s miért volna
technokrata,
hiszen a technikához annvi köze van.
mint egy nyelvésznek: használja azt.
Végkicsengésültalán csak a n n y i t : m i n t
ahogv érthetetlen
számómra a humán
értelmiség nagv részének szkeoszise a
természettudományok
iránt, ugyanúgy
érthetetlen az is. ha egv természettudományos szakember úgv kerül sírba, hogv
még egyszer sem érezte azt a katharzist,
ami egv örökérvényű széD vers elolvasása után uralkodik el az
emberen.
..pártállástól".
végzettségtől,
foglalkozástól függetlenül (és ezen a oonton
cikkíró egy kicsit elérzékenyül).
SANDI

Közös kollégium

Szeptember
18-án este tartotta kibővített ülését a Hermán
kollégiumban
a József
Attila
Tudományegyetem
Kollégiumi
Bizottsága,
amelyen a diákotthonok
vezetőségén kívül a Juhász
Gyula
Tanárképző
Főiskola
főigazgatója
'és helyettese,
dr,
Szendrei János és Hézső Ferenc. valamint a JATE
rektorhelyettese,
dr.
Kocsondi
András is részt vett .A téma:
a főiskola és az egyetem
közös, új kollégiuma
tervéntk
megvitatása.
Az ülést Balog István,
a
JATE gazdasági igazgatója
nyitotta meg. aki szólt arról,
hogy végre konkrét ígéretet
kapott
a
minisztériumból,
miszerint az 1985. i a n u á r 1én kezdődő úi ötéves tervben
biztosítani t u d j á k az anyagi
feltételeket e nagyszabású
beruházáshoz, magvarul: les*
rá pénz. A jelenlévő ötc'»Jéves hallgatóknak nem kellett túlzottan megerőltetni a
m e m ó r i á j u k a t ahhoz, hogy
emlékezzenek: elsős korukbán a kollégium
elkészülését.
¿s norn pr (ánítV^^és
menkezdését datálták 1985-re, de ne

fanyalogjunk, hanem örüljünk őszintén a jó
hírnek.
A végleges tervet egyébként
— mint ezt a gazdasági igazgató elmondta —
december
15-ia fogják elkészíteni, ez-

ISTVÁN

tán kerül a minisztériumfia
jóváhagyás végett.
Ezután Tarnai István, Ybldíjas építészmérnök, az é p ü let tervezője ismertette aZ
előzetes tervet. Az új kollégium n Hermán mellett
kap
helyet, és egészen a Bal fasor utcáia foa húzódni, t e h á t
egv hosszú épület lesz. m e l y nek egyhangúságát függőleges tagolás fogja megtörni;
Hasonlóképpen tagolt szilue t t ü r e tervezik a ferde m a gastetőt is, amely élesen el
fog
ütni a homlokzattól.
A bejárat az Odesszai
körútra foa nyílni. <; tekintettel
az épület méreteire, kettő
lesz belőlük. A legalsó szinten egy 430
négyzetméteres
aula
kap
helyet,
esetleg
olyan
megoldással.
hogy
széthúzható falak esetén e
terem az őt körülvevő közlekedési terület rovására jelentősen növelhető legyen.'
tgy ez a helyiség
sportolásra, kulturális
és
tudományos
rendezvények
megtartására
egyaránt
alkalmatos,
s elután
nem
kel!
Az előzetes
tervet
T a r r u i ! készülése
István, az épület tervezője m a j d a „Tisza-szálló összes
. (Folytatás a 3. oldalon.) ..
ismertette

A KISZ JATE Bizottsága
az iáén is megszervezte őszi
felkészítő táborát az aktivisták számára szeptember
3—6-ig. A kevés résztvevőnek a BME tábora ideális
körülményeket
biztosított:
közvetlen kapcsolatok kialakítását tette lehetővé, valamint konstruktív viták lebonyolítását az állami vezetéssel. Az EB már 2-án leutazott és kétnapos ülésén
véglegesen összeállította és
megvitatta éves munkatervét.
Ügy döntöttünk, hogy a tavaly megfogalmazott akcióprogram elvei, célkitűzései
az idén is érvényesek. A
munkaterv ennek aktualizálása. Hadd emeljük ki az
akcióprogram fő célkitűzéseiből: „Kiemelt fontosságú
feladat a KISZ politikai jellegének erősítése". A politikai információk (kül-, bel-,
egyetempolitika)
eljuttatása
a tagsághoz. Ugyanakkor a
helyes döntéshez
és proqramalakításhoz
szükséges információk begyűjtése és továbbítása.
— Hatékonyabb tájékoztatási formák: új elemként
rendszeresen
kommünikét
adunk ki az Egyetemi Bizottság üléseiről, a várható
közérdekű eseményekről és
feladatokról.
— Aktuális politikai munkánkban továbbra is fontos
helyen áll
társadalmunk
fejlődéséről,
annak ellentmondásaiból adódó kérdések vizsgálata:
— A nagyobb figyelmet
fordítunk a környezet védelemre: támogatjuk azokat a
TDK pályázatokat,
amelyek
a társadalom és a természet

„Boglárlelle'84"
közötti
kapcsolat
tört.-i
fil.-i stb. vizsgálatát tűzik
ki célul.
— A magas szintű szakmai és általános műveltséggel rendelkező értelmiségiek
kialakításában
való részvétel.
— E munka során kell
aktívan közreműködnünk a
szakmai tanulmányi
munka
anyagi feltételeinek,
ösztönzőinek kialakításában.
— Az új ösztöndíjrendszer tapasztalatai
alapján
kezdeményezzük a szükséges változtatásokat.
, — Hosszabb távon is feladatunk a felsőoktatás
korszerűsítésének
helyi és országos munkáiban résztven^
ni,
— Alkotóan járulunk hozzá az Ifjúsági
Parlament
előkészítéséhez és sikeres
lebonyolításához.
— Folyamatosan
dolgozunk belső egyetemi demokratizmusunk javításén.
— Közművelődési programok szervezésekor a szolgáltató jellegű
megmozdulások mellett a fő súlyt az
aktív részvételt
feltételező
formák támogatására
helyezzük. Például: lakótelepi közművelődési nap szervezése: a téli közművelődési
gyakorlat, nyári közművelődési tábor.
— Külügy:
tevékenységünk feladata: kedvező fel-;
tételeket teremteni a hallgatók találkozási lehetőségeinek kialakításához külföldi diákokkal. Fejlesztjük

a szakmai, tudományos külkapcsolatokat.
Március
7—10-ig rendezi meg a JATE
a Nemzetközi
Diákszemináriumot a felsőfokú oktatás
tartalmáról.
— Sportszervezőinknek
és
aktivistáinknak
biztosítaniuk kell azt, hogy nyíljon
lehetőség a nem feltétlenül
versenyszerű
megmozdulásokra.
— A kulturális területen,
dolgozók tegyenek
többet
azért, hogy kisebb-nagyobb
csoportok részvételét lehetővé tevő, a közösségi befogadást feltételező formák
szaporodjanak.
— A JATE KISZ-klubot
a formák színterévé kell
tenni. A klub irányításában
erősíteni kell a mozgalmi
jelleget.

; j
politizálás' megyei területeinek gyakorlati
tapasztalatairól tartott tájékoztatót.
Bulla Miklóssal, a KISZ KB
Intéző Bizottságának tagjával" folytatott kötetlen beszélgetésben parázs vita alakult ki a KISZ tömegszervezet illetve politikai szervezet jellegéről. Az MSZMP
KB Ifjúsági Bizottságának
vezetője Nemes Péter aktuális ifjúságpolitikai kérdésekről tartott előadást. Ez a
rendezvény közös volt a
szomszédos pártvezető képző tábor résztvevőivel. Ezt
követően rövid
találkozó
volt egyetemünk állami vezetőivel. A rektor elvtárs
röviden ismertette az egyetem ez évi feladatát, maid
válaszolt az előzetesen megkapott és a helyszínen feltett kérdésekre. Megtudhattuk, hogy az új kollégium
tervezési munkái
megkezdődtek. A hallgatóság részéről
felvetődött az az
igény, hogy tegye az állami
vezetés ismertté már az előzetes terveket is. A végsőkig kitartó aktivisták Lengyel László közgazdász előadásáról
különlegességeket
hallhattak a mag-ar gazdaság irányításáról és jelen
helyzetéről.

— A gólyabál színvonalas
megszervezése váljon hagyománnyá.
— A kollégiumok és a
KISZ viszonyának
alkotó
rendezése érdekében: — támogatjuk a jogász kari báziskollégium
ktalakítását.
Szerencsére nagyon, jó idő
— kezdeményezően lépünk volt, ígv fürdésre, napozásfel az új minősítési rendra is alkalom és lehetőség
szer megalkotásában.
nyílott. Esténként különböA tábor munkájának szer- ző szabad idős programok
ves részét képezték a különböző témájú politikai elő- szórakoztatták a tábor résztadások. Szandtner Iván a vevőit. Például politikai veKISZ KB titkára a felsőok- télkedő, Mexikó lángokban
tatási KISZ ez évi aktuális című Bondarcsuk film vefeladatairól beszélt. A KTS^ títése az utolsó nap pedig
megyei első titkára, Bódi szalonnasütés és disco.
György á KISZ szerepvállalásainak lehetőségeiről, a a KISZ JATE Bizottsága

Építőtábor
Brandenburgban
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a potsdami
^Karl Liebknecht" Pedagógiai Főiskola szerződése alapján
15 fő vehetett tészt IskölStíktfŐl 1 hónapos NDK-beli építőtáborozáson, Brandenburgban. A táborban velünk volt
a házigazda német csoport Pdf.sdamból. két szovjet csoport Minszkből és Csitából (Bajkálon túlról), egy lengyel
csoport Opoléból, egy cseh és egy szlovák Csoport Prágából és Nyitráról. A tábori program fő vázát három hét
munka és egy hét országjáró kirándulás alkotta.
Július 28-in késő este indult a kis csapat. Már a vonaton jó hangulat uralkodott a 8 lány és 7 fiú között,
ami a táborozás végéig megmaradt. Hosszú utazás útán
vasárnap este értünk a táborba. Szívélyes fogadtatásban
volt részünk és rögtön megkaptuk a négyszemélyes, lakályos szobákat. Az elhelyezkedés után nem sokkal megkezdődött a más országbeliekkel való ismerkedés, barátkozás. Másnap reggel már munkákba mentünk. A munkaruhák felvétele során volt derültség elég, ugyanis nem sikerült mindenkire pontosan illő ruhát találni és ez főleg a lányoknál okozott gondot. Munkánkat egy mélyépiti vállalatnál
végeztük, amelyek profiljából
adódóan
több munkahelyünk volt. Először Potsdam határában egy
víztisztító mű telephelyén dolgoztunk, ahol az új vízvezeték-rendszer számára kellett mély árkokat ásni, kerülgetve a vízmű áramellátását szolgáló többezer Voltos elektromos kábeleket. A második héten Nyugat-Berlintől • néhány km-re végeztünk hasonló jellegű munkát. A harmadik héten egy lefektetendő vízvezeték vonalán kellett
erdőt irtani. Nem volt könnyű a munka és ezt .nehezítette a napi kétórás oda-visszautazgatás a táborhelytől a
munkahelyig. A tennivalókból kivette a részét mindenki
és sikerült helytállnunk. A meghirdetett
munkaversenyt
» mi csoportunk nyerte. Nagy örömmel töltött el bennünket, amikor ezt megtudtuk a búcsúesten.
A munka után a szórakozás, pihenés, kirándulás következett. A táborvezetőség sok programmal
igyekezett
aktív pihenést nyújtani
a tábor tagjainak. Hétvégeken
hajókirándulást, sportversenyeket rendeztek és majdnem
minden napra jutott egy nemzeti est, vagy» egy diszkó. A
magyar est egyike volt a legjobbaknak. A hangulatteremtés azzal kezdődött, hogy minden az esten megjelenő személy kokárdát kapott a mellére és egy pohár
magyar
bort a kezébe. A programunk során legnagyobb sikere a
magyarnótáknak és a csárdásnak volt.
Az egyhetes kirándulás során két napot töltöttünk
Berlinben és Erfurtban, négyet pedig Drezdában. Ellátogattunk még Potsdamba. Weimarba és megnéztük a buchenwaldi koncentrációs tábor maradványait. A sok érdekességet alig győztük raktározni. Látnivalókban gazdag
egy hétben volt részünk, ami „furcsamód" sokkal gyorsabban telt el. mint az előzőek. Hamar eljött az utolsó
nap is. Búcsút vettünk az egy hónap alatt szerzett barátoktól. ismerősöktől, az NDK-tói és felszálltunk Drezdában a vonatra, amely hazahozott minket Magyarországra.
BUZEK TIBOR
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A
világnézeti
nevelésről
r

Árva
gondolatok
felkészültséggel,
nem vette.

míg késbe

*

— Történelmi tudatunk
hézagain huzatot kapott a
bölcsesség fogunk.
•

— Itt az ideiglenesség
uralkodik ezért régiségeket
gyűjtök, Tárgvat. azok lassabban inflálódnak, mint az
eszmék.
*

— A jövőben bízok, az kitart mint a vasúti sín a
végtelenbe.
Biztonság kedvéért hoztam
csillagkulcs,
készletet.
*

— Urak a zűrben, ráadásul mind menő akar lenni,
hát tanuljatok manótól. VoNincsen szavunk. Arányo- nalon kell maradni.
•
san (mű gond) — mondta
A" mikor a világnézetről
— A cél adott. Lépj be a
| kérdeztem. Majd hozzátette: gépbe! Ne feledd, itt irány— Ha van akkor nem ad:iuk tű világnézeted. Indulj el5l hozzá a nevünket.. A gondo- re az elődök után!
lat-születés-szabálvozó óvsze•
,'(!•
rek ellenére megszülettek e
I gyermekek. Pártfogói ketes- — A iövő űr ügy. A mi
ve adom közre (—) e elár- kis hajónk eszmeszélviharok
téoázta vitorlázatával starvult gondolatokat.
tolt. Vannak
még bajok,
Kezdjük az elején!
mert elvetemedtek a desz— Az ember megszületik ^ kák, mint elmélettől a gyanéz, amíg él.- Zajlik az élet. korlat, de a réseket tömik
Mozog a világ. Ahogy tet- (Ki szavatol a ladyk biztonszik. Látja. Csinálja vagy ságáért?)
kérdezi míg magyarázatot
nem kap.
Tájékoztatásul
néhány
mondat Kónya Istvánnak, a
tanszék veze— Vagyok. Akarok. Mit? KLTE filozófia
az Országos AgitáciÉn? ök akarlak engem. Let- tőjének
ós Propaganda és Művelődés
tem. Értesz? Ha egyet akkor politikai tanácskozáson
(Bp
a többit már könnyebb. Mind '83. 01. 11—12.) írásban beígy vagyunk. Ne ¡s kérdezz! nyújtott hozzászólásából: „A
jobb tájékoztatás
az abban
részesülő személyek iránti bizalorn megnyilvánulása.. De
—i Hallottál a vakon • swü- ez fordítva is igaz: ha a táletettről, nki a sikeres mű- jékoztatás nem kielégítő, az
tét után sem tudott különb- a bizalom hiányát jelenti."
séget tenni a gömb és kocka
között nézéssel
s .elméleti
Rajz és szöveg: C.

A politikai tájékoztató
előadás új jellemzője:
a népszerűség

Dj köztéri szoborral gyarapodott
idén nyáron Szeged.
Augusztus 20-án, alkotmányunk ünnepén avatták
föl
Pátzay Pál szobrát a város egykori kenyérpiacának helyén, a Klauzál téren. (Felvételünket Somogyi Levente
készítette.)

Emléktáblát
avattak
Száz éve született dr. Farkas Béla biológus, aki a szegedi tudományegyetem tanszékvezető egvetemi
tanára
volt: A Hunyadi János sugárút -13. számú ház. — a professzor volt lakása — falán
ebből az alkalomból szeptember
22-én
emléktáblát
avattak
Az ünnepséget a
Műszaki és Természettudományi Egvésület Szövetséginek (MTESZ) Csongrád megyei szervezt te. a Magye.r

Biológiai Társaság Csongrád
megvei csoportja, a Szeged
városi Tanács és a Józ«ef
Attila Tudományegyetem közös rendezésében tartották
meg. A' MJESZ Csongrád
(negyei szervezetének alelnöke. dr. Batyal Jenő megnyitója után avatóbeszédei
mondott dr. Fehét Ottó egvetemi tanár: a város névében
Nagy Károly, a tanöcs művelődéf-i osztályának főelőadóid
vette át az emléktáblát.

Szeptember 13-án. este 8
órakor
a JGYTF
Teleki
Kollégiumában,
egy kb. 70
fő befogadására alkalmas teremben már több mint 100-an
szorongtak, és míg mindig
sokan próbáltak
bejutni.
Most kérdezhetném, vajon
kire vártak ilyen sokan, i e
nem kérdezem, mert tudom.
Nógrádi György, a Budapesti IvrpszaVi Eevetem docense
a
Bundeswehr—Bundestag
című könyv sikeres szerkesztője tartott nemzetközi
kérdésekről tájékoztató előadást. A tényekre és tudományos elméletekre felépített előadás — mely főként
a kelet—nyugat viszpnyával
foglalkozott — nem szűkölködött sztorikban és humoros közbeszúrásokban, így a
hallgatóság komoly ismereteket szerezve is íói szórako-

zott, A feszült figyelmet csak
néha törte meg egy-egy folyosón rekedt érdeklődő próbálkozása. hogy legalább egy
pillantást vethessen az előadóra. A több, mint egy órás
előadást még egy óra .,kérdezz bármit
külpolitikával
kapcsolatban"
— „felelek"
játék követte, mire végre (a
kollégium portásának nagy
örömére) a hallgatóság egy
része távozott. A többiek
még a szerző saját kezűleg
árult, és dedikált köteteiből
próbáltuk egy-egy példányt
szerezni. Akinek netán felkeltettem az érdeklődését, az
íöjjön el november 1-én este 8 órakor a Teleki Kolléíiumba. Nógrádi György úiabb
előadására, melynek címe:
A szocialista
orszáook enumás között.
FARKASINSZK1 SÁNDOR

Megenlé" ;ezé$
ö t éve ö3 éves korában
hunyt el dr. Horváth Imre
professzor, a József Attila
Tudományegyetem
Növénviani Tanszékének vezetnie
Ebből az. alkalomból emléktáblái avattak
szeptember
21-én Újszegeden, az eayetemi füvészkertben,
amelyet
Hlchter Ilona Munkácsy-díías grafikus és 7óth Pál
képzőművész készített. Dr.

Gulyás Sándor tí.nvé' •
egyetemi docens beszir }
vetően a/ emlektáblat
Hortobáayi Ttbor. a södó,
Agrártudományi
Egyetem
professzora leplezett le. Dr
Horváth Imre 14 évig állt a
Növenvtar.i
Tanszék élén.
melv idö alatt az egyetemi
füvészkert ielentősen feilődött.

V e n d é g ü n k volt:

Közösség — kozos eg
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Három idős ember üldögél a parton, nézik a pecabötot. a vizet. Nyugdíjasok. Beszélgetésük
szinte
csak arra korlátozódik, hogy hajnalban, mikor elfoglalják évek óta megszokott helyüket, halkan köszöntik egymást, aztán néhány óra elteltével elbúcsúznak. Égy-egv tenyérnyinél nagyobb pontynál elismeró-irigy bólintás, halottsápadt durbincsnál pillanatig tartó gúnyos mosoly a szokás. Kialakult jelrendszer, egyéni, de a mélyben közös cél.
azonos
mozdulatsor a jellemző, s mögötte három teljességgel
különböző élet, amiről nemigen beszélnek. Ha
az
egyik nem megy ki a partra, vagv sokat késik, a
másik kettő azonnal igényli jelenlétét, ha megjön,
folytatódik tovább a belső beszélgetés. Közösség?
(Fogalom)zavaros korunkban kézenfekvő a következő kérdés: Mi a közösség? Egy szociológus vakmerőségével indulok a definíciónak: Azonos célért
tevékenykedő, közös érdeklődésű, véleményét egymás közt rendszeresen cserélő emberek csoportja. Ha
tetszik: olyan emberek önkéntes társulása, melyeknek
vágya a közösség.
Lehet, hogy túlontúl tág. hiányos, netán semmitmondó ez a meghatározás, de nálam nagyobbak is
jártak így már. Az egyik jónevű esztéta
például
könyve lényegi pontján, hosszas bizonyítás végén ezt
a bődületet követte el: a szép az objektív és szubjektív moméntumok dialektikus egysége. Ezzel lőtte
agyon a jó öreg Immánuel klasszikus mondását.
Én persze nem akarok lövöldözni, bár egy-egy
szedőgéppuska már sok véres áldozatot követelt. Régen. A mi békésebb korunkban, mikor belakhatóvá
és minél otthonosabbá próbáljuk varázsolni a világot. inkább társakat, semmint ellenségeket keresünk,
hiszen a közösség oly sok erőt ád. De melyik? És
miben? Nézzünk néhány közösségi címre
apelláló
csoportot! (Milyen jó lenne • ideírni: a
teljesség
igénytelenségével. Most: anélkül.)
A tanulócsoport
nem föltétlenül azonos érdeklődésű egyedek
összessége. Egy magyar—történelem
szakos csoportban az egyiket a régészet, a másikat a
líra. a harmadikat a generatív nyelvészet érdekli,
van kit a továbbtanulás ösztöne, mást a szülői ház
késztet a vizsgák letételére. Az érdeklődés sokfélesége pedig nem feltétlenül a szakbarbárkák előtörését jelenti, de sokkal inkább a minden egész eltörött
visszavonhatatlan igazságát. Valójában • nagy-nagy
szerencse kell ahhoz, hogy közösséggé
szerveződjön
egy
csoport...
A munkahelyi
kollektívák
esetében érvényes leginkább a főkutya-alkutya viszony (lásd:
Hankiss:
Diagnózisok). Bár. lehet jól szervezett is, például egy
magasan kvalifikált kutatócsoport, egy kiválóan öszszeszokott mérnökcsoport, de egy m a g a m f a j t a pedagógusgyerek inkább
a fúró-faragó tantestületekhez
hasonló közösségeket tudom elképzelni.
Vagy vegyünk egy politikai közösséget! Nem a
kocsmákban, hajnalba nyúló házibulikon szokásos,
indulatos, sokszor nacionalista, nem egyszer hatalomellenes beszédfolyamokra gondolok, hanem a politikai vita olyan közösségi színterére, amely itt és ma
számunkra adott. Elsősorban a KISZ-re. mely már
csak majd egymilliós taglétszáma miatt sém lehet
igazi közösség. Régóta látjuk, t u d j u k : az operativitást magára vállaló, igénylő, az alapszervezetinél magasabb szintű vezetés mutat csupán közösség-jegyeket. És ugve a tagság széles,, inaktív rétegei szolgált a t j á k ' a többséget.
- w:
Ugyanakkor egy politikai közösségtől elvárható,
hogy belső vitája — mely egységesítene — egyszerre legyen alulról és fölülről szervezett, hogy egy-egy
vitakörön — ha már a KISZ-ről ejtek szót — a milliós áldozatokat követelő sztálini diktatúra ne ítéltessék a személyi kultusz dogmatikus elhajlásának.
Az eufémisztikus „stílus", az aránytévesztés maradjon csak a kandalló melletti esti bájcsevelyek
„félreszociálizált" világában. Akkor inkább a pecázás, a néma jelbeszéd . . .
Némi túlzással élve az igazi közösséget a csapatsportok kollektíváiban fedezhetjük föl. Itt
szervez
leginkább a közös cél. Még az ellenféllel is jól el
lehet tárgyalni. Alighanem igaz ez az (ellent)mondás: a hasznosság szempontjából legkevésbé társadalmi közösség a legmagasabb szocializált.
Vagv vessünk egy pillantást a művészeti
csoportokra'. Itt a sportközösséghez
hasonlóan fokozottan
érvényes a közös tevékenység szervező ereje, de míg
a focit gólra játsszák, egy jól megoldott novella a
legritkább esetben születik pontos beadásból. Vagyis
a művészet nem csapateredmény, egy festő — mondjuk egy alkotóközösségben — legföljebb megmutatja
képeit, és sohasem adja ki annak bal felső sarkát.
Sőt: még a legjobb művészbarát sem nyújthat folyamatosan segítséget, hiszen egy autentikus világ egyéni, önálló megfogalmazása fa. alkptó
célja.
Míg ezt a cikket papírra vetettem, egy
szót
akartam minden áron elkerülni, a válság kissé elhasználódott szavát. Mert úgy láttam, ez nem válság:
egy nemzedék nőtt föl, került a pocakosodé családfők. a megereszkedett mellű anyák sorába, a produktív emberi életszakasz kellős közepébe egy közösségnélküli korban.
Ez már állapot. Vagy nem?
D. I.

Közös kollégium
(Folytatás az 1. oldalról.)
termeit" kibérelni egy-egy,
gólyabál erejéig. Az emeletekre (a lakószintekre) négy
lift viszi majd fel a hallgatókat. abban az optimális
esetben, ha mindegyik egyidejűleg jó. A
háromágyas
szobák ablakai az utcára
fognak tekinteni, a „vizesblokkok" és a tanulók
viszont nem, hanem á lényegesen csöndesebb
középúdvarokra, tehát a nagy forgalmú Odesszai
körút zajszintje a tanulni
„vágyókat"
nem zavarja
annyira. Külön emeletet fognak biztosítani a házaspár
hallgatóknak ; ezzel kapcsolatban még
nem született döntés, nem
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lehet tudni, hogy
melyik
elgondolás célszerűbb:
az
első emeletet kijelölni « célra. vagy pedig — szintén a
zajszint magas volta miatt
— a gyerekes házaspárokat
a Móra kollégium felé néző
szobákban
helyezni el. Ez
azért: merül már most fel,
az előzetes tervezéskor, mert
az ő számukra
méretében
ugyanakkora,
de belső elosztásában a másiktól
eltérő szobák
készülnek.
Hogy ez építmény monumentalitását
kellően érzékeltessem, el kell mondanom, hogy elkészülte után
400 egyetemistának
és 450
főiskolásnak fog otthont adni (vö. a Hermán jelenlegi

'

dr. Klein Sándor
játította el — hadd tegyem
hozzá: többé-kevésbé
— tanítás tudományát, igy aligha
várható cl tőlük, hogy megrögzött oktatási
gyakorlatukon önként
változtassanak,
még ha egyre többen
közülük kritika alá veszik is azt

A főiskolások bizonyosan,
de talán az egyetemisták
közül is sokan ismerik
dr.
Klein
Sándort,
a
Juhász
Gyula Tanárképző
Főiskola
Pszichológia
Tanszékének
vezetőjét.
Vele folytattunk
beszélgetést pályafutásáról,
munkájáról, és azon elképzeléseiről, amelyek az oktatás. azon belül pedig a tanárképzés
korszerűsítésére,
hatásfokának növelésére vonatkoznak.

Dr. Klein
Sándor 1966ban. az ELTE matematika —
pszichológia szakán végzett:
egy évig középiskolában
tanított, majd a Budapesti
Műszaki Egyetem
Pedagógiai Intézetébe került. Itt
tizenhat éven keresztül oktatási és kutatási tevékenységének
középpontjában a
mérnökök
pszichológia-oktatása állt; munkalélektannal és pedagógiai lélektannal
foglalkozott.
Ekkori
legjelentősebb
művét.
a
kétkötetes
munkapszichológiai kézikönyvet
a szocialista országokban a téren
alapműként értékelik. Közben bekapcsolódott az általános iskolhi
matematikatanítás akkoriban országos
vitát kiváltó, ma azonban
már konkrét eredményeket
felmutatni
tudó
komplex
reformjába:
kandidátusi
disszertációját
— „A komplex matematikatanitási módszer" címmel — is e témából készítette. Kapcsolatba
került
Dienes
Zoltánnal,
így 1972-től másfél éven keresztül Cnnadában. a Sherbrooke-i Egyetem
pszichológiai Intézetében
dolgozott.
Ettől kezdve érdeklődése és
munkássága a tanári tevékenység
irányába fordult,,
számos — hallgatók által
gyakran forgatott — tanulmány, könyv, jegyzet
szerzője. A főiskola Pszichológia Tanszékének élére 1982ben került; Budapesten él.
01 Tanár úr, arra kérem,
foglalja össze azokat a hibákat. amelyeket a mai magyar oktatási rendszer struktúrájában, módszereiben
lát.

het megtanítani, tehát a
„mit tanítunk"
és a „hogyan tanítsunk"
kérdésében
egyaránt változtatnunk kellene.
Q Milyen
gondol?

változtatásokra

— Elsősorban
drasztikus
tananyagcsökkentésre.
A
„hogyan" kérdésben pedig
legjobb az volna, ha a tanár legjobb belátása szerint
változtathatná
tevékenységét. Oktatási
struktúránknak azonban egyik fő jellemzője. hogy
változásokat
csak felülről tudunk
elképzelni; bizonyos fokig tehát
meg van kötve a kezünk.
Az iskola célja mindenekelőtt az. hogy belőle egészségesen funkcionáló, társadalmilag hasznos, egyénileg
boldog ember kerüljön ki.
A tanulókat egy szüntelenül
változó ismereteket igénylő
világra
kell
felkészítenie.
Ebből látható, hogy a mostani, konkrét dolgokat megtanítani akaró struktúra elavult. Le kell mondani arró'.,
éppen mennyiségi szempontok miatt, hogy a gyerekeket
mindarra
megtanítsuk,
amelyre
pályafutása során
szükségük lesz. Elvont tudományos ismeretek helvett,
tapasztalati úton- kell szembesíteni őket igazi problémákkal,
érdeklődésüknek
megfelelően. Ismert dolog,
talán nem is szorul bizonyításra, hogy ha a tanuló valami módon érzelmileg kötődik egy bizonyos
tananyaghoz, akkor az meg is
marad, időálló tudássá válik. összefoglalva:
ahhoz,
hogy a modern társadalom
által támasztott követelményeknek az iskolarendszerből kikerülő ember eleget
tehessen.
az iskolá (k) ban
1. tanulóképességét
kell fejlesztenünk;
2.
érdeklődését
fenn kell
tartanunk;
3. ki
kell fejlesztenünk
kommunikációképességét
és 4, önálló döntési képességét
is.

— Oktatásunk egésze túlságosan
tanításorienitált,
azaz nagyon sok idő és
energia vész el olyan ismeretek
megtanítása
címén,
amelynek háromnegyed részét — és erre felméréseink
bizonyítékkal szolgálnak —
a tanulók két év alatt elfelejtik. Módszereinket tekintve: még mindig uralkodó a
verbalizmus, ezen belül is
főként a tanári beszéd. Egyegy óra időtartamának kb.
felét a tanár beszéli végig
(szintén felméréseink eredményei alapján állíthatom
ezt), de az óra többi részében
is
emlékezetfelidézés
folyik. Tudomásul kell vennünk. hogy e sok tantárgy
mindegyikének egyre növekvő tananyagát, adathalmazsokaságát objektíve nem le-

0 Az az érzésem,
hogy
mindezen
változások
megvalósításában
kulcsszerep
jut a tanárképzésnek.
A jelenlegi tanároknak
ugyanis
mindegyike
a „régi" (mostani) iskolarendszerben
sa-

250 fős kapacitásával), úgyhogy a már meglevő
két
kollégiumot,
a Hermant és
a Mórát kiegészítvén
ez az
épület-komplexum
1400—
1500 hallgató lakóhelye
lesz,
s valljuk meg, ez már felvet
egyéb problémákat is. Kettőt említek meg közülük: l,
Képes lesz-e a szintén e
területen működő újszegedi
menza
(a lehetőségekhez
kepest)
kultúráltan ellátni

ennyi ember étkeztetését hiszen tudjuk, hogy pillanatnyilag népjóléti — ugyanis
nem csupán
hallgatók étkeznek itt —, valamint olcsó-sör-felhörpintési
funkciókat is ellát? 2. Megoldható-e a kollégiumok közötti
területen a kollégisták sportolási igényeinek
kielégítése, annak tudatában, hogv
már most is feszültségeket
okoz az a tény. hogy a kör-

— A tanárképzés valóban
nincs ilyen ú j koncepcióra
felkészülve. Gondoljuk el:
az általános
iskola hivatkozhat arra. hogy a gyerekeket az óvodában nem készítették fel eléggé, a középiskola ugyanezt az általános iskolától kérheti számon v a felsőoktatás kijelentheti, hogy a hallgatót a középiskola „rontotta el", és a
piramis csúcsán pedig ott a
tanárképzés, amely pontosan
olyan tanárokat bocsájt k \
akik az iskolában
megint
csak a régi módszerekkel
oktatnak.
Rendkívül
zárt
rendszer ez. amelyben mindenki a másikra
mutogathat, és szinte
lehetetlen
megváltoztatni.
A feladatunk paradox: — Munchausen báróként — saját üstökünket megragadva kell kirántanunk magunkat a mocsárból.
Mindazonáltal
a
megoldás
nem teljesen reménytelen, és azt hiszem, legelső tennivalóink a tanárképzés területén vannak.
Q Nagy a szerepe
ebben,
úgy gondolom, a leendő tanárok pszichológiai
képzésének.
— A
pszichológiaoktatás
nézetem szerint eddig helytelen utat járt, amikor a
pszichológia
tudományát
akarta a leendő tanároknak
megtanítani, nem számolva
azzal, hogy a tanár, amikor
konkrét esetekkel szembesül, a tudományos eredményeket nem t u d j a közvetlenül hasznosítani.
Tagadhatatlan. hogy a feltételes r e f lex tanításakor
előkerülő
klasszikus kísérlet
(Pavlov
kutyája) ismerete hozzátartozik az általános műveltséghez. Jómagam — f á j ó
szívvel bár — még ennek tanításáról is lemondanék, mivel még jobban fájna, ha az
ezzel töltött idő kárba veszne a hallgatók személyiségfejlesztése
szempontjából,
hiszen az oktatás
legfontosabb zálogának a tanári személyiséget tartom. A másik:
az egyes tantárgyait ugyanúgy tapasztalati úton kellene tanulja, mint ahogy m a j dan tanítani fogja. Ennek
megvalósítására az előadás
nem ieazán alkalmas. Mégis. próbálunk újítani itt is:
filmvetítésekkel vendégelőadókkal. és azzal, hogv inkább kevesebb anyagot tanítunk. de azt minden oldalról alaposan körüljárjuk, ellentétes nézeteket ütköztetünk (adott kérdésben Déldául igyekszünk meghallgatni
Buda Béta és Czeizel Endre
véleményét is), bevonjuk a
vitába a hallgatókat is. A
lényeg tehát a
többszempon-

nyéken fellelhető középiskolások itt tartják tornaóráik
egy részét?
Ez
utóbbi
problémával
kapcsolatban érdekes adatot
szolgáltatott Tarnai István:
az ezirányú
építkezésnél
vannak
bizonyos áthághatatlan törvények,
normák;
ezek közt szerepel az is. hogy
húsz négyzetméter
per fő
szabad, beépítetlen
terület
szükségeltetik
mozgás, sportolás, zöldövezet
stb. céljára az illető építmény környezetében (nem tudom, lehet-e ezt élettérnek nevezni).
Mármost ha valaki e húsz
négyzetmétert
beszorozza
1400-zal és összehasonlítja a
Herman-Móra-menza
háromszög határolta területtel,
a második kérdésre egyértelmű választ fog kapni.
Itt jegyeznék meg egy még
figyelemre méltóbb adatot:
fent említett
rendelkezés
rendelkezik arra nézvést is,
hogy egy kollégiumi szoba
lakóterületének
akkorának
kell lennie, amelyben 6 egész
alap.
A képen az új épület tervrajza, középen a 'több funkciójú 3 tized négyzetméter
jut egy
személyre.
aulával. Jobbra a Hermán kollégium épülete, mely így terület
egészülne ki az új létesítménnyel. (Fotó: Somogyi Levente)
A
főiskola
kollégiumi

túság bevitelén nyugszik. A
szemináriumokon
a hallgatóknak első órától kezdve
beleszólásuk van abba, hogy
mit tanuljanak, kötetlen beszélgetés alakulhat ki (ezt
segítheti a nem konvenciózus teremelrendezés: például körbeülünk), itt jön át a
gyakorlatba az, amit az előbb
az érdeklődes fenntartásáról
mondtam.
A Jómaaam.
mint a tanárképzés
egyik
„szenvedő"
alanya,
megütközöm
azon,
hogy mind az egyetemi, mind
a főiskolai tanárszakos
hallgatók csupán az utolsó képzési évben töltenek el számottevő időt az általános illetve középiskolákban,
tehát
a 3 vagy 4 év elméleti
képzés után mindössze
egyetlen
év jut a gyakorlati
képzésre,
az is még néhánu
vizsgaval,
no és a szakdolgozattal
meg-'
fűszerezve. Nem volna lehetséges valamilyen
módon az
elméleti és a gyakorlati
képzés különállását
megszüntetni, és egymasba
integrálni
őket?
— E téren m á r konkrét
eredményekről is beszámolhatok. Szeptembertől főiskolánkon,
egyéni
pszichológiai
és pedagógiai gyakorlat címen bevezettük, hogy a hallgatók az első öt félév mindegyikében 15 órát töltsenek
külső iskolákban. Ez félévenként öt alkalommal 3—
3 óra. ami azt jelenti, hogy a
szemináriumokra nem nekünk, oktatóknak kell bevinnünk a problémákat, hanem
a hallgatók saját tapasztalatait beszéljük meg. Eddig
a pszichológia-oktatás is több
tantárgyra
(nevelés-, fejlődés-, általános lélektan) oszlott. Ehelyett mi létre szeretnénk hozni a pszichológia integrált tananyagát, ami n agy
m u n k a ; az elején tartunk.
Távlati célként a pszicholó- .
gia és a pedagógia integrált
tananyagának
kidolgozását
jelölném meg, hiszen számos
olyan probléma adódik az
oktatási-nevelési munka során (gondoljunk például a
fegyelmezésre), amifői, „nem
tudjuk eldönteni, hogy pszichológiai vagy pedagógiai
probléma. Nem is l e h e t ,
mert ez iskolai
probléma.
Még távolabbi cél pedig az,
hogy a pszichológia és a pedagógia tananyagát a szaktárgyakéval
is integráljuk,
elvégre.
hangsúlyozom,
a
hallgatóknak olvan szellemben kell tanulnia, ahogy
majd tanítani fog.
A Van lehetőség
a gyakorló tanárok hasonló
szellemű továbbképzésére
is?
— Igen. Jövő nyárra 150 "•'
gyakorló tanárt szeretnénk
összegyűjteni, 5 tantárgycsoportban.
Délelőttönként
személyiség-fejlesztő foglal- '
kozásokat tartanánk, délutánonként pedig
tapasztalati
úton — lesznek gyerekek ia
— szerezhetnénk úi ismereteket, módszereket.
Köszönöm
a beszélget
tést.
SANDI
ISTVÁN
helyzetéről szólva dr. Szendrei János főigazgató
emlékeztetett arra, hogy jelen
pillanatban
a
hallgatók
30%-a sem fér be a kollégiumokba, így tehát égetően
szükséges ez í z ú j létesítmény. Említette azt is, hogy
a közös kollégium gondolata — mivel lényegesen olcsóbb két külön épület költségeinél — a minisztériumban merült fél. Ügy gondolom, hogy más okból is r e n d kívül szerencsés döntés ez:
lényegesen közelebb hozhatja
emberileg,
szakmailag
egymáshoz a különböző szegedi felsőoktatási intézmények
hallgatóit
az, ha
együtt élnek.
laknak.
S
bár valószínűleg a jelenlegi hallgatók egyikének sem *
fog megadatni-, hogy ebben
a — tervrajz által lelki szemeink előtt magasodó —
impozáns. XX. század végi
szintű
(tetőkazán,
napelemek, stb.) épületben
lakhasson, mindenképpen üdvözlettel és nagy várakozással kell építésének hírét
fogadnunk.
S. I.

Idegen hadakban

Bálint Sándor

Aligha van még egy
város nz országban, de
akár a világon is. amelyiknek olyan egyszemélyes, önerőből
működő
kutató intézete lett volna, mint Szegednek Bálint Sándor.
Augusztus elsején ünnepeltük
nyolcvanadik
születésnapját, de 1980.
május 10. óta nincs közöttünk a „legszögerlibb
*zögedir\ek" is nevezett
Bálint Sándor.
A vidéki tudós sorsa
jutott neki — az elismerés teren: meg kellett
halnia, hogy jelentőségéhez méltó számban és terjedelemben írjanak róla.
ö t évvel ezelőtt, hetvenötödik
születésnapján
mindössze három újságcikk köszöntötte a nagy
tudóst, unvanannyit írtak
év elején a Bálint Sándor
újabbkori leiáratását célzó Tombácz-perről: emellé ráadásnak adta a televízió portréfiimiét
(melvet halálakor megismételtek) és II. János Pál
pápa üdvözlő levelét.
1980-ban halálakor már
közel ötven írás méltatta hatalmas életművét,
személyiségét.
Halálakor
döbbentek rá, hogy többé nem lehet szerénységére hivatkozva hallgatni róla. Scheiber Sándor
professzor ÍRV emlékezett
rá: E könyvtári
irodalom
szerzőije szegény,
szerény
— több: alázatos
ember
volt. A mások
érdemeit
felnagyító.
a
magáét
háttérbe szorító. Erzö. érzékeny lélek. A
legtisztább ember, akit sok évtizedes
barátságunk
folyamán
megismerhettem".
Egy
évvel
később
Scheiber professzor pontosan meghatározta Bálint Sándor
munkásságának ielentőségét, értékét — Kálmány Lajoshoz
és Löw Immánuel szintén
szegedi folkloristékhoz is
mérve: „A szakrális néprajznak a világon
egyik
legnagyobb
kutatója
és
feldolgozója volt". — írta a Forrásban (1981. ti.).
Halála óta, ha kisebb
w.ámban is — természetesen. de egyre nagyobb
hangsúllyal
szólnak
munkásságáról.
Emléke
folyamatosan iele n van a
magyar kultúrában. Sajnálatos. de tény. hogy a
magyar
folyóiratokban
mindenütt inkább otthon
van emléke, mint Szegeden. 1980 óta a legfontosabb írások a Vigiliá-ban
a kecskeméti
Forrásban
és a' szombathelyi Eletünkben
jelentek
meg
róla.
Külön kell szólni a Péter László
szerkesztette

Somogyj Könyvtári
műhelyről. mely folyamatosan
és
következetesen
ápolja a nagy tudós emlékét. akivel már életeben gyümölcsöző munkakapcsolatot alakított ki a
szerkesztő. Péter László
érdeme a Bálint Sándorbibliográfia
elkészítése
(Gyuris György folytatta
a munkát). A Somogyikönyvtári műhely sajnos
csak a szűk sz&kmai közönséghez jut el.
A nyolcvanadik születésnapon.
amikor
már
több mint néev éve nincs
közöttünk Bálint Sándor,
jelentős állomáshoz ért
utóélete.
Egvelőre még
nem adatott neki a megjósolt szobor, utcát sem
neveztek el róla. de szülőházát
emléktáblával
látták el. Emlékbeszédet
Sötér István akadémikus
mondott, a beszéd szövegét az Élet és Irodalom
közölte.
A születésnapi tisztelgő
írásoknak feladatuk van:
figyelemfelhívás, összegzés. esetleg egves részterületek bemu'atMsc mén a
szakirodalmi feldolgozás
előtt. Mikor és ki íria
meR a Bálint Sándor monográfiát?) Az Üj Ember
cikksorozatot közölt az
évforduló alkalmából —
és
rápirított
Szegedre,
közölve az elhanyagolt sír
fényképét.
Unalmasnak
tűnhet
műveinek állandó fölsorolása. már csak azért is,
mert legtöbbje könyvészeti ritkaság Mint például a
Szegedi
szótár
1957-ben megjelent két
kötete, mely fá'óan hiányzik sok szegedi polcáról. Ismert, hogy élete
végéig gyüitötte az anyagot az ú j
kiadáshoz,
teszik ezt mások js. egyszer talán világot lát a
második kiadás. A Karácsony,
húsvét,
pünkösd
című munkájának
másoc
dik kiarlá a is ritkaságnak számit. Vajon lesz-e
életmű sorozata, ahol ú j ra hozzáférhetővé válnának nagyhírű és kiváló
alapmunkái? Biztosan kifizetődő vállalkozás lenne.
A kötelező tiszteletkörök után rátérnék saját
mondandómra, amelyhez
nemcsak
ürügy Bálint
Sándor 80. születésnapja.
Néhány gondolatot fűzök
a Szeged, a szepediség és
a szegediek című gondolatkörhöz. Bálint Sándor
gimnazista koromban ismertem meg személyesen. kicsivel később műveinél. Akkor még a regi
magvar irodalom szerelmeseként a Szeged reneszáns¿kori
műveltsége

(1975) című akkor legfrissebben megjelent könyvét
olvasva ismerkedtem vele és a város múltiával,
lehetetlen volt nem érezni valamilyen romantikus
szeretet-szerelem félét a
város iránt műveit olvasva. Ebből az érzésből ma
is sok mindent őrzök, de
sok minden egyebet is.
ami akaratom
ellenére
rátelepedett e tisztának
induló kapcsolatra.
Közeli barátaitól értesültem arról, hogy akárhogyan is szeresse Bálint
Sándor szülővárosát, az
nem szereti vissza őt. íav
tehát időnkénl eRvoldalú
ez a szeretet, ta'án a?ért
olvan maradandó. Megdöbbentett 1965-ös meghurcoltatásának és megaláztatásának története és
meeleoett Bálint Sándor
hozzáállása: ..Arra kérőm
az én Uramat Istenömot.
hr>av ne tudjpm mög. ki
juttatott irt", hogy ne éljen
gyűlölet
bennem
iránta". — mondta a bíróságon az utolsó szó jogán (idézi Kilián
István,
Vigília 1981. 5.).
A gimnáziumi évek vége felé nekem is rá kellett jönnöm: furcsa ez a
város, eddig mintha minden nagy szerelmese valamikéoo törvényen kívül
élt volna benne.
Nemsokkal
megismerkedésünk után írta a kiskamasz. 16 éves gimnazista (félbemaradt)
aláírásokat és aiánlásoknt
gyűjtő könwebe: ,,S-k
szeretettel ajánlom a szögedi múlt ismeretét,
a
szöget** vért szeretetét., a
S7önedi i'i'őii tofébbi énítósét. 1076. Ví. 3. Bálint
Sánrlor".
Súlvos teher ez. Lehete m«>a .szeretni ezt a várost? I,ehet-e ittmaradni'
vaav el kell menni annak nki el akar érni valamit? Mint már hosszi',hosszú évek tapasztalata
és nemzedékei mutaHák
szívesen
maradtuk volna.
He p1rner»vp inbh^n tárták. Fmhléma az i« hn«?v
a !W"k1I egvre inkább
csak Szeaeden élőt ielent.
Aki rom- akar minritrn
áron Széfeden maradni,
és nem élt eddip is itt.
vapv ennél sokkal ro=zszpbb helyen, piie^a mar i d itt — és k-n'-ántsein
biztos, lioev a fővárosba
megv. Lehet. hogv a város nem
jól él a
lehetőségeivel ?
Bálint Sándor sz.öaediségében.
tudósi-emberi
mpgatartásTban
olva-i v
mérce, akihez hasonlítani
szeretnénk, de rragunknt
mérni vele aligha lehet
bátorságunk.
ZSOLDOS SÁNDOR

Díszdoktoravatás
a JATE-n
Október 3-án díszdoktoravató ünnepi
közgyűlésre
került sor a József Attila
Tudományegyetem központi
épületének aulájában. Az
egyetem Tanácsa nemzetközileg kiemelkedő tudományos eredményeinek valamint a szegedi tudományegyetemmel több évtizede
fenntartott, hathatós tudományon segítséget
jelentő
kapcsolatának
elismeréseképpen a
bölcsészettudományok honoris causa doktorává fogadta dr. Ligeti Lajos nyugalmazott
egyetemi
tanárt, Kossuth-díjas
akadémikust.
Az ünnepi közgyűlésen
dr. Kristó Gyula, az egyetem rektora köszöntötte a
megjelenteket, közöttük d ' .
Somos András akadémikust,
az MTA alelnökét, dr. Földiák Gábor művelődési miniszterhelyettest. dr. Székely
Sándort a városi pártbizottság titkárát és Szabó
G.
Lászlót,
a megyei tanács
elnökhelyettesét.

A hagyományoknak megfelelően a bölcsészettudományi kar dékánja, dr. Mikola Tibor
ismertette ,az
egyetem díszdoktorává fogadott dr. Ligeti Lajos életpályáját. tudományos munkásságát. majd az Egyetemi
Tanács nevében dr. Kristó
Gyula rektor átadta az idős
tudósnak a díszdoktori diplomát.

Dr. Ligeti Lajos profeszszor 1902-ben született. A
budapesti egyetemet a neves Eötvös-kollégium tagjaként végezte, ahol klasszika-filológiát és turkológiát
tanult. 1925-ben sub auspiciis avatták doktorrá. Ezután három évig a párizsi
egyetem ösztöndíjas hallgatója volt. Turkológiai
tanulmányait kínai, tibeti és
mongol stúdiumokkal egészítette ki. 1936-ban az MTA
levelező tagjává választották, majd a biídapesti egyetem kelet-ázsiai tanszéké-
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nek vezetését bízták r í
1947-ben lett az MTA rendes tagja, később alelnöke.
Tíz
esztendeje
vonult
nyugdíjba, azóta az MTA
tudományos tanácsadójaként
tevékenykedik.
Gyakorlatilag ő a megteremtője a magyar mongolisztika, tibetisztika és sinológia tudományának. Munkássága során feltárta a
magyarság keleti kapcsolatainak forrásait, történeti
szempontú nyelvészeti megalapozottságú filológiai kutatómunkát végezve.
„A magyarság keleti kapcsolatai — Egy készülő szintézis alapelvei" című programadó munkája Szegeden
jelent meg. 1932-ben. Tudományos tevékenysége kutatóhelyek megteremtését és
tanítványok
sokaságának
útraindítását eredményezte.
Szorgalmazta az altajisztika oktatásának bevezetését,
amely a vidéki egyetemek
közül elsőként Szegeden indult meg.

Ha az újkori abszolutizmus koráról, a
XVIII. századról
összefoglalóan kellene
beszélni, akkor « forradalmak irta történelmet ismerők nem sokat tudnának
szólni. A Rákóczi szabadsáeharr bukása
után, a Habsburg diktatúra t idején mégis
íródott löDorfilstös történelem csak éDnen nem magvar földön. A
dinasztikus
hábortí korában az eovkori kuruc hadvezetés több száz katonáia harcolt Európa
csataterein. Keveset tudtunk róluk.
Zacliar József: Idegen hadakban
című
könvve ezt a hiánvt próbálja pótolni. A
Nemzet és emlékezet
sorozatban meaielent monoaráfia hadtörténeti metodikával élve — kicsit papíros ízű nyelven, de
naevon alaposan föltárva eav meglehetősen ismeretlen területet — mutat be hnrminc életsorsot. Mielőtt azonban a kiemelkedő katonák Dálvafutását. érdemeit
ismertetné, két értékes dolgozattal nyújt
bevezetőt a korszak hadi játékszabályaiba.
A Hadügy.
hadseregek,
háborúk
a
XVIII. századi Európában című feiezet a
korabeli feavverzet részletes leírásától a
hadszervezés módszertanaié minden tudnivalót fölsorol. Ebből a dolaozatból meeismevhetiük a német soanvol.
francia,
aneol és mao.var (szabadságharcos) hadsereg rangjait,és beosztásait, a felszerelést,
a taktikai és hadvezetési szokásokat, a kikéDzés menetét, valamint a leafontosabb
háborúk eseménytörténetét, következményeit. Természetesen nem csuDán a föntebb említett nemzeti hadseregek tevékenvséaét. hanem eaé.sz Európa folyamatos átrendeződését is leíria a szerző egészen a Naev Francia Forradalomig.
Zachar másik bevezető írása ebben a
politikai környezetben helvezi el a maavar
hadüev
nrdblematikáiát. Ennek
centrumában az 1703—1711 közötti, széles
társadalmi alapon
vívott füeeetlenséei
háború áll. Az európai diDlomáciai viszonyokat is fievelemmel kísérve elsősorban arról szól., hoavan harcoltak tovább,
miiven körülmények között kerültek ideRen hadakba a maevar katonák.
Az említett harminc életrajz első része
a Rákóczi
szabadsáaharc
kiemelkedő
tisztieinek sorsát követi nyomon, a második részben nedie ezeknek a fiairól, a következő aenerációról írt eev-eav rövidebb
tanulmányt. A katonák közül csak néhá-

nvat említek itt. a könvv leendő olvasnia inkább Zachartól tudion mea többet.
Szerepel köztük Jávorka Adám. aki kuruc kapitánv volt és lenavel óbester (ezredes) lett. Máriássy Adnm. aki Rákóczi
alatt ezredeskapitánvként szolaált. maid
orosz eenerálisként
(tábornokként) harcolt. Dávid Zsigmond
volt kuruc kapitány későbbi francia brigadéros (két ezred élén álló tábornok).
Meaismerheliük annak a Kováts
Mihálynak az életoálváiát kiről a maevar
koronát visszaszolaáltató amerikai küldöttsée vezető diplomatáia is szólt a Parlamentben. Aliahanem akkor eaész sokan
fsodálkozva
haliaatták Kováts ezredeskaoitánr ..amerikai kapcsolatait", eeváltalán ezt a nevet, hiszen nem naavon
hallhattunk róla. Zachar könyvéből meatudhatiuk ennek a különös oálvának az
állomásait. De találkozhatunk
még.
porosz
németalföldi
és spanyol
szolgálatba állt tisztek történeteivel, sorsával is.
Itt csak egy életsorsot mutatok be
bővebben. Bercsényi Lászlóét. ö érte el a
leamaaasabb rangot. Franciaorszáa marsall iáként hunvta le a szemét. Apja az a
Bercsényi Miklós volt aki grófi származása ellenére Rákóczi hadvezéreként tette
hallhHtatlanná nevét. Az ifiabb Bercsényi
Habsbura foasáeba került. 1704-ben —
ekkor 15 éves — fogolycserével szabadult.
Nem nyugodott addig, míg apjánál kiiárta. hoav a feiedelem aitónállóia leeven. A szabadsáaharcban 1708-tól vptt
részt, egészen fiatalon érdemelte ki a kapitányi raneot. A bukást követően hoszszas búidosás után került FranciaorszáBba. ahol szervezte és vezette a maevar
huszárezredet. Barátja lett a trónját vesztett lenavel
királynak. I.
Szaniszlónak.
kiérdemelte
a
leakereszténuibb
király
kegyeit, s mée azt is elérte, hoev a francia hadsereaben — ahol efivséees szerelvényben
kellett szolaálni — a maavar
huszár eevenruhát nem cserélték le franciára. Bercsénvi élete véaén Franciaor-száe leanaavobb katonai vezetésében tevékenykedett. közvetve szoleálva a maevar füeeetlensée üevét.
Zachar alapos
avűitőmunkát iaénylő
könyvében olvan — Bercsényiéhez hasonló — sorsokkal találkozunk, melvek sokat
segítenek a helyes nemzeti önértékelés elérésében. (Magvető. 1984.).
D. I

THEATtE
SZÍNHEZ

Végre az

opera...

Magyarországi ősbemutató
a Zenés Színházban
Végre az opera is színház! Jgen. lehet igazi színházat csinálni operai keretek között — bizonyította
be Telemann: A
türelmes
Szókratész című
művének
premierje. A termékeny barokk szerző elfeledett művét Oberfrank Géza ásta elő,
fordította, tűzte műsorra és
vezényelte Szegeden. Tervéhez
sikerült
megszerezni
Carl Heinz Ekhrathot, ezt a
rendkívül eredeti rendezőegyéniséget. Ezzel m á r készen Is lenne a biztos siker
receptje, a „diagnózis" azonban nem ilyen egyszerű.
Telemann műve a színlap
szerint vígopera. A „vígságot" azonban inkább a szöveg
hordozza
(Oberfrank
fordítása sziporkázóan szellemes). A zene inkább a lírai részekben hatásos; a komikus
epizódokat „biztos
kéz", de hasonlíthatatlanul
kevesebb invenció jellemzi
A szerepek egy része hálás,
szép feladat, a -többiekkel
azonban semmi érdemleges
dolog nem történt, s így
kissé unalmas figurák. (Ide
tartozik például Nikia és a
címszereplő, Szókratész is.)
Az első felvonás a legjobb,
a 2. és a 3. egyre hosszabb
és hosszadalmasabb. (A 2.

szereposztás
bemutatkozásakor m á r ki is hagytak két
duettet. Pedig így a darab
egyik legcsodálatosabb zenéjétől fosztják meg a közönséget!) S mégis:
nagy
és igen-igen. megérdemelt
siker!
Végre az operát is megrendezik! Carl Heinz
Ekhrath (Egyezzék meg ezt a
nevet!) gyökeresen ú j a t hozott a magyar zenés színpadra. Egyfelől a (felsensteini iskola
szellemében)
minden
mozgást.
játékot
„taktusra tervezett": másfelől állandóan
színpadban,
látványban gondolkodik. E
két elvét határtalan ötletgazdagsággal, könnyedén, de
nagyon pontosan érvényesít. Okosan, aktuálisan, ízlésesen archaizál, s épp ott
utal a barokkra, ahol a zenei és a színpadi zsúfoltság
a tetőpontjára hág, ahol a
mű
„leginkább
barokk."
Kár szaporítani a s z ó t : merjük kimondani, a rendezés
világszínvonalú
munka.
Végre az operaénekesek
is színészek! (És milyen
jók!) Mindez azért is olyan
feltűnő, mert a produkció
zeneileg problémátlan
és
nagyszerű (..Hagynak a já-

tékra figyelni".) Az énekesek egymást múlják felül, a
zenekar — főképp a fuvolások és a trombitások —
kiváló. Különösen tetszettek
a fiatal szerelmesek, Vdmossy Éva, Terebesy
Éva.
Iván Ildikó és Vajda Júlia
akinek gyönyörű, kiegyenlített hangja, finoman átélt
alakítása igazi fölfedezés. A
komikus
szereplők
közül
Bárdi Sándort, Szabady Józsefet és Réti Csabát
kell
kiemelni, és persze Gregort.
Bajtay
Horváth
Ágotáról
akit eddig pompás drámai
színésznőnek ismertünk." kiderül, milyen nagyszerű komikai vénával rendelkezik.
Két
kifogásolható
momentum: a balettek discós
beütése stílustörés, a kórus
pedig
bántóan
pontatlan
(karigazgató: Molnár László,
aki a 2. szereposztás karmestereként igen jól „dolgozott").
Végre egy operaelőadás
nemcsak az operarajongók
„szektájához" szól! Ezt a
produkciót bárkinek merem
ajánlani: jó! fog szórakozni!
MAROK

TAMA?

. Diákújságíró tábor Győr, 1984
Szemelvények a tábor

végtermékéből
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Egy sors — fordulatokkal
Táborozáskor imerkedtem ínég Vele. Kollégiumunk portáján tüsténkedett, amúgy úri modorban, a 30-as
évekbeli
szállodaportásokhoz
hasonlóan. Ötvenesnek néztem. de inkább túl rajta,
mint innen. Mindenkihez
kedves, jó mcdorú, főleg
a nőkkel szemben szolgálatkész. Megmosolyogtam,
amikor hajszárítót kölcsönözve tőle felajánlotta szíves segítségét a h a j mosásban.
1

— ö n aztán ért a nők
nyelvén!
— Azon is,
négy nyelven,
szinten.

és még
tolmács,

Mindegyik nyelv tudására szüksége volt kalandos élete során, hiszen
beiárta a fél világot, és
nem csak utazóként.
— . Életem sora úgy
hozta, hogy 49-ben diszszidálnom
kellett.
— Mikor tért haza?
— 1956

októberében.

Ekkor folytatódott magánéleti
„kálváriá"-ja.
Keserű iróniával ejti ki a
szavakat és meg is tagaddá a további beszélgetést. Csak hosszas kérésre és más alkalommal
hajlandó elmesélni életét.
Otthon fogad. Zsúfolt, a
múltra' .'egyáltalán
nem
emlékeaa»t«U kJM&MnMftis
lakásbán lakik, hatodmagával. Épphogy kényelmes berendezés, rengeteg
könyv, bor az asztalon,
amiből mértékletesen töltöget. inkább csak magának. Rám a története is
elég bódítóan hat.
Gyermek- és ifjúkora
Győr kórnyékén telt ol.
1924-ben született, főhercegi főerdész fiaként. Apja. a valamikori szlovák
katonaszökevény művelt,
hat nyelvet beszélő, értő
kezű. de gőgös szakember volt. Emiatt családja
nem emelkedhetett a társadalmi
ranglétrán, viszont fiát igényesen nevelte. A fiú tanítványokat "vállalva, nyáron pedig a vasgyárban robo'olva kereste meg tandíját.
Igv végezhetett a négy
polgári után tanítóképzőt.
-A háború 44-ben egészen
a szovjet frontig sodorta.
— Butaságból-e
vagy
hazaszeretetből,
de minden osztálytársam
önkéntesnek
jelentkezett,
hát én is elmentem.
Decemberben
aknaszllánk fúródott a lábába.
Ez a kis szilánk nagyot
fordított sorsa kerekér.
Zászlósi rangot kapott és
Németországba vitték. Üt
közben segített egy ismerős bevagonírozott családnak élelemmel, apróbb
szolgálatokkal. A családfő hálás volt neki ezért.
— Csakhogy
amikor
hazatértem
a sebesiilttáborból ebből a családfőből a ktilönleges igazolóbizottság elnöke lett, aki
már csak Nyugatról hazatért
veszélyes
elemet
látott bennem.
_ Nem igazolták le, s ezzel nem fogadták be a
születő ú j világba. így
nem helyezkedhetett el
képzettségének
megfele-
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Portré, név

nélkül

lően sem. A háládatlanság és állandó bizalmatlanság. a robotolás megélhetéséért csak fokozta
elkeseredettségét. Zátonyra futott rövid életű politikai pályafutása is.
— Pedig 47-től szervező titkára, majd
képviselője voltam az alakulóban
levő
Barankovics-féle
Keresztény
Demokrata
Néppártnak. Hiába értünk
el kezdetben
sikereket.
48-ban elúszott a képviselőség, de még a párt is.
Már csak a lehetőségre
vártam, hogy olyan
országba jussak, ahol nem
kell kitaszítottként
élnem.
Ez a lehetőség 1949ben érkezett el. Az elaknásított határon vasúti
olaios-tartálvvagonban
jutott át. Négy
napig
egyensúlyozott a létrafokán.
nyakig
olajban,
amely rút kiütéseket okozott bőrén, étlen-szomjan,
egyre gyengülve. Csak a
remény éltette, hogy Linz
már amerikai zóna.
Felmérem harminc évvel ezelőtti énjét, ahogy
velem szemben ül. Nehéz
elképzelnem róla ekkora
testi-fizikai
állóképességet! Alacsony, vézna kis
ember, kétkedve fogadom
hfli_?zon kijelentését is,
hogy életéhen fontos szerepet^ játszódlak a nők.
¿ávorpafis bajusza mosolyra húzódik:
— Hiszen most is húsz
évvel fiatalabb
feleségem
van!
Első feleségével a diszszidensek táborában ismerkedett meg. Az újpesti lány az amerikaiak tolmácsa volt. Nyelvismeretük segített előrelépésükben.
Házasságkötésük
után a feleség angolul tanítgatta, későbbi céljaik
miatt elkezdett spanvolul
tanulni. Német nyelvtudásának köszönhetően a
láger parancsnoka lett,
továbbtanult a linzi pedagógiai főiskolán. Mindez csak kitérő volt a fő
cél, az ú j haza keresése
közben.
— Sokan
vándoroltak
akkor Dél-Amerikába.
Én
Venezuelát
választottam,
feleségem sem tudott jobbat.
Amikor
partra szállt
Puerto Cabello kikötőjében. még nem sejtette,
hogy élete egyik legváltozatosabb időszakát éli
majd e szép, egyenlítőközeli országban. A csapodár, szeszélyes Fortuna
is társául szegődött ezekben az években, bár sokszor cserbenhagyta. Gazdagság és szegénység váltogatta egymást életében.
Sorsának felívelését ismét a nyelvtudásának
köszönhette.
Amerikai
gyáros képében jött el a
Szerencse
a
Panada-i
gyűjtőtáborba és ragadta
ki őt feleségével együtt a
kétségbeesett
„mihez
kezdjünk"
tanácstalan-

ságból: Az idősödő milliomosnak Carucas-i villája és — mint a filmregényekben — szép, fiatal,
unatkozó hitvese
volt.
Háztartási
alkalmazottakat kerestek. így.
am:g
felesége a ház körüli teendőket végezte, úrnőjének jóvoltából főhősünk
belekerült a „Nagy Elet"
forgatagába.
Megismerte
a Caracas-i és Las Vegas-i
éjszakai
élet
minden
gyönyörét, amit csak pénzért meg lehet kapni.
„Szépfiúskodása"
révén
kisebb vagyont gyűjtött
és önállósította magát.
— Magyar iskolát alapítottam,
megpróbáltam
pedagógusi
diplomámat
jó cél érdekében
felhasználni. Sajnos, nem bíztak
meg bennem
az ott élő
magyarok, mivel én már
„a kommunizmusból
jöttem".
tjf.jra gazdag nők szórakoztatóvá lett és nagyobb
vállalkozásba
kezdett:
zöldségboltot nyitott. Nagyot legyintve mondja:
— Ez volt életem legnagyobb ballépése.
Nem
számoltam
Venezuela
tropikus éghajlatával. Rövid idő alatt
megromlott
az áru.
Az abszolút
csődből
csak annyit tudott megmenteni, amennyivel kibérelt egy éjszakai mulat ó t Ez hamarosan Caracas egyik legkeresettebb
szórakozóhelye,
bordélya
lett. Jól hoztak a konyhára
lányai,
alaposan
meggazdagodott,
megvehette a mulatót is.
— így lettem
kapitalista, a feleségem meg gazdag úrinő.
Már 1955-öt írtak, amikor egy estére kibérelték
tulajdonát a „szabadbirkózók".
Valami
neves
sportversenyen győzhetett
a csapat, mert igen duhaj
kedvében
volt.
Szinte
csak a falakat hagyták
meg mementónak a mulatóból,
biztosítás nem
lévén tönkretéve annak
tulajdonosát. Vége szakadt a nagyúri' életnek.
Az utolsó szalmaszálat egy
gyémántmosó
expedíció
jelentette az Orinoco-folyó völgyében. Tönkrement gyáros társával mélyen behatoltak a dzsungelbe. Biztosra akartak
menni.
Bennszülöttekre
akadtak, akik asszonyokat
adtak melléjük kísérőnek
és szemmel tartónak. Számukra éppen a gyémánt
volt a tiltott tárgy. A tabu különben nem túlságosan bőven kínálkozott.
Napokig sovány volt az
eredmény. Társa eltűnt,
csak a visszaúton találta
meg fejnélküli testét. Ez
volt büntetése, mert a véletlenül
talált
diónyi
gyémántokat
el akarta
vinni a törzs földjéről.
— A holttest
bőrtarisznyát

mellett
találtam.

benne az áhított
kincscscl. Temetési
hókusz-pókuszt
mímeltem.
mert
tudtam, hogy a bennszülöttek
figyelik
minden
mozdulatomat.
Mégsem
vettek észre, hogy sikerült elcsennem
egy •?!
karátos
gyémántot.
Ezt
már a Caracas-i bankban
beváltáskor
tudtam meg„
ahol kisebb vagyont kaptam a drágakőért.

Nehéz
a cikkírás
Főleg egy kezdőnek az.

Életének ez a meseszerű epizódja segítette végül is a hazatéréshez. Az
argentínai magyar követségen keresztül hamarosan megkapta a hazautazási engedélyt.
öttagú
családjával 1958 szeptemberében szálltak
hajóra
és október közepén érkeztek Budapestre.

Téma:
valamit
egészségügyéről.

Eddig csak kortyonként
itta borát, de most inkább dühös, mint határozott mozdulattal ürítette
ki teli poharát.

Portái-: Jókor jött, épp
most voltak oda ebédelni.
Földszinten balra a 13-as
ajtó.

— Engem a Rákosi-időszak kényszeritett
hazám
elhagyására.
Értetlenül
álltam a pesti
eseményeket szemlélve. A fölfordulás elvitte
a vagyonomat. Kárpótlásul az ú]
kormány lakáshoz segített
és
munkalehetőséget
adott, hogy
eltarthassam
családomat.
Házasságom
azonban felborult,
mert
az asszony
nem
akart
visszaszokni
a
munkás
hétköznapok
rendjébe.
Később alkalmam
nyílt
nyelvtudásomat
felhasználni: 1962-től tolmács és
vállaloti összekötő
lettem
egy hazai és egy
kubai
cég között. Üj
munkaköröm
állandó
utazással
járt: vagy 17 alkalommal
jártam
Kubában. Ez az
állandó életmódváltás és
klímakülönbség,
meg a
korábbi
viszontagságok
felőrölték
szervezetemet:
9 éve
rokkant.ositottak.
Visszatérő
vendége
vagyok a klinikának,
tudom, már nem sok jót
várhatok
az
élettől.
Azonban új családot alapítottam
és most is el
kell tartanom,
taníttatnom kiskorú
gyermekemet, dolgozom, hol éjjeli őrként, hol
portásként.
Ha szükség
lenne
rám,
német,-olasz,
spanyol tolmács is lehetnék.
— A negyedik nyelv?
— A magyar. Tolmácsszinten.
Pedagógusi
tapasztalataim
szerint
ennek megfelelő
ismeretéra
ma nagy szükség
lenne
Magyarországon.

Számunkra,
fiatalok
számára szinte hihetetlennek tűnik ez az élettörténet, pedig élnek még
generációk.
amelyeknek
sorsában nagy szerepet
játszottak
a történelem
véletlennek tűnő fordulatai, törvényszerűségei.
A múlt. a történtek tudatában nehéz lehet ezt
a tág terű életet egy portásfülkébe szűkíteni.

•

KACZÜR ÁGNES
(Szeged)

Első tipp: a
rosi
Tanács
ügyi Osztalya.

Győr

Győr váEgészség-

— Jó napot, szeretnék
az egészségügyi osztályról valakivel
beszélni.
Diákújságíró vagyok.

Kopogtatok,
benyitok,
velem szemben a titkárnő.
— Jó napot kívánok.
Diákújságíró vagyok, a
város
egészségügyéről
szeretnék írni.
— A főorvos úr most
éppen tárgyal, s ez eltart
négyig. És . négyig vagyunk.
Holnap ráér?
— Rögtön megnézem.::
(A kis hölgv a város
egészségügyéről akar írni, ebben ugye csak a főorvosúr az illetékes. Beszédfoszlányok,
diszkrét
nevetés).
— Jöjjön
nyolcra.

holnap

fél

— Akkor tud maid velem foglalkozni a főorvos
úr?
— Igen. jöjiön reggel
fél nyolcra.
Diákújságíró?! Nem a Kisalföldtől
van véletlenül?
— Nem. Miért kérdezi?
— Ezen a héten járt itt
egy kis újságíróhölgy, elhozta bemutatásra a cikket a főorvos úrnak, mielőtt megjelenne a Kisalföldben. Ugyanarról akarnak írni?
— Nem, nem a Kisalföldtől jöttem. Viszontlátásra.
Második tipp: a Kisalföld szerkesztősége, pontosabban' az
újságíróhölgy.
— Diákújságíró
gyok . . .

va-

— A Kisalföld Szer- •
kesztősége a lengőajtón
túl. Ez itt a városi KISZbizottság.
— Elnézést kérek.
— Nem történt semmi.
Nyitott ajtajú szobában
egy középkorú asszony ül
az íróasztalnál, valamit
dolgozik. Kopogok az ajtófélfán. belépek.

politikai rovattól
het valakivel.

beszél»

Kedves fiatal lány a
titkárnő, elmondom neki
is kérésemet. Hellyel kínál. Először telefonálni
próbál,
majd kisiet a
szobából.
Nemsokára
megérkezik . egy magas,
sovány, negyvenes férfi.
Körülnéz, én szinte eltűnök a nagy fotelben, nem
lát „senkit". Beér a titkárnő is. közli vele. hogy.
én vagyok az. Bemutatkozunk egymásnak, újra elmondom. Nem, Ö nem
tud róla, hogy tőlük valaki a város egészségügyéről írt volna. Egyébként ez nekik különben
sem téma, ugye értem?
Bólogatok.
Magamban:
csak addig, amíg te beteg
nem leszel. A városi tanácsnál jártam? Akko*
nem jó helyem, mert ott
csak a szociálpolitikával
és az öregek napköziotthonával foglalkoznak. A
regionális integráció óta a
Győr-Sopron
Megyei
Kórház-Rendelőintézet
igazgató főorvosa és annak öt helyettese az illetekes. Forduljak az általános helyetteshez vagy a
járóbeteg-ellátás illetékeséhez, aki most jött meg
éppen Amerikából. Ujjain még felsorolja név szerint a többi helyettest is.
Három férfi j ö n be, beszélgetni kezd velük, látszik dolguk van, valahová készülnek. Elköszön.
Kettesben a titkárnővel.
— Az újságírónő Mónus Zsuzsa lehetett. Nincs
szerencséd, alig egv órája ment el. Ezen a héten
szabad péntekes, legközelebb kedden találod meg
itt bent. Üj lakásba költöztek, telefon nincs.
—• Köszönöm. Szia.
Harmadik tipp: a főiskola üzemorvosnője.
I. portásnál:
van rendelés?

— Mikor

— Reggel héttől kilencig. De van délután is.
II. portásnál — Mikor
rendel az üzemorvos?
— Azt hiszem egytől
kettőig, azért nézze meg a
rendelő ajtaján.
•
Az ajtón kifakultbetűs
cetli, melyen kiböngészhető. mikor és ki helyettesíti az üzemorvost. A
rendelés egyébként tizenkettőtől egyig tart.

— Jó napot . kívánok.
Egy újságírónőt szeretnék
megtalálni, aki mostanában cikket írt a város
egészségügyéről.

Már se időm, se kedvem nincs. Pedig micsoda cikk lett volna!

— Erről nem tudok, de
jöjjön, majd talán a bel-

DELI MARIA '
(Szeged)
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Naplójegyzetek
(Pozsony) A visszaszoruló ö v á r o s t ostnó fénvben hol feltárult, hol elborult az
romgyűrűbe fosiák a lakótélének, egvikarca: akár a jelleme, akár az ország.
nek a pusztulása, másiknak a terjeszke(A Kondor-kiállítás)
A látható jelen
dése avors. A tereken a hosszúra nvúlt
három t é m á j a a képein: AuschAntz, a
nemzeti heroizmus szobrai: Hviezdaszbombázás és az 1972-es müncheni, olimlav. Gottwald — robosztusak és kevésbé
piai merénvlet. A pálváia a Dózsa-áoroegyéniek. Mi azonban nem ide iöttünk.
zatához hasonlít: ive. akár a felkelésé!
hanem
az
országgyűlések
városába,
Auschwitz a megcsonkított,
idegekre
amelv
a Mihálv-kaDutól
a koronázó
bontott test átível a szögesdrót fölött. A
templomig t a r t : néhánv száz léDés az
kél. vászonra fölvetülő, nagv szörnvút. A reformkorba méase találunk viszrajzból mintha egy csapdába esett emsza. másfélszáz évnvire van innen.
ber látszana: a három. 70-es évekbeli
csodálatos corpus: a szenvedés színei:
(Holan) A magyar
könyvesboltban
A csigalépcső a pokolba visz. Kis szár\ Grendel Lajossal találkozunk, egv kölnyas oltárai a felvidéki templomokban
tőt aiánl. a modern cseh líra egvik • felátott nagv társaikra
m u t a t n a k : azok
nomeniát. A legenda iobban hozzánő az
felé tart az eeész életmű.
, írókhoz, mint a művek. az a hátorszá(A Kisfaludy-Strobl-kiállitás)
Kondor
guk, onnan lépnek elő. Vladimír Holanés Kisfaludv-Strobl
kiállítás közt egv
nak kétszer kellett elhallgatnia:
előbb
emelet van a Galériában. Mindkettő e
\ 1939 és 1945, m a j d 1949 és 1963 között.
századról szól. s nincs eevetlen közös
'11968 után önkéntes szobafogságba vovonásuk
se. Kisfaludv-Strobl
a lü-es
( nult. nem hagvta el többé a házát. Ez a
évekbenaz f üelr d ő leánvt. a 20-as években
\r történelem nyoma a költészeten:
táncoló kurucot. az 50-es években gvári
hallgatások. a költő kezenvoma: a műv
munkást, tengerészt csinált. Zsidó nagvvek. Remekmüvek az életműből: az elejépolgárok portréi, a Horthy István-emlekről a „Kora tavasz" a közepéről az „Éjmű terve, maid néhánv hónapra rá a
szaka Hamlettel" a végéről a „Fel", az
Szabadságszobor. Azt. hogv kitűnő szob„Ütközben". a „Kérdőjel" a „Falun"
rász volt. mutatiák nagyszerű alkotásai:
\
..Vetkőzi kérgét a fa. s- szélkakas csiaz ..liász". az ..Ad Astra" a Kodály
4 k o r d u l . / mint kés a keménvre szikkadt
portré. Jellemének arca a századra
üt.
kenyérben./ Ha elég. hoev élsz. kuvikoamelyben élt. Kísértetiesen hasonlít rá.
lást hallasz, s azon túl/ csak az éit. melv
(A Szőnyi István-kiállítás)
Merészség,
mancsára dőlve nő észrevétlen./
Maid
franciás elegancia és pannon nehézkeselkülöníti
az is képeit./
mi szárnyán
ség egymás mellett: végletek a felszí, , vonszol töredékeket!/, De mert a hős mönen harmonikus életműben. Az „Eser\ götti térre emlékezik./ az idő csak iönyők". az „Uszályok" mögött
mintha
W e n d ő lehet."
más művész állna, mint a dunakanyari
Gondlolati fegvelem és útvesztő. A
képek készítője: az előbbiek villanásgveolőt szorosan a kézben tartia a konyiak, az utóbbiak melankólikusabbak,
csis, de a lovak labirintusban f u t n a k .
elidőznek: azok a pillanat, ezek a hosz(Práaa) A toronvból letaszítás városa.
szú órák képei. Kisitáliai színvázlatai
¿Az utolsóval Európától lökte el magát
Vas István „Római pillanat"-ának tár\Bohémia, A Szent' Vitus-székesegvház. a
sai, pannóniai tájképeivel Takáts Gyula
KárcNv-híd azonban ma is oda ível. aki
versei állnak rokonságban, bár azok teláXmecv a Vltaván. vagv elsiet a gótikus
tebbek. színesebbek.
víxkijoő szörnyek a l a t t : Európába
tart.
(Kolozsvár)
Ha Erdélyre
gondolok,
KóVel
ide
a
hatalmas
felvonulási
együtt tűnnek fel fejemben helyek és
tér, - százötven
zászlótartó
rúddal,
művek. Kolozsvár és Cs. Szabó
László
elől
az
emelvény
—,
ugyanaz,
novellái, csodálatos esszéje, az „Erdély";
mint
bárhol
ebben
a
régióban:
a csikzsögödi
apró
erödítménytemplom
itt é r t ' v é g e t , a történelem. Lépjünk be
és Bretter György gyönyörű esszéje, a
előle, a székesegyházba: a karcsú ívek
„Temetés Zsögödön", Farkaslaka és a
közt barokk oltárok, kövér, aranv
anTamási síremléke,
a Szervátiuszok
fagvalok: egv önelégült korszak túlélői,
ragta „tíztonnás hegyi beszéd"; Brassó
most i n k á b b menekültek • itt. mint birés Németh László eszmefuttatása arról
tokfoglalók.
A folvó túloldalán van a
a „Magyarok Romániában"
című TaZsidóváros. Az egvik zsinagógában a könú-füzetben, hogy Románia sorsa azon
zépkori rabbik. Löw. Mardechái Maiséi
dől el, hogy elerdélyesedik-e, vagy elés a többiek székei közt ott a dr. Franz
regátosodik, hogy a Nyugat vagy BiKafkáé
is. A híres Löw rabbinak a
zánc örökségét veszi a nyakába.
(Így
. szobrát Is l á t t a m : inkább vaiákost m u merült föl: Brassó vagy Bukarest let a t m i n t hittudóst. Ezt a csodatevő kugyen a főváros.)
ruzslót
gondolom az itteni
középkori
Kolozsvárra érve valami befelé húz a
zsidósáe egyik végpontjának;.,,a másikvárosba, a Szent M i h á l y templom tönak nedig á ' HaBsburRokaak hitelező kevébe, a Mátyás-szobor elé (barátom mereskedő-rabbit., Akkoriban . itt volt e
> népnek a ' leebiztónsHgósabb Üurótfíbífn r ' -Kéli: k é t éve fegyveres női századók
felvonulását nézte itt végig), a torony
Nyugatról is. Oroszországból is pogronélküli református templomhoz a Farmok űzték erre őket. A XX. században
kas utcába, amelyben körben ott függa kései utódok fizettek borzasztó á r a t a
nek az erdélyi családok: Bánffyak, Bélhelyváltoztatásért.
diek. Bethlenek. Telekiek címerei. Me(Budapest,
auausztus 20. este)
A vár
nedékjogot kérek tőlük, s kapok, a fefölött a felhő: mint üllőn a kalapács Hijedelemség utolsó intése ez.
Innentől
ába húzódik
fenvegetően a város fölé.
oldódik bennem az félelem, megszűnik
\ az emberek nyugodtak: béke van. Minda gyomor enyhe remegése, amely eddig
ez kiiózanít: ez nem a számvetés ideje,
kísért a határtól kezdve.
csak az én agvam iár e r r e a mértékre,
Legutóbb Kolozsvárott
egész
nap
másoké nem. ..A szabadság szent szavát
esett az eső. mi könyvesboltokba és az
a i k a m r a parancsolólag többé nem veantikváriumba szaladgáltunk.
Méliusz,
szem."
Bretter, Cselényi Béla a polcokon, egyA tűzijáték ágyúdörgései ostromot sejmás mellett. Az erdélyi könyvtárépítetnek. a gvőzelém érzése ritka vendég
tök jutnak eszembe: a több kocsideerre. A gladiátorviadal inkább alkalom,
réknyi kötet, amely szekereken
jutott
ígv húzza keresztül az ember a politika
el Bécsből. Krakkóból Kolozsvárra. S a
számítását. Széchenyi szobra alatt állnéhány könyv, amely az én holmijaim
tam.- s'~ többször felnéztem rá: rezzenésközött
leien arccal figvelt. de nem nvugodtan.
TAKÁCS JÓZSEF
Nem a győztes nyugalmával. A felvilla-

V

Meghatalmazás
Ajánlott
levelet
hoz
a
postás, az „Egyetemi
Üjság
szerkesztőségé"-nek
címezve. Fel akarom
bontani, de
figyelmeztet,
hogy előbb alá
kell írnom az átvételi elismervényt. Alá akarom
írni,
mikor
megkérdezi:
van-e
meghatalmazásom?
Mire?
— kérdezek vissza. Hát arra, hogy átvehetem.
Mondom.
hogy
nincs.
Akkor
nem vehetem
át.
Rendben
van, mondom,. de hát akkor ki veheti át. A felelős
szerkesztő.
De
ő
éppen
nincs benn, mondom,
kü»
lönben is, neki sincs
meghatalmazása.
Az
baj.
Dehát, próbálom
menteni
a
helyzetet,
a levél a
szerkesztőségnek
szól, én pedig
a szerkesztőség
munkatársa
vagyok. Mindegy,
nem vehetem át, ha nincs
meghatalmazásom. Akkor mi lesz?
Meghatalmazás
kell.
nincs
mese. Postásunk
aztán
kitölt egy értesítőt,
miszerint
a kezemben
levő levelet az
„Egyetemi Űjság
Szerkesztősége" átveheti a
postahiva-

talban.
És visszaveszi
az
ajánlott
levelet.
Másnap
a
szerkesztőség
titkárnője
bemegy a postahivatalba,
hogy átvegye
a
küldeményt.
Nem
adják.
Hozzon meghatalmazást.
Milyen
meghatalmazást?
—
kérdezi. Hát amivel a » f e lelős
szerkesztő
igazolja,
hogy ő a felelős
szerkesztő,
azaz jogosult a levél
átvételére. Ehhez egy
nyomtatványt kell kitölteni,
amin
például az található, hogy a
felelős szerkesztő
önmagával
való azonosságát
igazolhatja a bíróság, a rendőrség, a tanács és nem tudom még ki. Mivel ezek a
szervek
nincsenek
elérhető
közelségben,
a
szerkesztőséggel egy épületben
levő
pártbizottság
vállalkozik
az
igazolás kiállítására.
A titkárnő újra bemegy a postahivatalba,
hosszas
könyvelés majd aláírás után kap
e
Öy nyomtatott
igazolványt,
miszerint a szerkesztőség
címére érkező ajánlott
küldeményeket
mindenkor
át-
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veheti. Még egy
ablakhoz
küldik, fölöslegesen,
majd a
következőnél
végre
átveheti
az. ajánlott levelet, ami az
„Egyetemi Üjság
szerkesztőségé"-nek
szól, s ami
egy
nappal ezelőtt már a
kezemben volt. A levelet
a
Szegedi Nemzeti Színház adta fel. tartalma: két darab
színházjegy
a soron
következő bemutatóra.
Elképzelni
is rossz, miféle
meghatalmazás kellett volna, ha valamely felsőbb szerv
küldeménye
érkezik...
Mindenesetre
alulírott,
a
Szegedi Egyetem nevű egyetemi lap munkatársa
ezennel meghatalmazom
magamat. hogy
„Meghatalmazás"
című glosszámat,
melyet a
szerkesztőség
tulajdonában
levő régi típusú Optima írógépen hatvan leütéssel
és
kettes sortávolsággal
jegyeztem le, a születésemkor
a
szüleim
által
személyemet
egj/ darab életre
felhatalmazott teljes névvel
aláírjam:
BELÁNYI GYÖRGY

Szeptember
24. Már a kora reggeli órák óta lázban
égett a város. A
szökőkiri
körül ólálkodó fiúk
egymás
ke-ét
zoronqatták,
a
lányok
nat/í töpődve
az
idő járási
viszontagságokkal
— Btfzinire vetkezvén
körtáncot lejtettek
körülöttük,
pirospozsgás
arcukról
vastag sugarakban
patakzott a
feszült várakozís,
de még a
Tisza-part
algyői
szakaszán
ögyelgök is tangabugyit
és
melltartót öltöttek (pedig az
arrafelé,
mint
ismeretes,
nem szokás);
egyszóval
az
egész Város egy nagy Bikini volt. hogy ily merész es
szürrealisztikus
hasonlattal
éljek.
A várva-várt
intellektuális coitusra
este
nyolckor
került sor. nem is akárhol,
hanem a József Attila
Tudományegyetem
ez alkalomra zsúfolásig megtelt
KISZklubjában;
jó nagy
taslit
adván
minda-zoknak,
akik
azt merészelik állítani, hogy

B i k i n i
az egyetemistákat
nem foglalkoztat ia a kultúra.
A kultúréhes
egyetemisták meg-megújuló
tapsvihara. valamint önmaga
dicsfénye közepette
fellépő
Bikini együttes, mely
újabban
a frappáns Balkán
Brothers
néven műveli
az
emberfőket, fergeteges gitár- és dobszólókkal, virtuóz
vokállal.
felejthetetlen
polifóniával
kápráztatta
el a hálás közönséget. ön ronikus
szerzeméji#eik' („Oh. a zrrf
osztályra
jók
ler.zünk", „Jól
besült a mutatvány,
a produkció
rosszul
sikerült")
dialektikus
egységet
alkottak merész
társadalomkritikát tartalmazó
ópuszáikkal
(..Amerikából
ma bejön ide
a zene". „Lángosképű
állat
a babájn"); ez utóbbi főleg
a hölgyek körében
fogadtar
tott nagy ovációval. A kon-

cert csúcspontján,
amikor a
basszusgitáros
az addig per<mutálgatott
három
hang
mellé egy negyediket
is sikeresen interpretált,
valóságos hangorgia
szórakoztatta
el a közönséget.
Az
extázisig fokozódó hangulatot
az
egyes számok
között
rendre az együttes
vezetőjének
okos szarai, mély és szellemes humora vezették
le.
.Fergeteges,
koncert
volt,
csak így tovább, Feró, csak
igy tovább,
balkáni
fiúk.
előre a magyar,
majd
az
egyetemes
kultúra
oromzatainak répső
mcgostromlásáig! (Bár ha még sokan így
• folytatják,
lassanként
nem
nagyon lesz mit.)
(Az itt említett Bikinikoncert oly szélsCs'iges megnyilvánulásokat váltott
ki. .
hogy az együttes vezetőjét
nyilatkozatra kértük fel —
önm' g iról, az együt'esről és
zenéjükről. Hogy mi volt a
válasz? A 8. oldalon olvasható — A -szerk.)

OREGON

Legutóbbi
számunkban
részletesen ismertettük az e
félévi
dzsessz-programokat.
Most
örömmel
tudatjuk,
hogy ez újabb,
„csemegének" ígérkező
koncerttel
bővül; Október 15-én este S
órakor ugyanis az Ifjúsági
Házban a világ élvonalába
tartozó Egyesült
Államokbeli „Oregon" kvartett
fog
fellépni.

Derült

A formáció, melynek tagjai Ralph Towner
(gitár),
Paul
McCandless
(fafúvósok), Collín Walcott
(szitár
és ütőhangszerek), valamint
Glen
Moore
(bőgő), 1970
óta változatlan
felállásban
játszanak együtt. Mivel az
> együttes többi tagja klaszs'zikus iskolán nőtt fel, egyéni hangvételű és stílusú zenéjükben sajátosan ötvöző-

dik az európai barokk zene
a hindu dallamokkal és az
amerikái dzsessz-zenével.
Kellemes estének,
nagyszabású koncertnek ígérkezik. minden dzsesszkedvelőnek a j á n l j u k .
(Képeinken
felül balról
jobbra
Paul
McCandless.
Glen Moore; alul
balról
jobbra Ralph
Towner
és
Collin Walcott.)

égből a glossza

örüljünk,
mert
végre
örülhetünk
kedves
Olvasóim. Idézni fogok.
lmé:
„ . . . az alsó é s középfokú
nevelési-oktatási
. intézményeknél 1984. szeptember 1.
napján
munkaviszonyban
álló főfoglalkozású, időszaki főfoglalkozású é s
részfoglalkozású
pedagógusok
alapbérét fel kell emelni."
Azt hiszem, világos a beszéd. Fel kell emelni. Szeretek ilyet olvasni,
hiszen
ritkán olvashatok ilyet. Ügy
érzem, érdemes volt ezért
felvágni a Művelődési Közlöny 1984 16. számát
(hiss
tudjuk, hogy e létfontosságú információkkal megtűzdelt zengemény ugyan félbe-negyedbe hajtva, ám föl
nem szabdalva jut el rendre az érdeklődőkhöz, tehát
csak azon hír-éhesek olvashatják. akik nem restellik
bicskájukkal elfelezni-elneg.vedelni őtet), mert
ennél
még többet is, megtudhattam. Lássatok csodát:
a
művelődési miniszter kézjegyével ellátott utasítás konkrét összegeket is tartalmaz.
Leszögezi, hogy a pedagógusok minimálisan kötelező
béremelése 200 Ft (képesítés nélküli pedagógus) és
400 Ft (egyetemet
végzett
tanár) között kell magasztosuljék. Természetesen lehetőség
nyílik a differenciálásra is. melynek kapcsán
egyes kiválóan okítok 500.
uszkve 600 jó-magyar forint

Strike
emelésben
is részesülhetnek.
Szinte m á r csak frissenmosott
fehér
ingemben,
nyakkendőt kötve merészelem kinyitni a Népszabadság szeptember 2-i számát,
ahol még ennél is szívet melengetőbb hírekhez
juthatok. s jutok is A Szovjetunióban történő
árleszállításokról szól az MTI közleménye, mely szerényen
a
legvégén megjegyzi: „Szeptember 1-től 30—35 százalékkal nő a pedagógusok fizetése — ez hatmillió embert érint, és évi szinten
három és fél milliárd r u belt tesz ki."
Le kell ülnöm, hogy rágyújtsak egy
Sophianaera.
bár a fentiek tudatában —
mint leendő tanár, .itt, Magyarországon — erősen fontolgatok néhány doboz Astort; ki t u d j a , mi jött r á m .
Higgyétek el, meg sem
fordul a fejemben, hogy m i lyen jó lesz eztán a z ; e g y e temi tanároknak, akiknek a
segédmunkások (mint e bérrendezés után azonos jövedelműek) vissza fognak köszönni; arra sem gondolok,
hogy talán nagyobb
lehetett volna a béremelés, ha
fél évvel korábban lépek
be a szakszervezetbe;
ta-

valy végzett barátom esete
pedig még legtitkosabb gondolataimban sém jön elő. ő
ugyanis azért nem vállalta
el a számára
felajánlott ,
egyetemi tanársegédi állást,
m e r t 2800 Ft kezdőfizetést
tudtak volna csak számára
biztosítani.
(Azóta
' ebbe
a
státuszba' nála jóval szerényebb képességű évfolyamtársa került, de ezt. tényleg
csak zárójelben
jegyeztem
meg.)
Felállók, s — hogy írásomnak emberközeli tartalm a t a d j a k — szép komótosan elnyomom a pécsi dohányipari centrumban
készült cigarettámat,
pedáns'
módon kiürítem a h a m u t a r tót, lefújom a minden igye- ;
kezelem ellenére asztalomra
szállott
nikotin-szemcséket,
visszaülök, s teljesen véletlenül elkezdem böngészgetni a Magyar Hírlap augusztus 3()-i számának címoldal á t ..Amerikai
pedagógussztrájk'' címszó alatt a következő m o n d a t üti meg.i
mint Ka-jdi - János
annak
idején kongói illetőségű ellenfelét.
meghatottságtól
könnybe lábadt
szememet:
„A legnagyobb pedagógussztrájk egyelőre Illinois állam több iskolai
körzetét
s ú j t j a , ahol a tanítók és tan á r o k béremelést, a
bérrendszer r e f o r m j á t követelik."
Mi lehet o t t ! . . :
—di—ván
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SPORT
2 3
A most tanévet kezdi
egyetemisták, főiskolások között — gondolom nem sokan vannak, akik Japánban
nyaraltak .. Még talán azok
közül sem, akik kemény edzésekkel töltötték nyarukat.
Szopori
Erika,
a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola
II. éves földrajz—testnevelés szakos hallgatója mindkét „táborba"
tartozónak
mondhatja magát. S hogy
függ a kettő össze? Ügy,
hogy a SZEOL AK atlétanője, miután megnyerte
a
magyar bajnokságot,
országos csúcsot futott a szocialista országok prágai nyílt
nemzetközi
bajnokságán,
részt vehetett a magyar válogatott jutalomútnak
számító versenyén.
Japánban.
Amíg azonban idáig eljutott, történt egy s más. Erről faggattam Erikát, aki
éppen gondban volt: a japán út miatt elhalasztott
szigorlatára készült.
— Nem mondható,
hogy
egyenes út vezetne a tehetsegek számára a sportegyesületekben nálunk. Így gyakran nyújt érdekességet:
ki
hogyan lett sportoló. Te hogyan kezdted?
— A ház előtt játszottam,
futkároztam fiúkkal, s itt
látott meg egy edző, aki
magával vitt.
— Sokan kezdték így, véletlenszerűen
a
pályájukat.
De mi tartott ott, az atléták között?
— Egyrészt a társaság, az,
hogy Veress Katalin, akkori edzőm nagyon jó közösséget alakított ki. Másrészt
az. hogy mindig volt
egy
kis sikerélményem, például
egy érem, ami akkor sokat
jelentett.
— Mikor érted el . azt az
eredményt, ami már végleg
ez atléták között tartott, s
amit jelentősnek
érzel? ,
— 1980-ban 300 gáton
bajnokságot nyertem, Csong-

Pályázatot hirdetett meg
—• mert manapság a sportban is divat ez — a kiesés
szélén álló vízilabdacsapat:
ú j edzőt keresett. Sportnyelvet
öltve a dolgokra.
Rozmanyek Géza kopogtatott a csapat küszöbén, ö
volt az egyetlen jelentkező,
fölfogadták. Mint minden
ú j edző, Géza is meghirdette a tiszta vizet a medencébe és a soha nem látott
kemény munka igéjét.
S az ige nem mássá, izzadó testekké lőn, mert Rozmanyek fizikailag
kívánta
fölhozni a
lerongyolódott
csapatot az ú j idény hajnalán. Ahogy az előző közlési
egységbe már becsempésztem a koránkelés képzetkörét, úgy ez a valóságot ábrázolja: a kakasokkal éb-.
redtek a játékosok, s estére
olyan elnyűttek lettek, hogy
a tyúkokkal feküdtek le. A
kemény munkától azt várta
az ú j mester, hogy szárnya-

Prága,

Tokió

Egy főiskolás, aki itthon
már nem talál legyőzőre

Érdekes, hogy elsősorban a
férfiakkal szemben. - Például az ajtóban őket engedik
előre. Szinte kinevettek minket, amikor látták, hogy mi
fordítva csináljuk. Az
is
furcsa volt. hogy nem láttunk embereket kézen fogva,
vagy összeölelkezve, esetle?
este és
csak fiatalokat
Mondjam még?

rádban az év ifjúsági sportolója lettem, s 400 gáton
60,46-os eredményemmel az
európai korosztályos ranglista negyedikje voltam.
— Hogyan fejlődtél
tovább?
— A következő évben sérült voltam, így 82-ben sem
volt kiemelkedő
eredményem. Tavaly, az 57,97-es
junior csúcsom volt tulajdonképpen az áttörés, ami
már
nemzetközileg is jegj r ezhető eredmény volt.
— Mit hozott az idei év?
—
Háromszor
iavítottam meg az utánpótlás-csúcsot 400 gáton:
57,72-re.
57,56-ra,
majd
Prágában
57,18-ra, ami már
egyben
felnőtt csúcs is. És megnyertem a magyar bajnokságot.
— Ezek szerint végleg eljegyezted
magad
ezzel
a
számmal. Hogyan lesz valakiből
gátfutó?
— Mint a fiatal atlétákkal
általában, velem
is
mindent kipróbáltak. t,átták.
hogy bátran, és mindkét lábammal elfogadhatóan vettem a gátakat, A kétlábasság egyébként nagyon fontos. Akkoriban mindig fiúkkal játszottam, s talán ebből f a k a d t , a bátorságom.
Később persze ebből boszszúságom is volt, mert kinézetre is fiús voltam, s ha
megkérdezték
a
boltban,
hogy mit kérsz kisfiú —
azért nagyon dühös voltara.

— Persze ...
— Fantasztikusan
udvariasak.
tisztelettudóak. A
boltokban az eladók meghajoltak, ha be- vagy kimentünk. Ugyanígy a kísérőnk: ha 30-an szálltunk föl
a buszba, akkor harmincszor hajolt meg. Legjobban
az a családcentrikusság kapott meg. amit mindenhol
éreztem: ahogy kezelték a
gyerekeket, ahogy viselkedtek velük, látszott: az az első, a gyerek.

— Az
idei évad tehát
— Hol jártál már?
eredmények
szempontjából
— Európában az északi
nagyon jól sikerült — de
— Talán térjünk vissza az
nem
kevés
munka
árán. országok kivételével szinte
Beszéltél
arról,
Mit adott neked az atléti- mindenhol. Meg most Ja- atlétikára.
pánban. a válogatottal.
mit kaptál a sporttól.
De
ka?
vajon eszedbe jut-e:
mit
— Emberileg azt, hogv
— Mit láttál
Japánban? vesztettél azzal, hogy sportürelmesebb lettem.
levet- Mesélnél erről?
tolsz?
kőztem korábbi szeleburdi— Néha elgondolkozom
Ságomat, kitartó lettem, s
— Tokió teljesen ameriúgy érzem, a célt, amit ki- kai városnak tűnt. Bár még rajta . . . Talán azt, hogy
tűzök magam elé, meg tu- sosem voltam ott, de képek csak a szűkebb környezedom valósítani
és filmek alapján teljesen temmel érintkezem. Ez perilyennek képzeltem el. A sze a természetemből is fafégi Tokió az gyönyörű, de kad. Diszkóba nem járok,
— S mi az még, amit az abból nem sokat láttunk: a de riem is vágyom.
atlétika révén értél el?
szállásunktól 40 percet kel— A csoporttársaiddal holett metrózni. Meglepő volt
-1- Az év sportolója let- az óriási tisztaság. Csikket gyan tartod a kapcsolatot?
tem a megyében . . . külföl- szinte sehol sem láttam. És
— Néha elmegyek velük
intelligensek,
udvariasak. bulizni, de ha csak inni jöndi u t a k . . .

Rozmanyek,
a mester
kat kapnak a sportolók, ez
utóbbiak a megtollasodást
remélték.
A hajnali edzésen tíz kilós ólommellénvben úsztak
a legények, délben
vízzel
töltött labdával játszottak a
kétkapus edzésen. Ez Rozmanyek mester találmányaként realizálódott némi Moidovától kicsalt
kölcsönnel,
csak éppen ez annak absztinens változata volt. A délutáni szabadjáték oldott légkörben zajlott, a negyedik
negyedben már gyorsabban
is lehetett úszni, előtte a
többi három úszásnemet választották a játékosok, uralmuk alá hajtva a szükségszerűség által diktált
kö-

rülményeket s ezzel elérve
a szabadságot.
És eljött a bajnokság új
idénye, leghátul a sorban
Géza csapata. Hála a kitűnő fölkészítésnek, a legények körül sistergett a víz.
gyönyörűen pillangóztak az
ellenfelek között — ó. a
megszokás —, csak éppen a
labda zavarta őket. Ki is
kaptak
minden
meccsen,
ahogy az illik. Géza továbbra is a kemény edzések híve
volt, a sajtó meg arról cikkezett, hogy túl edzették a
csapatot. Így teltek a na
pok. míg fölvirradt az utolsó forduló (bájos képzavar)
mikor is Rozmanyek csapata a másik sereghajtóval ta-

A JATE SC szakosztályok
edzési időpontjai
Kosárlabda:
hétfő, kedd,
csütörtök 21—23 óra, Ságvári Alt. iskola.
Tollaslabda: szerda, péntek. 21—23 óra. Ságvári Alt.
Röplabda:
Női • — kedd.
csütörtök 17—19 óra. Advtér: Férfi — csütörtök 18 —
20 óra. Körösi József Szakközépiskola.
Asztalitenisz:
szerda, csüI.

nek össze, és abból kimaradok. azt nem is bánom. Délelőtt, ha van két szabad
órám, akkor edzek, s ez nekem kellemesebb, mint a
városban csatangolni. Este
legtöbbször örülök, ha hazaérek.

és...?

törtök 18—20 óra, Ady-téri
körtornaterem.
Kézilabda:
kedd. csütörtök (férfi-női) 18—20 óra.
Adv-tér.
Karate: szerda. 17—19 óra.
szombat 9—11 óra. Ady-tér.
Tenisz: Női — kedd. csütörtök 15—19 óra. Üjszegedi
teniszpálya: Férfi — szerda,
péntek 15—19 óra, Üjszegedi
teniszpálya.

Természetbarát:
szakosztályvezető dr. Felföldi Károly (Szerves Kémia), fogadó
óra: csütörtök 13—14 óra között.
Kispályás
labdarúgás:
szakosztályvezető
Bélteleki
Pál (Testnevelés Tanszék).
A szakosztályban
minden
érdeklődőt szeretettel várnak, az elsőéves
hallgatókat
is szívesen fogadják.

lálkozott. Győzni kellett és
bennmaradni.
Nem
részletezem,
bár
miszlikbe tépegethetném, a
tényeket, lényeg az: kénytelenek voltak megvenni a
bírókat, az ellenfél
úszónadrágját, buszát, gyúróját,
a kiküldött ellenőrt s ezzel
a két pontot. Leírhatatlan
volt az öröm a
mérkőzés
után. a diadalittas sportolók — ez így szokás — még
az edzőt is behajították a
vízbe, ruhástól S folyt tovább a parton az indiántánc. vezető, iátékos. szurkoló egymás nyakába tolult
mint a csapat az utolsó előtti
helybe. . csak éppen Gézáról
feledkeztek el. S néhánv
perc múlva, mikor a medencében csak két kézfejet
láttak a hajfürtök mellett,
szinte integetőn, azt fs rneatudták tanítványai az amúgv
keménykezű mesterről, hogv
szegény nem tudott úszni.
—tus

Az NB Il-es női kézilabda-bainokság őszi félidejében
megállapítható:
nem
megv túl jól a tanárképző
főiskolás lányoknak.
Igaz.
ennek
főként az az oka.
hogy a csapat erősségei a
nyáron végeztek a Főiskolán. így elkerültek a csapattól. Szabó József
edzőnek
ezért új gárdát kellett formálnia. amélv még — érthetően
— botladozik
Az
őszi kez.désen a Csepel Autohoz
látogattak, es 25-17es vereséget szenvedtek. Ezután a gyengébb képességű
Jánoshalma
volt itthon az
ellenfél.
22-17-es
szegedi

' — Nem neheztelnek
ezért
rád a többiek?
— Itt, a főiskolán szerencsére tiszteletben tartják
azt, hogy sportolok. Még
gimnazista
koromban
inkább éreztem, hogy kiközösítenek azért, mert nem megyek velük.
— A tanáraid
mennyire
méltányolják
azt, hogy sportolsz?
— Semennyire, sőt. előfordult, hogy még jobban
„rámszálltak" emiatt.
Bár
azért volt olyan, aki segített is, úgyhogy „egyenlő".
— Milyen eredményt
tervezel a jövő évre?
— Az edzőm, Kelemen
Béla 56,5-öt jósol. Akinek
egyébként sporton kívül :s
nagyon sokat köszönhetek:
például azt. hogy elvégeztem a gimnáziumot, s azt
hiszem, ha ő nincs, a főiskolára
sem
jelentkeztem
volna.
— S ha merészebben
álmodozol, mire gondolsz?
— Az 56,14-es nemzetkSzi s z i n t r e . . .
— Még nagyobb
dolgokról nem álmodsz?
— Talán 55-ön belül f u t hatok e g y s z e r . . . De nem
lehet tudni, az akkor mire
lesz elég. Talán az első hat
közé kerülni egy világversenyen? Lehet, hogy a világ jobban fejlődik majd.
mint én. Nincs igazán önbizalmam tervezni. Mert mi
van akkor, ha jövőre még
azt sem futom meg. amit
az idén ? . . .
BALOGH TAMÁS

Fradika

19S4. szeptember 12. nagy nap a Ferencvárosi
Torna
Club életében. Több évtizedes történetében
először kilátogattam a labdarúgók Üllői úti stadionjába, hogy 50 forintos belépőmet leszórakozzam".
Megvallom, némi prekoncepcióval ültem le a tizenegyedik szektor első sorába,
í. fűszagú pálya mellé: azt hittem, a Fradi szurkolói fanatikusan imádják játékosaikat (lásd: Tibi, a király)
és
a mérkőzés alatt mindent megtesznek a zöld-fehér
gólokért.
Ez ügyben (is) csalódtam. A juniorok
mérkőzésén
még el-elnéztem, hallgattam, hogy a Ferencváros
szentélyében fűszin mezben rohangáló játákosok úgymond baromként és töklámpásként
villództak, bár ettől nem voltam boldog. Aztán jöttek a nagyok, s amilyen
hangerővel ordítottak az állóhelyi tinik, úgy nőtt az
ellendrukkerek száma az elit régiókban. Egy-egy rossz átadás, elpattant labda, sikertelen csel után csak úgy áradt a játékosok felé a kultúrán alulról feltörő
elmarasztalás.
Csalódtam a Fradi ülőhelyi közönségében,
bár nem
vagyok Ferencváros-szurkoló.
De nem csalódtam az állóhely tizenéves suhancaiban. ők megfeleltek
előképeiknek.
S ahogy a nevezetes nap után a nem csupán örömtől ittas szurkolók sodrában a metró irányába vették
utamat,
azon morfondíroztam:
\agy Béla — a Ferencváros házi
történésze — vajon azt írja-e meg. hogy kilátogattam az
oroszlán(kölyök)barlangba,
vagy inkább azt a
históriai
eseményt veti papírra, melyben egy zöld-fehér
lepelbe
öltözött, fejlődésben levő szervezet, ajakán az „Über allén Franzstadt" rikoltással széttörte az aluljáró
neoncsöveit ...
di)

Sporthírek
győzelemmel zárult a találkozó. Az Áfor elleni budapesti mérkőzést
bizonyára
elfelejtenék a lányok: 32l l - r e kaptak , ki a bajnokjelölttől. Az ezt
követő két
fordulóban ismét két vereség: a Taurustól itthon 169-re. a Szarvastól idegenben
16-13-ra. Ennek ellenére az
5. helven várják a folytatást a főiskolások, akik közül edzőiük elsősorban La-

ezó Agócs. Malek. Csizmadia. valamint
a kapusok.
Aradszki és Benyó teliesítménvével elégedett.

1984 október 9—12. között rendezik meg a József
Attila
Tudományegyetem
szervezésében
a
Magvai
Egvetemi és Főiskolai Országos
Teniszbainokságot.
Megnyitó: október 9-én. 8.30
órakor a JATE SC üjszegedi Liget tenisztelepén. Minden érdeklődőt
szeretettel
vár a rendezőség.
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»Szerintem

jobb egy

focimeccs,
balett,
rosszul

mint

egy

amelyik
sikerült"

Ha azt mondom Marki
Iván. azt mondod Győri Balett. ha azt mondom Győri
Balett, azt mondod Markó
Iván. Az Izzó planétákról
a beavatás mítoszának huszadik századi megvalósulása jut eszembe.
Ha azt mondom
Tabukés
F é t i s e k . . . — ezt a kérdést
tettük fel a Győri Kisfalu<ii Színház környékén 29
embernek. Szándékosan nem
a Győri Balettre kérdeztünk
rá. s voltak, akik így is rögtön tudtak asszociálni. Velük
a ..Markó-jelenségről"
is beszélgettünk.

Tabuk és Fétisek

bet, pedig neki egyéni kötelezettóegei is vannak a
megyével szemben, ö
egy
befutott ember, aki sok
hasznot hoz az országnak.
Ha én jól dolgozom, és a
nemzetnek hasznot hozok,
ez legyen elég. El kapatta
magát, átcsapott a másik
végletbe. Szerintem emberileg gyenge.
•

— Aki megdolgozik a
pénzéért, az kapja is meg
— vette át a szót az üzemmérnöktől egy csoportvezetőnő — különben is ő művész, nem átlagember. Ha
kell a közönségnek, akkor
fizessék
meg.
ugyanúgy,
mint a focistákat!

— Nagyon tetszett az előadás, a színpadi részen ül— Szerintem jobb egy fotem, be voltam
öltöztetve .
cimeccs
mint egy balett,
fekete ruhába — válaszolta
röviden egy fiatal szellemi ami rosszul sikerült — zárfoglalkozású nő.
ta le a mérnök.
— Tetszik, mert szép.
(Győri vagyok és mégis látogatom a győri színházat
«— mondta kissé ironikusan
egy fiatal szabónő. — Markó
táncszínháza? Ugyan! Ö a
vezetője és kész!
— Ez egy modern balett,
•mi nagyon kell — kezdte a beszélgetést egy technikus házaspár.

Akinek a' Tabuk és Fétisekről nem jutott eszébe
semmi, azoknál csak a Balettről
érdeklődtünk. Mozaikszerűen néhány győri
ember véleménye, válasza:
Trafikos: Nem ismerem,
nem járok színházba, sehova se. Itt ülök egész nap.

Fiatal határőr: Tabuk és
Fétisek? A Planetáriumban
megy. Ja. ez a Győri Ba— Nem tartják egziszten- lett? Annak láttam egy előciálisnak?
adását. azt hiszem Stációk
volt a címe.
— Mi ez? Pécsi ellenproF.gy szafcács: Ott laknak
paganda? Ez a Markó-ízlés,
a Nádorvárosban, a Lövér
ó a vezető.
>
Szállóban. Személyesen is— Ez csak pantomin, a merem őket, de nem szokzene fülsiketítő — háboro- tam megnézni az előadásodott fel egv agrármérnök. kat.
— Egy komolyabb ugrás,
Szakközépiskolai
fiatalok:
egy kecses mozdulat — mint
a klasszikus balettben —itt Fogalmunk sincs. Biztos vanincs. Csak egy bécsi há- lami színház.
zaspár kedvéért szoktam elPincér: Egy rockmusical
menni az előadásokra. Utátalán?
Hogy ez balett? Azt
nozza a volt főnökét, a Beláttam
a
tv-ben.
járt. Viszont, ha az ilyeneket produkált, akkor tiszFiatal
műszerész—gépíróteltetem. Egzisztenciális, na- nő házaspár:
Csak akkor
gyon is az. Különben megjártunk a színházban, amiértem, hogy ezt csinálja.
kor építették.
Társadalmi
Annak idején lehozott egv
fiatal osztályt Budapestről, s munkáztunk.
ők nem tudtak hozzá felnőEgy idősebb
órásmesterni. Azzal a karral mást nő: Tabuk és Fétisek? Én
nem tudna produkálni.
már az öreg korosztályhoz
— Világhírűek. Ez biztos: tartozom, ilyenekről a fia« Pécsi balett elbújhat mel- talokat kérdezze. A Balettlettük. .Viszont a Mark-í ről már sokat hallottam,
már egy kicsit túlzásba vi- hogy milyen kiválóak, de
szi az egyéniségét, s ez a nem láttam. Meg a színház
balett-társulatnak sem jó. belsejét sem.

nyem róla, ez már ötven év elégít ki. Verebesnek m á s a
felett nagyon elvont.
közönsége, bár mind a kettő szórakoztat.

„Markó

nem

próbálkozik
ad

és nem

végkifejletet"

— Itt Győrben biztosan.
Megmagyarázni azért nehéz,
mert ennek a városnak nin— Mit gondol, elmenne a csenek nagy műveltségi trabalett egy
Béjart-meghivás- díciói, talán az utolsó szára?
zadban volt magyar város
— Biztos vagyok benne. — mondja dr. Kiss Imre.
Ha egyéb okok nem tennék
— Feltűnő, hogy a győri
l e h e t e t l e n n é . . . Ta^uk
és
színházban a prózai tagozat
fétisek . . . ?
meglehetősen gyér. Mi ennek az oka?

— Ezek szerint a balett
elképzelhető
a művészet és
a szórakoztatás
fúziójaként?
— Nem. Nem tudna egyszerre szórakoztatni és művészi élvezetet nyújtani úgy, „Iván
több
hogy mindezekkel együtt az
alkalommal
előadás megértése is sikerüljön.

A Markó-jelenség az „utca emberének" megérthetetlen, elérhetetlen, megközelíthetetlen. -Tabu és Fétis.
Ezért egymással ütköző vélemények születnek. Erről
— Markó
táncszínháza.
beszélgettünk Mátrai Tamás
tartja
egzisztenciálisszervezőmérnökkel, aki új- Nem
nak?
ságírással is foglalkozik.
— Itt nemcsak a mozgás,
— Markó Iván külön is- hanem a témához való kökolát tanult ki. és próbálta zelítése is lényeges, talán
átplántálni
a
fiatalokbi. mondhatjuk így: ez a „szelÜgy gondolom, a művészet lemi" része. Viszont az a
egyértelműen magaslatra tör. mód, ahogy előadatja, már
Persze, a nagyközönségnek a dolog „fizikai" részéhez
kellene, hogy szóljon, ami tartozik. Markó különben :s
szerintem egy. 170 000-es vá- tisztában van azzal, mit adrosban
legalább 30 000-es hatnak a tanítványai.
látogatottságot jelent. Hauser Arnold szerint „a mű— Vannak, akik azt tartvészet egy bizonyos társa- ják. hogy egy olyan dolog,
dalmi réteg érdekeit szol- amit ugyanazzal a technigálja". Mondhatjuk ezt a kával csinálnak, nem lehet
Győri Balettre vonatkozóan más, mint az elődje. Egyeis. — Kategorikus kijelen- sek szerint Markó
eszközei
tés. Nem képes mindenkié Béjártéhoz
hasonlóak.
lenni, de az főként a néző.t
— Azt hiszem, a művéhibája. A Győri Balett inkább „fcznobista" x megnyil- szet az, amit száz ember
kilencvenöt
akkor
vánulásokat váltott ki a kö- közül
zönségből, főként az első sem tudna csinálni, ha egész
időben. Egy átlagember nem életén át gyakorolná. Amit
tanulással
is érthet meg mindent (csak szorgalommal,
hogy a kézmozdulatok val- sem lehet elérni. Amit Marlási vonatkozásaira utaljak), kó nyújt, az művészet.
lévén, hogy nem foglalko— Lukács György szerint
zott vele mélyebben,
hiákritényosak a történelmi isme- a művészet alapvető
retei is. Viszont a művészet riuma a világszerűség és a
a maga kifejezőeszközeivel totalitás. Markó hogyan prómindezzel?
dolgozik: a balett a balet- bálkozik
téval.
— ö nem próbálkozik, és
nem végkifejletet ad. Min— Az izzó planétákban a dig vannak ú j dolgok. Ezek
beavatás
mítoszára
asszo- egymásra épülnek — de ez
nem jelent befejezettséget.
ciáltunk ...
— De csak azért, mert
vannak megfelelő ismeretek. már előzetesen. Lehet,
hogy nagyszerűbb „felfedezések" birtokába jut a néző, ha nem
befolyásolja
ilyesmi.

— Mi a véleményük
arról, hogy jelenségnek
fogható-e fel a Győri Balett?

— Mit
gondol,
mennyi
ideig tud még újat
mutatni? Amíg egy új „csillag'
feltűnik?

— Ha így is lesz. az ok
nem a művészethez való
hozzáállásban keresendő, hanem máshol, elsősorban be'— „Csak"
művészetnek ső tényezőkben. De utána
is, megtörve de nem megtartja
Markó
munkáját, szakadva,
tovább fejlődhet.
vagy jelenségnek
is?
— Győr világhírű
lett
— Több a művészetnél.
Markó által. Mit jelent ez
Atmoszféra egy város fe- e0U győrinek?
lett.
— Itt kapta meg a lehe— Győrben mások is ,.at- tőségeket. És még itt is:
moszférát" teremtenek,
ha igazán nem tudják megérteni. Elintézik azzal: jó, te
csak Verebesre
gondolunk. művész vagy. Az. hogy ő
itt dolgozik, nemcsak
a
— A balettet nem lehet színháztól
függ. mások meg
Mindig magának és a csaKereskedelmi
előadó: összehasonlítani a focival. még kevésbé értették meg
ladjának szeretne minél töb- Megvan az egyéni vélemé- Markó egy szellemi réteget őt.

Cs. T.: — Magyarországon 50 színház van, és 3
balett. Ez azt is jelenti,
hogy színházat abból az
nyilatkozott
anyagból kell csinálni, ami
követelődzőbben..."
van (a fővárosban szeren •
csésebb a helyzet). Egy baAz „utca emberének vé- lettosnak viszont jóval jobb
leménye után arra is kíván- lehetőségei adódhatnak.
csiak voltunk, hogyan nyiDr. K. /.: — Győr teherlatkozik a Markó-jelenség- bírását meghaladó színház
ről. a Győri Balett és a me- van itt. a nézőknek viszont
gye kapcsolatáról a ..hiva- nem elég Gyakorlatilag 5
tal". A győri Megyei Ta- év alatt elfogyott az első
nács művelődési osztályve- beszerzésből származó öszzetőjét, dr. Kiss Imrét
és szeg. most tehát egyrészt
munkatársát Csoboth Tibort adni kell. másrészt visszakérdeztük minderről.
fogni. Nagy vihart okozott
az is, hogy Iván több alka— A tapasztalataink
alap- lommal nyilatkozott követeján úgy tűnik, hogy a Ba- lődzőbben, mint ami tanálett nem király a saját ha- csi szemmel elviselhető. De
zájában. Mivel
magyarázha- végül is. a jó cél érdekében
neki volt igaza. Nemcsak jó
tó ez?
i i
táncos, hanem széles látókörű vezető, kitűnő mened—
Mindez
számunkra zser, és jó gazdasági szakazért nem világos, mert in- ember. Ennek is köszönhekább arról vannak tapasz- tő. hogy a költségvetésüntalataink, hogy a balettelő- ket radikálisan megemeltük,
adásokat nem divatból lá- és a személyi fejlesztésről
togatják. A nagy számok is készül határozat.
törvénye alapján elképzelhetőnek tartom, hogy a
megkérdezettek nem .tudtak
— Markó Iván
táncszína Balettről, de nem gondol- házáról
beszélnek.
Egzisznám, hogy ez jellemző. — tenciálisnak
is
tartják.
kezdte dr. Kiss Imre.
Akarja-e Markó Iván, hogy
partnerei
legyenek?
— Rétegigényt
kielégítő
Dr. K. /.; — Keveset tuszubkultúrának
tartja
a
dunk arról, amit akar. FéGyőri Balettet?
lő dolog az ő művészi elnyilatkozni;
— Nem. Iván sem erre képzeléseiről
törekszik; de hogy ez sike- amivel egyébként nekünk
rül neki, és mivé válik, az semmi gondunk nincs. D<?
nemcsak tőle függ. Nem szí- a „hitel" érdekében néhány
fel
vesen
fogalmaznék
meg kérdést természetesen
most szakmai ítéleteket, sőt. kell tenni. Egy fenntartásra
ezt még a kritika sem tette hivatott csoportnak fontos,
meg egyértelműen. A kér- hogy jól lássa, mi történik,
dés inkább az. hogy a tár- és hogy hatékonynak érezze
sulat, a közönség akar-e, a gazdasági és szellemi betud-e vele menni, és nem folyást.
érdemes már azt firtatni,
hogy a balett mo6t arra
— A Balett a látványos
tart-e. mint amit
Markó időszakában van. Meg tudIván a programjában meg- ja-e tartani?
jelölt.
Dr. K. I.: — Bízunk ebCsoboth Tibor folytatja a ben. A Győri Balett ma
gondolatot:
már
messze
több,
mint
Győri Balett.
— Markot nem elég egyszer látni. Ismerni kell a
„liturgikus" részek
funk(* A cikk a győri diákcióit (csak példaként), sőtd újságíró táborban készült.)
zenei és a
művelődési
anyag is olyan mélységű,
ÁRMAs JÁNOS és
hogy meghaladja egy átlaHODNIK ILDIKÓ
gos műveltségű ember mű(UNIVERSITAS)
veltséganyagát.
Pécs

ECCE H O M O - Nagy Feró...
Vége a koncertnek. Gőzölögnek kifelé a „JATE'-ból.
Vége a .,Balkán Brothers"
koncertnek. Ma itt volt a
a Bikini, na meg a Nagy Feró. A tömeg ki, én meg be,
mennek, ha lehetne, de éberen őrzik a fiúkat. Na nem
kérem. Oda nem lehet csak
úgy bejutni. Végül csak sikerül valahogy. Az irodában
füst, Canada Dry, a főrendező, na meg a Banda, pardon (társulás) ez utólag derült ki. Formaság, kezdenem, ...'
Válasz:
ugyan
hagyd, gyere, ülj. le, kezdjük. Csekély másfél órán át.
Nem is kell kérdezni —
mondja.
Q

Kezdjük?

— Kezdjük ott. hogy zseniális vagyok. Meg kellett
valósítanom magam, az ember érzi. hogy valamit csinál. Vannak munkák, amit
el kell látni. Muszáj. Ha
nem így lenne, mennék én
is a sínek alá. Én a ..Ricsé"ben lettem ember. Discoval
kezdtük,
vállalom.
Lega 1 ábbis az ország akkor enynyit látott belőle. A többi
nem kellett. Mi voltunk az
ország első Disco-bandája.
Akkor még nem volt blama „dizsiC játszani. De

hát másképp is élek. Az
utat nem nekem kell megmutatni. Feladatom viszont,
hogy szóljak, ha nincs út,
vagy ha más út is van. Ezt
muszáj csinálni. Megőrülnék
ha belém szorulna. Ez egy
közlési kényszer. A kétértelmű szövegek tudatosak.
(Dolina, a „szláv" népdal
„Balkán Brothers") —1 hogy
csak ezt hozzam példának.
Nálunk ha valaki megszólal oroszul, mindenki röhög,
de én arra gondoltam, mi
van akkor, ha én tényleg
szeretem azt a lányt, a
Krasznaja
Moszkvájával
A Bikinivel
„alternatív" együtt?!
zenét játszunk'. Ez nem Rock
0 Na ne tréfálj. Ez olyan
'N' Roll és nem is újhullám, de ez ellentmondásos. mint ha a „Szeretlek szeretA Rock 'N' Rollt filozó- lek, rettentően szeretlek" a
fiai lag soha nem azok játsz- világ legszebb szerelmes verszák, akik, A Rock 'N' Roll se volna • •.
életforma, füstös kis kocs— Lágy mosoly . . . —
mákban, vagy az a 'Roll',
mikor Dylan felült egy mo- Én mondtam, hogy ez egy
torra
egy szál gitárral és alternatív zene!!
„nyomta". De mikor az elItt két lehetőség van. n
ső lemezt ebből kinyomják, „Balhé" vagy a Blöff. Ez
akkor az már üzlet. Rohadt egy információ-csere, egy
üzlet. Persze, hogy mi is kölcsönös dolog. Ha én blöfezt csináljuk, ebből élünk. fölök, Te vagy a legelső, aki
felugrik, és ordítani kezd. De
„Kurva" nagy sztár let- balhézni is kell. Nem mintem, de mégis anyagi prob- denütt egyetemi
klubban
lémáim vannak. Még így is játszunk. Egy szint alatt,
mozdulat)
jobb, mint az átlagnak, de. (félreérthetetlen
utána? Még a csapból, a
teáskannából is disco folyt.
Szükségünk volt rá. Mert
be akartunk kerülni valahová, be egy kapun belülre,
de rájöttünk ha bejutsz sáros, piszkos, véres és hazudós leszel. Hogy miért nem
lett végül „Ricse"
lemez?
Hónapokon
keresztül húzták-vonták az igent. Azt az
Igent, ami más bandáknak
egy nap. Mert állítólag „lehugyoztam" a falat, csirkét
daráltam sfb. Így hát a végen mi mondtuk, nem kell!
Így aztán tényleg nem kell!

^genis kell balhézni. Külön- az ősi nimbuszok közül —
ben nem fogják fel!
a Taurus, szar volt. Szó szerint. Szegény Béla néha
Egy művész mindig előbb- olyan részeg volt, hogy azt
re lát. 5—10—100 évvel ez sem tudta, milyen
hangattól függ, hogy mekkora. nemben játszanak!
Hiába ordítja, hogy baj van,
— És itt az „István a kimég mindenki zabál, iszik
és gyereket csinál, csak ha rály". Ebbe sem kell semott a baj. akkor jön a „Dé- mit belemagyarázni, hogy
ja vu". De szegénykém ad- így-meg úgy odamondtak.
digra már régen hősi haMert v csak mi képzeljük
lott. Nekem rossz a zenészekkel a kapcsolatom, n i bele. Az a darab a királynem a csapatban, egyéb- ról szól.
ként. Pardon — kedvesen
És azért kellett erre 10
elutasító. — Valamelyik nap évat várni, mert volt egy
a rádióban a Hobo nyilat- Popfesztivál. Ahol egy rockkozta: „— Nálunk ezt a zenekar kiabálta a színház
m ű f a j t dilettánsok
csinál- ban, hogy a rock kábítószer,
ják." Hát igaza van. Az egy meg öl, butít, nyomorba
szegénységi bizonyítvány a dönt. Több bandát megkemagyar
Rock-ról, ha itt, restek előtte. De ki játssza
ebben az országban és most. el ezt, önmagunk ellen? „Jó„Gamma
polisz"-ról
meg pofán" belenyúltak olyasmiegy ilyen „Homok a szél- be, ami aztán éveket vágott
ben''-ről énekelgetünk. Hát vissza. Keményen! Ezt én
én nem vagyok olyan ho- soha nem fogom Presserékmok. amit csak úgy ide-oda nek megbocsátani. És ez a
az ország vezető
riszál a- szél, és ha akkora banda ma Ez
nem magyar
az a szél, akkor is megtalá- együttese.
zene. Valami kókány nyulom a helyem, mert én egy gati stílus. Sorokban lopott
Gondolkodó
Porszem va- „Chicago"
és „Eart-Wild
gyok.
& Fire" témákkal. Nem is
csoda, hogy az a csapat
0 De hát a Balázs a Tau- most ekkorát bukott Lon
rusban?! (Erre talpra ugrik donban. Pont oda küldték
az egész társulás) Na, hát szegényeket, ahol ilyen banfigyelj, ezt így írd le, egy

dákkal Temzét lehet rekeszteni, egy Ten CC elé?!?
Itt tartottunk, mikor az
egész abbamaradt — bezárták a JATE-klubot.
Búcsúzóul egy viszlát, és
egy ígéret. Innen folytatjuk!
R. R
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