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Nemzetközi konferencia
a tudományegyetemen
A JATE tudományos szocializmus tanszéke, a Szegedi Akadémiai Bizottság és
a TIT megyei bizottságának
szervezésében
szeptember
23. és 25. között nemzetközi
kollokviumot tartottak Szegeden, a SZAB székházában, Gyarmatosítás,
antikolonialista harc, nemzeti
felszabadulás
Észak-Afrikában
címmel. A megnyitón dr. J.
Nagy László
tanszékvezető
egyetemi docens köszöntötte
a résztvevőket
— Algéria,
Franciaország,
Finnország,
Kuba, NDK, Olaszország, a
Szovjetunió és hazánk tudósait —, majd dr.
Kocsondf
András,
a JATE nevelési
rektorhelyettese
mondott
megnyitó beszédet. Hangsúlyozta hogy egyetemünk egy
kutatócsoportja rövid
idő
alatt ért el — egy, a Mediterráneum új- és legújabbkori történetének vizsgálatát
célzó kutatási program keretében — olyan eredményeket, hogy vállalkozhatott a
témakör jeles európai ismerőivel. tudósaival
közösen
megvitatni az ezzel kapcsolatos tudományos
kérdéseket. Mind a téma, mind a
vizsgált időszak az
eddig
kevéssé feltártak közé tartozik. (Hazánkban hasonló témában eddig nem rendeztek
tudományos tanácskozást.) A
konferencia
időpontjának
megválasztása sem volt egé-

szen véletlen, a vizsgált térség egyik legjelentősebb országának, a
függetlenségét
25 évvel ezelőtt kivívott Algériának küzdelmére kíván-

gének országairól, a különböző kultúrák találkozásáról,
a térségben zajlott és zajló
történelmi,
politikai folyamátokról huszonegy előadás
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Felújított épületben
- felemás helyzetben

Dr. Kocsondi András nyitotta meg a nemzetközi kollok
Felháborodott monológok.
viumot. Mellette dr. J. Nagy László docens és Algéria Ezt hallani, ha a volt Jónagykövete, Moustapha Boutaieb (Ruszkai Károly felvé- zsef Attila Kollégium
feltele)
újított szintjeire
költözött
diákokat
arról kérdezzük,
tak így emlékezni. A negyed hangzott el. Különösen nagy hogyan érzik magukat az új
évszázad alatt megtett út- súlyt kapott a konferencián helyen. Az Eötvös kollégium,
ról, az el nem kötelezettek a Maghreb-országok
— köz- illetve a „nevesincs" házasmozgalmának
keretében, tük Algéria —
történelmé- pári szintek lakói a pozitífolytatott következetes
bé- nek vizsgálata.
A tudomá- vumokat röviden összefogkepolitikáról
szólt többek nyos tanácskozás
szakmai lalják,
a
hiányosságokat
közt
Moustapha
Boutaieb, konzultációkkal zárult, s a hosszasan taglalják.
Algéria budapesti nagyköve- résztvevők
ellátogattak
te, aki szintén részt vett a Ópusztaszerre, ahol megte— A fűtési rendszert felkonferencia megnyitóján.
kintették a Nemzeti Emlék- újították, a parkettát kicserélték, az ajtókat és ablakoA Földközi-tenger
térsé- parkot.
kat újramázolták, a szobákat kifestették — sorolta a
tényeket a hajdani
JAKO
hajdani diákvezetője,
Imre
Vélemények
a
Mediterrániumról
András III. éves joghallgató. — Rengeteg pénzbe
keÜj
A tanácskozás szünetében kozom, de azt nem etnikai címe így hangzott:
Haled rülhetett a renoválás...!
a
néhány perces beszélgetésre szempontból vizsgálom, ha- emír és a
kommunizmus a pléd, legtöbb helyen
heverő is. Étkezőasztal
is
kértük Moustapha
Boutaie- nem mint harcot.
Algéria (1919—26).
jár a kétágyas
szobához.
bet, az algériai nagykövetet, egyedi eset, mert főleg a II.
valamint
Helmut
Nim- világháború után,
de egé—
A
kommunizmusról Szeptember közepén járunk,
schowsky
lipcsei és Gilbert szen napjainkig nemzeti de- mindenki hallott már, ám ki de még csak most szerelték
Meynier
párizsi professzort. mokratikus forradalom zaj- volt Haled
föl
— néhány
fölösleges
emír?
lik le. Az arab országokban
lyuk fúrása után — a pol— Haled emír a modern cokat,
(például
Egyiptomban)
a
függöny és faliszőelbuktak,
s algériai nacionalista politikai nyeg még nincs, a tanuló— Nagykövet
úr!
Milyen forradalmak
eredményeket
vár e szegedi most mindenki azt vizsgálja, követelések kezdeményezője asztal is ezután készül el.
az" első világháború Az új
Eötvös kollégium
tudományos
tanácskozástól? hogyan győzhetett Algériá- völt
után. Szerepét elég ellenté- földszintjén még nem fejezban.
— Nagyon fontosnak tartesen ítélték meg. A francia ték be a szakik a munkát,
tom azt a tényt, hogy
az
félelmetes
— A forradalmat
gyors, gyarmatosítók
így néhány hallgató a rakadott térséggel neves tudó- rövid idő alatt
lejátszódó bolsevik ügynöknek tekintet- társzerű
emeleten, a régi
sok foglalkoznak. A jelen- változásnak
ték.
Pedig
csak
arról
volt
tekintjük.
Miért
szobákban
lakik.
(Azért
legi konferencia kiváló al- nevezi ön ezt a több mint szó, hogy
kiábrándult
a
megdöbbentőnek
tartom,
kalmat nyújt a téma kutatói 30 éves folyamatot
francia
liberalizmusból,
s
forradaa
tanév kezdetére
— köztük a magyar és az lomnak?
ezért a nemzeti
mozgalom hogy
egyetémszerte nem készülalgériai szakemberek — tafelé fordult.
lek el a renoválással: nem— Ez nem szó
szerinti
lálkozására. Egymás országai
de a hosszú,
történelmének, kultúrájának forradalom,
— Hogyan ítélték meg öt csak a városk/özpont kolléjobb ismerete
az országok hdre antiimperialista és an- a mai algériai
mozgalom- giumában dolgoznak festőkmázolók, az első tanítási naközti barátságot is
erősiti. tikolonialista, ezért nevezem ban?
pokon például a jogi karon
Sajnos
a Földközi-tenger forradalomnak.
— 1960-ig tudomást sem állványokat kerülgettünk, a
térségét nem nevezhetjük a
csak
utána Petőfi Sándor sugárúti épü— A
világtörténelemben vettek róla,
béke területének. Algéria soarra, kezdtek el foglalkozni vele. letbe lépve arra kellett vikat tesz — és tesz majd a .öbb példát találnak
ha
egy nép hosszú Akkor Haledet reakciósnak gyáznunk, nehogy festékesek
jövőben is — azért, hogy a hogy
ítélték, legyünk a faltól.) Az új koelnyo- és konzervatívnak
Mediterráneum a béke és a ideig idegen hatalom
olyan
embernek,
aki
a feu- leszban új módon spórol az
mása alatt él, ez segiti
a
kooperáció övezete legyen.
Az- egyetem gazdasági
nemzetté
válás
folyamatát. dalizmus védelmezője.
vezetése:
ez a parado- tán a 70-es években az algír „kulcsos ház" lettünk. Ebből
— Hogyan értékeli az al- Tapasztalható
történelemben
nagy
újraéris?
több kellemetlenség szármagériai—magyar
gazdasági xon Algériában
tékelési hullám indult meg,
kapcsolatokat?
— Igen, ez Algériában is és más megvilágításba ke- zik. Előszpr is: nincs gond— A kapcsolatok magas teljesen így van. A legjobb rült a haladó mozgalom
és nok, azaz nincs „gazdája" és
szintűek, hatékonyak a koo- európai példa, azt
hiszem, szervezete, az
Eszak-Afrikai „érdekképviselője" ennek a
perációs formák. Ügy tűnik Lengyelországé, amely a két Csillag.
Ekkor Haled emír kolesznak. Fogalmunk sincs,
számunkra, hogy Magyaror- nagyhatalom, Poroszország és nemzeti hős lett, a mozga- hogy például ki fogja intézszág egyik legfontosabb har- Oroszország
között őrlődve lom megalapítójaként
tisz- ni a javíttatásokat, ki ellenmadik világbeli partnerének vált egységes nemzetté. Az telték. Foglalkoztam ezzel a őrzi a takarítókat, a leltári
tekinti Algériát. A világgaz- algériai fejlődés hasonló
a korszakkal, egy könyvem is tárgyak állapotát, ki szerdaságban
zajló folyamatok közép-európaihoz. Az arisz- megjelent ebben a témában, vezi meg az ágyneműcserét.
miatt jelenleg olyan perió- tokrácia tagjai Közép-Kele- s arra a véleményre jutot- Egyébként a ..gazdátlanság"
dusban vagyunk,
amikor ten szerezték a műveltségü- tam, hogy a mozgalom meg- áldatlan hatását már most
mindkét országnak gazdasá- ket; ebben a rétegben kez- alapítója
nem ő,
hanem is érezzük: senki nem tud
gi nehézségekkel kell szem- dett először kialakulni
a Messzali Hadzs v o l t és Ha- biztosat a felújítás befejezébenéznie. Ilyen pillanatban nemzettudat
vagy
A
franciák led korántsem játszott olyan sének határidejéről,
a baráti kapcsolatok nagyon azonban teljesen megszün- pozitív szerepet, ahogy azt a mondjuk arról, hogyan dísokat jelentenek, s nagyban tették a hagyományokat, el- 70-es években gondolták.
szíthetjük a szobákat. Minelősegítik
a kibontakozást,
den koleszos megkapta
a
sorvasztották a kialakulóban
a nehézségek leküzdését.
kapukulcsot, s ezzel azt hitlévő nemzettudatot. Az erős
— Az Észak Csillaga Páfrancia nyomás azonban egy rizsban alakult meg. Miért? ték, a portást is „megspórolhatják". Igenám. de az épüidő után a nemzeti öntudat
let egyetlen (!) telefonkészüerősödéséhez vezetett, feléb— Sok algír vendégmun- léke a portásfülkében van, s
redtek
az
arab
tradíciók.
Ez
kás volt az idő tájt Francia- ha a nappal
Helmut
Nimschowski
a
ott üldögélő
lipcsei Marx Károly Egye- a folyamat a felső rétegek- országban; egy részüket még Annus néni éjszakára hazaből
indult
ki
a
háború
után,
a
hadseregbe
is
fölvették
temről érkezett. Előadásának
megy, akkor a koleszosokat
az algériai
címe:
Gyarmati
uralom, később a tömegeket is átha- (többek között
hiába hívják telefonon, mert
totta.
Algériában
a
nemzeti
harcokban)
elesett francia
nemzeti felszabadító
forraa katonák helyére. Először na- nincs aki fölvegye a kagydalom és a fejlődés útjának tudat bizonyos mértékig
háború vívmánya.
gyon meg voltak hatódva az lót, de mi sem használhatmegválasztása Algériában.
európai kultúrától, de ha- juk a készüléket. Ez lehe— Professzor úr!
Beszélmarosan tapasztalták, hogy tetlen állapot egy kollégiumhetünk-e
Afrikában
a
hanem fogadja be őket a tár- ban, ahol gyerekes családok
gyományos
polgári
értelemsadalom,
diszkriminálják, is élnek. Kaputelefon viszont
ben vett
nemzetekről?
alulfizetik
őket.
Ez az irigy- működik az épületben.
Gilbert Meynier két egyeség szülte a nemzeti öntu— El kell különíteni
a temen is tanít
— A házaspári szint,
a
Franciaordatra ébredést.
nemzettől a nemzetiségi kérharmadik
emelet
folyosóján
d é s t Cn a nemzeti függet- szágban: a naneyn és a páaz volt az érSANDI—MÁROK—NEMES végigsétálva
lenségi mozgalommal foglal- rizsin Előadásának izgalmas

zésem, mintha a
JAKO-ban
járnék: ütött-kopott
szekrények mellett
szemetesvödör,
könyvkupac,
étkezőasztal,
kopott linóleum .. •

a szobákban! Gondolhatod,
hogy a gyerek miatt hányszor kell egy nap a konyhába vagy a mosdóba mennem! Tíz család lakik ezen
a szinten, de csak
egyetlen
— Sajnos naponta nagyon gáztűzhely
áll a konyhában,
sokszor kell „sétálni" a szo- a hűtőszekrény is kicsi enynyiünknek,
az élelmiszert
nem tudjuk
hova
rakni.
Egyetlen vasalódeszkán, egy
tárcsás (!) mosógépen meg
egy centrifugán
kellene „osztozkodnunk". Három
családnak van félautomata
mosóA JATE új
kollégiugépe, még szerencse,
mert
ma — a korábbi
Délép
különben fogalmam
sincs,
Szálló — központi
kolhogyan mosnánk a gyerekek
légiumi
bizottságának
meg
a
magunk cuccait.
szeptember 15-i ülésén a
Nemrég
szültem.
Az épületkollégium Kossuth
Laből a kicsivel együtt szinte
jos sugárúti
szárnyának
nem tudok kimozdulni, mert
3. emeletén
lakók
képa harmadikon lakunk,
lift
viselője elmondta,
hogy
nincs, kocsitároló se, vagyis
a tanév eleje óta
nanagyon körülményes és fágyon rossz
körülmények
rasztó gyerekkel, babakocsiközött laknak.
Szintjüval innen le-, majd felverkön
a
vizesblokk
—
gődni.
mosdók, zuhanyozók
és
WC-k — átadása
má:
— A Hermán kollégiumhetek óta késik. A legban sokkal
jobb helyünk
közelebbi vizisblokk
a
volt — nosztalgiázott Barta
másik épületszárny
V.
Zóra
V. éves programozó
emeletén van, ott pedig
matematikus hallgató.
—
most csak egy lift
jár
Tiltakozásunk ellenére kelés
az
is
gyakran
lett a házaspároknak
ide
rossz...
költözniük.
Üjszegedről
A vizesblokk
felújítáaugusztus
29-éig el kellett
sa rendkívül
vontatotjönnünk, de szeptember eletan halad, illetve
egéjén teljes fölfordulás fogadszen pontosan áll.
A
ta a gyerekes
családokat:
munkásokat
a hallgatók
törmelék a folyosókon,
a
dolgozni
csak az első
szobákban
az ágyon kívül
héten látták. Azóta, ha
semmi bútor nem állt, nem
egyáltalán
megjelennek,
volt meleg víz, nem volt
csak a lépcsőházban
elgáz!
Most sem sokkal jobb
helyezett ágyakon
feka helyzet. Régi, vacak,
a
szenek
vagy
teng?nekvolt Irinyi kollégiumból kilengenek
a
folyosón
selejtezett bútorokat hoztuk
vagy a
vizesblokkban.
el, hogy a konyhában legyen
A kollégium
megbíegy polc, vagy hogy le tudzott
igazgatója,
Varga
junk ülni az asztal mellé. A
Ferenc a kollégiumi
binekünk kiosztott ágynemű is
zottság ülésén
elmondnagyon kopott. Amikor
a
ta, hogy
a
helyzetet
Hermanban
„megszokott"
rendszeresen
jelenti
az
dolgokat — például a takailletékeseknek,
lépni virítófelszerelést, a fregolit —
szont csak az
egyetem
kértük a raktárból, akkor
gazdasági vezetése tudközölték velünk, hogy
ez
na.
nem jár nekünk, mert ez a
Az esetről persze véleményem
is van, csak
két szint „a
garzonlakáshoz
azt nem tudom
eldönhasonló rendszerű".
Igenám,
teni,
hogy
mondjam-?
de akkor
kérdezem
én:
vagy inkább
mutassam.
miért nincs legalább csap a
Ezért inkább csak kérszobákban,
a közös
helyisédezek.
gekben miért csak
három
Az egyetem
és
a
tusoló van, miért van az a
munkát
elvállaló
VIlehetetlen
helyzet, hogy
a
COOP
Kisszövetkezet
két mellékhelyiségben
kétközötti
szerződésben
két WC-csésze áll
egymás
van-e szó pl.
határidőmellett
—
válaszfal
nélről, ennek be nem tarkül (.'), miért nincs
babakotása esetén
kötbérről,
csitároló, miért nincs lift és
arról, hogy az
egyetem
telefon — s még sorolhatvagy a VICOOP
finannám a hiányzó dolgok listászírozza-e
a
munkások
j á t A nagyjából
fölújitott
semmittevését?
Mikor
városközponti épületbe „befognak azok a
munkátereltek" minket,
de nem
sok az utcára
kerülni,
gondolták át. hogyan lehet
akik képesek egész naitt élni. Nem rajtunk
kellepokat átlebzselni?
A váne takarékoskodni!
Az Eötlaszt, testvér, azt fújja
vös kollégium lakóinak elmár a
szél...
fogadhatóbb a helyzete, de
velünk,
házaspárokkal,
csa— SENIOR —
ládos emberekkíl
végképp
senki sem törődik, a kollégiumhoz nem tartozunk, de
ba és a folyosó végén lévő önálló egység sem vagyunk,
konyha,
mosdó és egyéb „garzonlakások tulajdonosai"
mellékhelyiségek között — pedig végképp nem.
Felepanaszkodott Machata
Ma- más a helyzetünk . . .
riann V. éves orosz—angol
szakos hallgató. — Elképesz(ÜJSZASZI)
tő, hogy nincs mosdókagyló

Kérdések

Egy figyelmet érdemlő fölszólalás

Bevezetőül a
képviselők
parlamenti ellenőrző funkciója kiszélesítésének szükségességéről beszélt
Király
Zoltán.
A továbbiakban kérdéseket intézett Király Zoltán a
kormány elnökéhez. Többek
közt:
tervezi-e a kormány
felülvizsgálni a nagyberuházások szükségességét, a tengizi mintájára
például a
bős—nagymarosi
vízlépcsőét? Felülvizsgálja-e az állar
mi apparátus, a
politikai,
a társadalmi és tömegszervezetek számára
adott állami dotációt? Milyen alapról indul a figyelem a honvédelmi kiadások csökkentése ügyében, a költségvetésben szereplőről, vagy
a
valóságos katonai kiadásról?
Van-e programja, elgondolása a kormánynak egy esetleges
kényszerű
adósságátütemezésre 7
Kérdései után így folytatta beszédét a képviselő:
A bevezetőm
után
hadd
mondjam
el
gondolataimat
a kormány
munkaprogramjához, és hadd kezdjem
ezt
egy
személyes
élménnyel.
Tavaly a nyári ülésszak előtt
interpellálni
kívántam.
Azt
tudakoltam
volna
a kormány elnökétől,
nem
kellene-e mődositani
a
tervszámokat, hiszen azok az ötéves terv legfontosabb
első
éve, és a második év indulása alapján nem éppen látszanak
megvalósulni.
Az interpellációra
nem került sor. „Nehogy azt higygye, hogy a kormány
elnöke
válaszolni
fog magának"
—
volt a válasz —, és én ott
álltam megfúrod ve, a kezemben
égy
telefonkagylóval.
Nos, egy év után végül is
megkaptam
a választ.
Elnézést, hogy így mondom:
itt
állunk egy kicsit
megfürödve, s valahogy
szeretnénk
kijutni az örvényből.
E személyes
indíttatás
miatt is
nagy figyelemmel
és rokonszenvvel kísértem a kormány
elnökének
eddigi
tevékenységét,
munkamódszerét,
nyíltságát és őszinteségét,
és
emiatt is elmondhatom,
hogy

Nem vitás, hogy az őszi Országgyűlésen
Király
Zoltán Csongrád megyei képviselő fölszólalása váltotta kl a legnagyobb érdeklődést. E felfokozott érdeklődésre tekintettel közöljük a képviselő hozzászólását.
alapvetően egyetértek a kormány
munkaprogramjával.
Egyetértek,
mert a kormány nem kerülte meg
a
felelősség kérdését, bár kétségtelen,
hogy nem
tudta
megoldani azt, de engem bizakodással tölt el az az akarat, hogy az elmúlt 15 évet
tudományos
alapossággal
fel
kell tárni, elemezni
szükséges. Egyetértek,
mert a kormány elnökének
szavaiból
egyértelműen
kitűnt: az eddigi
ideológiai
görcsöktől
mentesen
kell
kezelnünk,
alakitanunk
a
gazdaságon
belüli kapcsolatokat,
vagyis
esélyegyenlőséget
kell teremteni az állami, a
szövetkezeti és a magánszektor
között.
Egyetértek,
mert úgy érzem, a kormány
valóban és
önállóan akar politizálni.
Es
egyetértek, mert a miniszterelnök most előterjesztett
expozéja
őszinteséget
tanúsít,
nyitottságról
tanúskodik.
Ezek a szándékok
megfogalmazódtak
a
kormányelnök
székfoglaló
beszédében.
Arról tanúskodik,
hogy
megvan az elhatározottság
a reformfolyamat
kiteljesítésére,
és következetes
végigvitelére. De vannak kételyeim
is.
Vannak, mert mindez nem
teljes és nem lesz
megvalósítható a
politikai
intézményrendszer
reformja
nélkül. Az előbb azt
mondottam: úgy érzem, a kormány
valóban politizálni akar. De
hozzáteszem.
hogy
számolnia kell a következő
körülményekkel.
Komolyan
venni
egy politikát
és
komolyan
végigcsinálni
csak akkor és
úgy lehet, ha tudjuk,
hogy
milyen
társadalmi
bázisra
számíthatunk
és
milyen
partnerekkel
valósithatjuk
meg.
Értve ez alatt az autonóm
állampolgárt,
qz
önszerveződő közösségeket,
vállalato-

kat, szövetkezeteket,
társadalmi egyesületeket,
szervezeteket,
és természetesen
a
Parlamentet
is. A
jelenlegi
helyzet és a jelenlegi
gyakorlat
egyetlen
területen
sem jó. Kölcsönözve
egy jeles társadalomtudósunk
kifejezését: például egy, a „súlytalanság állapotában
lebegő"
Parlament
nem
partner.
Nem lehet partner.
Elengedhetetlen tehát a
parlamenti,
képviselői munka
továbbfejlesztése, vagy inkább
úgy
fogalmaznám,
hogy a mostani és a most
formálódó
megújulás
továbbfejlesztése
és
erősítése.
Ezután Király Zoltán
a
reform ellenzőiről,
a konzervatív irányzatok képviselőiről
szólt.
Térnyerésük
megakadályozásának
egyetlen garanciájaként a politikai intézményrendszer
reformjának a gazdasági reformmal egy időben történő
beindítását említette.
Mint
mondta, nem az a baj, hogy
konzervatív erők
léteznek,
„hanem, hogy nincs
küzdőtér megütközni
velük. A hatalom bástyái pozíciói
mögé
bújva fejtik ki —
szerintem
egyáltalán
nem áldásos
—
tevékenységüket.
Így
nagyobb teret kap az egyoldalú, személyes
retorzió
alkalmazása az érdemi érvek és
ellenérvek
harca
helyett."
Szólt arról az — értelmiségiek által
képviselőknek
írt — levélről Király Zoltán,
amelyben — mint mondta
—:
„elvetendő
gondolatok
mellett megszívlelendők
is
akadnak."
Ezután így folytatta beszédét:
Crósz elvtárs példája nyomán a nyíltság és az őszinteség jegyében
térek ki
a
nyilvánosságra.
Szükség
van
a nyilvánosság
reformjára
is.
Engedjék
meg,
hogy
egyetlen, aktuális példán keresztül
érzékeltessem
ezt.

Nekem ez szakmai
válaszom
is a sajtót ért
bírálatokra.
A
mostani
parlamenti
ülésszak
sikerétől
függetlenül egy prekoncepciós
sajtóterv alapján, egyetlen
hatalmi központból
mondják
meg, hogy
mit és hogyan
Írjanak a lapok a parlamenti ülésszakról.
Függetlenül
attól is, hogy ki a lapgazda,
hogy az a népfront
lapja-e,
vagy a szakszervezet
lapja
és így
tovább.
Ez nemcsak,
hogy a szocializmus
minden
alapelvével és a sajtótörvénnyel
ís
ellentétes, hanem
egyszerűen
civilizáltnak
sem
mondható
a XX. század végén, s legjobban talán azokat
járatja
le, akik ezt alkalmazzák.
A
glasznoszty
világában
ez
olyan anakronizmus,
ami
miatt egyszer tán
szégyenkezni
fogunk.
Nekem az az érzésem
és
a véleményem,
hogy ez a
kollektív
vezetés egyúttal el
is mossa a valóságos
felelősséget, de elmossa a megszemélyesíthető
felelősségvállalást is. Arc nélküli a kormány. Nincs igazi
kabinetfelelősség, mert ez is feloldódik a Minisztertanács
kollektív
felelősségében.
Szivem
szerint
most
azt
javasolnám, hogy a kormány
elnökhelyetteseit
és
tagjait
mentse
fel a
Parlament
tisztségükből,
és Crósz
Károly alakítsa
meg a maga
kormányát.
Ez
valóságos
Grósz-kormány
lenne,
valóságos felelősséggel,
s talán
ez demokratikusabb
is lenne. Ha most ebben nincs is
egyetértés, javaslom, hogy a
következő
választások
után
alakuló kormány
már eszerint
szerveződjön.

Nagy érdeklődést
kiváltó
felszólalását így zárta
Király Zoltán:
„Miniszterelnökünk nyíltsága,
őszintesége
jelzi
számomra:
megvan
minden
esélye arra,
hogy
elkerülje
az öncsalás és a
félrevezetés
ma már
járhatatlan útjait. Most
tisztán
áll a Parlament előtt.
Kívánom, így legyen a
jövőben
ís!"
' •
-

Hogyan fognak vizsgázni az oktatók?

Egy igen fontos
és egy
igen érdekes téma szerepelt
a JGYTF Tanácsának e tanévi első ülésén. A testület
az intézmény éves munkatervéről tárgyalt, majd megvitatta
azt a
tervezetet,
amely alapján a hallgatók
véleményezni fogják oktatóik munkáját. Az első dokumentumhoz Békési
Imre
főigazgató bevezetője
után
többen hozzászóltak. A tervezetet a tanács tagjai alapvetően jónak ítélték, kisebb
kiegészítéseket
kiigazításokat javasoltak. Idézzünk néhány érdekesebb vitapontot!
A tervezet célul tűzi ki a
szakdolgozatok értékelésének
egységesebbé tételét.
Több
oktatónak az volt a véleménye, hogy a
különböző
tudományágakban írt dolgozatokat
lehetetlen azonos
sémák szerint megítélni. A
főigazgató elmondta,
nem
szeretnék túlszabályozni
a
dolgot.
néhány
alapvető
szempont általános alkalmazását kívánják elérni azzal
a céllal, hogy az egyik szakon ne legyen sokkal könynyebb a szakdolgozat, mint
a másikon.

dalról, sőt a szakmai kérdé- rült
annak a
lehetősége, sorban gazdasági szervezeteseken át is történik A vi- hogy az egyetem mintájára ket. A munkatervet a Tatát a főigazgató oldotta fel, ki kellene alakítani a tan- nács egy tartózkodással elfogadta.

Érzékeny

kérdés

A cigarettaszünet után került sor a másak tervezet,
az oktatók hallgatói veiemenyezesene*
megvitatására.
Bevezetöjéoen
ttigó
Jázon
főigazgató-helyettes elmondta, egynt fó proatéma von,
hogy Ki ismerje a hallgatók
értékelését. „A megváltozott
korszellemmel nem fér öszuze, hogy a véleményt csak
a véleményezett és a tanszékvezető tudja m e g '
—
vélte.
Farkasínszky Sándor
KISZ-titkár a megváltozott
címre hívta föl a figyelmet:
nem az oktatók,
hanem az
oktatómunka
értékeléséről
van szó. Több oktató kifogásolta, hogy a
hallgatók
munkájuk tartalmi
részéről
is
véleményt
mondanak.
Szerintük — különösen az
alsóbb évfolyamokon — nem
kompetensek a szakmai színvonal megítélésben. Mások
kifogásolták, hogy a felmérés kiterjed a levelező hallgatókra is,
holott ők igen
keveset, néha csak a vizsgán találkoznak, oktatóikkal.
A hozzászólók felhívták
a
figyelmet az értékelés
nehézségeire is. Szendrei
János, volt főigazgató szerint
a kérdőíves-pontozásos módszer uniformizál, árnyalatlan képet ad, a kifejtett véleményeknél pedig a feldolgozás ütközik komoly nehézségekbe. (150 tanulócsoport
értékelését kell összesíteni).
A véleményeket egyébként
figyelembe kell venni
a
jutalmazásoknál, a belső kitüntetéseknél, sót a szerződéshosszabbításoknál is.
A
fogadtatást jól tükrözte, hogy
a tervezetet 6 ellenszavazattal és 3 tartózkodással fogadták el.

„Különösen érzékeny
kérdés" — mondta Békési
Imre
főigazgitó
az oktatók
véleményezéséről.
S valóban:
a
szokásosnál
jóval több, mondhatni,
szokatlanul
sok volt
az ellenvélemény,
a kétkedő hang, a fenntartás. Szokatlanul, ám nem hiszem hogy váratlanul. Hogyne
kételkednének a tanárok, hiszen merőben új; a
hagyományossal
ellentétes irányról van szó: ezúttal a tanárok
vizsgáznak.
S a sok „építő jellegű" visszajelzés
mellett bizonyára
(remélhetőleg!)
a diákok kifogásaiknak,
hiányérzetüknek
is
hangot fognak adni. Meg aztán a vélemények
nyilvánosságra fognak kerülni, mi több itt-ott figyelembe
is veszik majd. A kezdeményezés
azonban egyáltalán nem új
a nap alatt. A középkori egyetemek (tudom, itt főiskoláról
van szó) diákjai nem is véleményeztek,
de egyenesen
maguk választották
tanáraikat.
S nem gondolom, hogy azokat részesítették
előnyben, akik keveset követeltek,
akiknél könnyű volt a vizsga. Attól akartak tanulni (igen: tak-'
nulni akartak), akiktől volt mit, aki tudományágában
jártas volt. Es legalább ekkora súllyal: jó előadó. Több professzort ismerek, aki kitűnő könyveket
ir, értékes
tudós,
mégse rajonganak
érte, mert nem jó előadó, nem „tanártípus". Magyarországunkban
a tudományos
kutatás
szervezete lehetővé tenné, hogy nekik ne kelljen oktatni:
dolgozhatnának
az akadémiai
kutatóintézetekben,
átengedve
a katedrát azoknak, akiknek nemcsak a felkészültségük
de
fellépésük, jelenléti varázsuk is van; ne szégyelljük:
akik
el tudják adni magukat, s tudományukat.
Persze amíg a
kutatóintézetek
körülményei
lényegesen
jobbak:
magasabb a fizetés, több a támogatás, nem kell időrabló okA PB tavaszi ülésén fo- tatással „bíbelődni", addig csak álszándéknak
tűnik ez az
galmazta meg azt az igényt egészséges
megosztás.
Am miért ne lehetne ez az esz— ez most a munkatervben mény, sőt a cél?
is szerepel —, hogy a szaktárgyak oktatói
használják
Az oktatók „nem hiszik", hogy szakmai
színvonalukat
ki az adott tudományterület hallgatók meg tudnák ítélni. Miért berzenkednek
a gonvilágnézeti nevelésre alkal- dolattól?
Miért nem hiszik el, hogy a diákok
(legalább
mas elemeit. Többek sze- egy részük) az adott terület iránt érdeklődő, abban jártas,
rint a világnézeti
nevelés fogékony és érzékeny „kis tudós"? Akinek lehet az a vékizárólag
a
Marxizmus— leménye, hogy tanára felkészült,
az óra izgalmas és tarLeninizmus Tanszék felada- talmas, vagy épp ellenkezőleg
többet vár, az órán unatta. Fehér István PB-titkár, kozik (mert nem hall újat, mert tanára képtelen
érdeklőa tanszék vezetője úgy vél- dést ébreszteni).
A nyitottság,
az egyenrangú
kapcsote, hogy szükség van a töb- lat igazi műhelyeket
hozna létre. S ha közhelyes a köbi tanszék nevelő hatására vetkeztetés,
hogy egy ilyen szellemű felsőoktatás
mind a
is. „A főiskolán a célkitű- diáknak, mind a tanárnak hasznára volna, gondoljunk
inzés a szocialista tanárképzés kább arra. hogy eredményessége,
magas fokú
innovációja
szolgáltul.
— mondta. — Márpedig ezt a társadalom számára is példaként
egyedül a
Marxizmus—Leninizmus Tanszék nem tud- mondván
A tanácsülés bejelentések„ez nem félórás székcsoportokat, mint közös
ja megoldani,
eredménye- kommentárokat jelent, csak létszám-, és
pénzgazdálko- kel ért véget.
M. T.
sebb, ha a ráhatás több ol- egy-egy mondatot." Felme- dással működő, tehát első-
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Szent-Györgyi Albert
háborúellenes könyve
(Folytatás)
3. Az öftjfgHfcosAda hdrorn

módja

A'* ••n,.pr!»é!' Itt«'t f^m-egetó i'árom veszélyre hívja fel a flgvelmet, melyek közül bármelyik biztosan
végez velünk, ha nem szabunk korlátot terjeszkedésének. Ez a három folyamat; a környezetszennyezés,
a túlnépesedés és a fegyverkezés. A negyedik lehet a
Föld korlátolt készleteinek értelmetlen elherdálása.
Ha egyszer felismertük a veszélyeket, remélhetőleg
tudunk majd tenni ís ellenük.
A fegyverkezésnél különbséget tesz a hagyományos
és a nukleáris fegyverek között. Mindkettő a pusztítás szolgálatában áll, de az egész emberiség szempontjából jelentősek
az eltérések A ma meglevő
nukleáris fegyverek mennyisége bőségesen
elegendő
lenne az egész emberiség kiirtása. Mit:den emberre
tizenöt tonna magas hatásfokú robbanóanyaggal rendelkezünk, ezenkívül mindenféle méreggel, amelyek
külön-külön elegendő mennyiségben vannak
ahhoz,
hogy minden élőlényt kipusztítsanak. Minden új fegy' er vagy a régiek tökéletesítése közelebb visz minket a pusztuláshoz, ahelyett hogy biztonságot hozna.
Az Egyesült Államok 1971-ben minden adóként befizetett dollárból 48,4 centet fordít a vietnami háború,
16,4 centet a korábbi háborúk költségeinek fedezésére, így összesen 64,8 cent megy el katonai célokra. Az
adminisztrációs gépezet 18,2 centet emészt föl, végül
is 17 cent marad az emberi szükségletek kielégítésére.
Szent-Györgyi professzor vádolja az Egyesült Államokat, hogy az egész világot az esztelen, öngyilkos
fegyverkezési versenybe hajszolja az amerikai hegemóniáért. Pedig ez a kis földgolyó óceánjaival, atmoszférájával és nagyon korlátozott
készleteivel
együtt közös tulajdonunk, és senkinek sincs joga hozzá, hogy megfertőzze, készleteit kimerítse, é s túlnépesedést idézzen elő.
Bár nem marxista, az erkölcsöt mindig társadalmi
követelményrendszerből
vezeti le és tagadja annak
örök voltát. A gyilkosság erkölcsi felfogásáról
az
alábbiakat írja:
„Az emberi társadalom nem épülhet a dzsungel
törvényére. A gyilkosságot mindig a legnagyobb bűnnek tekintették, de a hadiipari gépezet és a kormány
ambícióinak -kielégítésére kétféle gyilkosságot különböztetünk meg. Az egyik az egyéni gyilkosság, amit
szigorúan büntetnek. A másik a politikai vagy a háborús gyilkosság, amelyért nem jár büntetés, sőt éppen dicsőségszámba megy .. . Minél nagyobb a meggyilkoltak száma, annál inkább politikai, vagy háborús a gyilkosság.
Az új korszakban, a mi kis golyóra összezsugorodott bolygónkon ennél egységesebb
meghatározásra
lesz szükség. Gyilkosságnak kell, hogy nevezzünk
minden embertársunk megölését, színre, vallásra, állampolgárságra vagy katonai egyenruhára, való, tekintet néikül, akármilyen jelmoncat, hazugság vagy elmélet kíséretében történjék is, függetlenül a meggyilkolt emberek számától."
Szükségünk volna valamilyen nemzetek fölötti szervezetre, hogy ítélkezzék — írja tovább (uzóta van
mór. de „ítéletei" hatástalanok). Ma a győztes bíráskodik a legyőzött felett. Ha az amerikai függetlenségi háború nem győz, Jeffersont Washingtont
és
Franklint felakasztják és a történelem mint bűnözőket tartja őket számon. Vajon hogyan ítélné meg az
ilyen nemzetek felett álló bíróság a vietnami hábnrút? — kérdezi a tudós.
„Az emberiség akkor találja meg békéjét és biztonságát ha eléri az etikai fejlődésnek azt a színvonalat, ameiyen minden gyilkoló szerszámtól irtózni
fog, és a tömegpusztítás uniformisát szégyen lesz felöltem."
4. Amerika; Mit tegyünk?
Az örült majom c. könyvéi az ifjúságnak írta
Szent-Györgyi professzor, olyan fiatalos tűzzel és lázító lelkesedéssel, hogy a nagy siker mellett igen sok
támadás érte. Második kötetében már enyhül a lázadó bírálat és inkább az idős ember
tapasztalatait
közvetíti az ifjúsághoz. Az élet örök rendje szerint az
öregek meghalnak és a következő nemzedéknek adják át a helyet De ennek az új nemzedéknek nem
lehet közömbös, hogy milyen örökségnek néz elébe.
Azt szeretné, ha az ifjúságnak az a része, amelyik m a
még divathóbortokban, külsőséges jelkép«* ben. meddő lázongásokban éli ki magát, és az „öregek társadalmának" halálorientációs törekvése láttán a szexbe é s a kábítószerekbe fojtja keserűségét, inkább beállna azoknak a fiataloknak a sorába, akik egy szebb,
humánusabb, boldogabb jövő alkotmányát kovácsolják.
E fejezet a többitől hangnemében elütő, konzervativizmusba hajló, máskor - a problémákat leegyszerűsítő tanácsait tartalmazza. Az első lépés az — írja —,
hogy a jelenlegi kormányt egy jobbal váltsuk fel. Ez
a kormány fél a változásoktól, a veszélyt a balra vezető útban l á t j a
A „rossz" kormánynak „jóval" való felváltása választások révén az optimista Szent-Györgyi tapasztalatlanságának következménye. A többségben levő nők,
elsősorban az anyák meggyőzésére számít, akiknek a
szavazata annyit ér, mint a férfiaké, é s akik nem
akarhatják, hogy gyermekeiket háborúban meggyilkolják.
A változás f ő tényezőjének az ifjúságot
tekinti,
melynek föl kell készülnie az új világ építésének nehéz munkájára. Az amerikaiak ötvenöt százaléka a
harmincon alul van, közülük kerülnek ki a jövő ve«•»tfll. A / új kormányzás alapja az alkotmany, csak
a betűit kell Franklin és Jefforson szellemével megtölteni, fél szemmel közben az új kor törvényeire ügyelve.
(Folytatjuk.)
SZABÓ—ZALLAR

Interferon
konferencia
Szegeden
tartotta kongresszusát a Magyar Mikrobiológiai Társaság augusztus
végén.
A
konferenciát,
amelynek mintegy 250 résztvevője volt, a SZOTE és a
JATE Mikrobiológiai
Intézete szervezte. A tanácskozáson belül három
szimpóziumot tartottak: az egyik a
biotechnológiával,
a másik
a látens vírusfertőzésekkel,
a harmadik az interferonkutatással foglalkozott.
Ez
utóbbi tanácskozásról tájékoztatott bennünket dr. Béládi Ilona egyetemi tanár, a
SZOTE Mikrobiológiai Intézetének vezetője.
— Az országos kongreszszusokat (általában
Pesten
szokták tartani, ezért nagy
megtiszteltetés
volt
számunkra, hogy most Szeged
kapta meg a rendezés jogát.
Eredetileg mindhárom
témakör megbeszéléseit félnaposra terveztük, de azután
meg kellett hosszabbítani ezt
az időt. Nagyon jól sikerült
a szervezés, a meghívott külföldi tudósok közül
csak
ketten nem jöttek el. Jelen
voltak többek között csehszlovák, szovjet, japán, francia, jugoszláv, norvég, lengyel, NDK-beli és amerikai
kutatók. Tizennégy külföldi
és tíz magyar tartott előadást az interferonkutatásról.
— Kérem, mondjon
néhány szót az
interferonról!
— Néhány éve sokat írt
a sajtó róla, mint a rák elleni csodaszerről. Az akkori
nagy érdeklődés
ráirányította a figyelmet, nagyszabású
kutatások
indultak
meg, elsősorban a nyugati
államokban óriási összegeket és energiát fektettek a
rák vélt gyógyszerének kidolgozásába. A klinikai kísérletek során kiderült, hogy
az interferon
nem mindig
jó, de sok -esetben;--például
a fehérvéVűség bizonyos eseteiben,
legjobb rendelkezésre álló szer. A gyógyulás
nem százszázalékos, de
az
eddigi terápiáknál nagyobb
arányú. Bizonyos más szerekkel, citosztatikumokkafis
érhető el ilyen eredmény, de
azoknak igen erős
toxikus
hatása van. Az interferonnak az is előnye, hogy
a
mellékhatások kisebb menynyiség adásakor
túrhetőek
(általában csak
viszonylag
magas lázat kelt).
— Hogyan

termelődik,

hogy fejti ki hatását az interferon?
— Az interferont a sejtek,
többek között a fehérvérsejtek termelik, mint vírusölő
szert.
Éppen ebben rejlik
egyik jelentősége is. A baktériumok ellen ugyanis már
elég sok gyógyszer áll rendelkezésünkre, a vírusfertőzéseket azonban gyakorlatilag nem tudjuk gyógyszeresen kezelni, ez esetben mindig a szervezet maga győzi
le a fertőzést.
A szervezet
immunrendszere csak
5-6
nap múlva reagál, ezalatt az
interferon gátolja a szervezetbe került vírus nagymérvű elszaporodását. Már pár
órával a vírus bejutása után
működésbe lép.
— Milyen érdekesebb
előadások voltak
a
konferencián?
— Egy amerikai profeszszor az interferon hatásmechanizmusáról tartott átfogó
előadást. Nem mondott sok
újdonságot erről az elméleti
kérdésről, de az alkalmazás
szempontjából az is nagyon
hasznos, ha valaki ilyen magas szinten foglalja össze, a
kutatások eddigi
eredményeit. Egy norvég tudós az
interferon bakteriális fertőzésekben játszott szerepéről
beszélt. Régen úgy gondolták, hogy az interferon csak
a vírusok szaporodását akadályozza a sejtekben. Most
ő arra figyelt fel, hogy bizonyos baktériumok szaporodását is gátolja. Egy másik amerikai professzor arról számolt be, hogy milyen
hatással van patkányok immunrendszerére és interferontermelésére az űrutazás.
Arra a következtetésre jutottak a kutatások
során,
hogy a Földön kívüli tartózkodás gátolja az interferontermelő képességet.
Az
elmúlt
évek
eredményei
alapján úgy tűnik, hogy az
interferon nem csodaszer, de
bizonyos. daganatos megbetegedésekre a jelenleg birtokunkban lévő legjobb szer.
Elképzelhető az is, és
az
újabb kísérletek épp
erre
tapogatóznak, hogy a citosztatikus anyagokkal együtt alkalmazzuk. Végül pedig azt
kell mondanom, az interferon azért is kedves nekem,
mert' rövidesen
Magyarországon
is törzskönyvezett
gyógyszer lesz, és ennek elérésében
munkatársaimmal
együtt nagy részt vállaltam.

és

M. T.

Kitüntetés
Benkő Lászlónak

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének volt tanítványai, kollégái s a mai főiskolai hallgatók köszöntötték szeptember 18-án Benkő
Lászlót,
a
nyelvtudomány

doktorát 75.
születésnapja
alkalmából. Dr. Békési imre
főiskolai igazgató tolmácsolta a művelődési
miniszter
jókívánságait, s az ünnepeltnek átnyújtotta a Szocialista
Kultúráért"
kitüntetést.

»

Oszi véradónap
A JATE Vöröskereszt Szer- központban,
15—19 óra kövezet hagyományos őszi vér- zött pedig a Kossuth L* survZ^ókario-Z/óra'^zött a SZOTE Vérellátó Al-

« kollégiumban
Delep-szallo)
varjuk.

Falukutató tábor

A tudományos
rektorhelyettes
melyekre
Kandidátus 29, nagydok- elképzeléseimet,
tor 36, egyetemi tanár 38 korábban nem volt lehetőéves korában lett dr. Burger ségem.
Kálmán.
Első tudományos
sikerei az ELTE-hez kötöt— Például?
ték, ám vezetői adottságait
— Nagyon szeretek oktata JATE-n próbálhatja ki.
ni, így egy héten hat óra
— Az ELTE rangos
ok- előadást tartok vegyészhalltatójaként
miért vállalta el gatóknak. A tudományág ál1983-ban a JATE
Szervet- landóan fejlődik, vagyis az
len és Analitikai
Kémiai ugyanazon
tárgyból tartott
Tanszékének
vezetését?
előadásom
minden évben
— Megtiszteltetésnek
te- változik. Éppen ezért nem
kintettem, hogy meghívtak írok tankönyvet, vagy jegyhanem a legfrissebb
a szegedi tudományegyetem zetet,
egyik legnagyobb tanszéké- tudományos publikációk soka
re, irányítsam
50 emb^r szorosíttatásával segítek
hogy minél
munkáját. Az ELTE-n egy hallgatóknak,
független, kis csoportot ve- jobban felkészülhessenek a
zetve kiélhettem
szakmai vizsgára, a szakmájukra. A
ambícióimat, melynek ered- tanszéken dolgozó 25 diploményeként
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évenként más szakember közül 10 kuaz, amivel
könyvet jelentethettem meg, tatási profilja
sokat jártam külföldön (ven- jómagam is foglalkozom. A
dégprofesszor voltam többek fémkomplexek kémiája érközött az USA-ban,- Svéd- dekel, vagyis az, hogy féországban, Angliában,
az mekkel találkozva a különNSZK-ban). A szegedi tu- böző biológiai anyagok szerdományegyetem
e
jóhirü kezete, kémiai tulajdonságai
tanszékének vezetését azért és ezzel hatása hogyan válmeg. A vizsgálatok
is vállaltam, mert lehetősé- tozik
illetve
eredméget kaptam arra, hogy az kapcsán,
oktatás és a kutatás terüle- nyeink hasznosítása érdekétén megvalósítsam azokat az ben igen kiterjedt a hazai

Főiskolai

tanszékvezetők:

torhelyettesként

és külföldi kapcsolatrendszerünk.
— Július óta ön a JATE
tudományos
rektorhelyettese. Milyen feladatokat
lát
megvalósitandónak?
— A szegedi
tudományegyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolását, bővítését
fontosnak tartom.
Meggyőződésem ugyanis, hogy nem
attól függ egy tudományos
intézmény színvonala, hogy
mely országban,
mekkora
városban van, hanem attól,
hogy tanszékein milyen kutató- és oktatómunka folyik.
Az eredmények nemzetközi
megismertetése pedig növeli
az egyetem tekintélyét. Másik feladatom a tudományszervezés. E területről korábbi munkám kapcsán, illetve több akadémiai bizottság tagjaként
tapasztalatot
gyűjtöttem. Most itt az alkalom, hogy kamatoztassam.
Az eredményekhez azonban
pénzre, műszerekre
lenne
szükség. A jelenlegi gazdasági körülmények között ne-

dr. Lengyel

a bölcsé-

szek, a jogászok
elvárásainak is meg kell
felelni;..
— Örülök, hogy kapcsolatba kerülök a másik két
kar oktatóival,
kutatóival,
nem bánom, hogy megismerem a gondjaikat. Annál is
inkább, mert érdekelnek a
művészetek és a társadalomtudományok. Moct, a beszélgetésünk után például
A
bolygó hollandi előadására
megyek. Feleségem közgazdász, így ezen a területen
is „otthonosan mozgok".
— A hét nagyobbik
felét
Szegeden
tölti, itt
dolgozik.
Családja viszont
Budapesten
ét...
— Igen, de ez nem jelent
problémát.
Gyermekeink
már felnőttek, családot alapítottak. Feleségem hétközben
szintén a munkájával
foglalkozik, a közgazdasági
tudomány doktora, az Országos Vezetőképző Központ
főosztályvezetője.
Amikor
viszont hét végén
otthon
vagyok, akkor együtt a nagy
család . . . Hétfőn pedig az
akadémián vagy valamelyik
hivatalban irftézem az aktuális ügyeket. Korábban is
többször voltam
hosszabb
ideig
távol a családomtól.
Akkor külföldön, most Szegeden teszem a dolgom.
Ü.

I.

Zsolt

„ A tudományos munka nem önnön magáért való"

Évszámok
iránt érzékeny
olvasóink
bizonnyal
emlékeznek még az 1986. novemberi
első lapszámra, mikor a
tanárképző főiskola tanszékvezetőit
bemutató
sorozatunkat
megkezdtük.
A sorozat folyamatossága
ez év
szeptemberében ugyan megszakadt,
de ez csak annyit jelent,
hogy
mostantól
az oldalszámcsökkenés
ellenére folytatódik,
az
iránta megnyilvánuló
érdeklődés
miatt.
Vannak igazi véletlenek, és
vannak álvéletlenek.
Igazi
véletlennek tekinthetünk valamit akkor, ha a létrehozó
okok egészen esetleges módon szerveződtek okozattá.
Ha azonban az okok kombinációja csakis és kizárólag
ezt az eredményt
hoznatta
létre, amit létrehozott — nos,
itt már szó sincs véletlenről.
Ezzel együtt igen gyakori,
hogy az emberek , egy része
mit sem tud a számukra Háttérnek
minősülő helyeken
zajló folyamatokról, melyek
szükségszerűen vezetnek a
fait accomplihoz — amit így
véletlennek tekintenek. Ez hát
a klasszikus álvéletlen; erre
példa dr. Lengyel Zsolt főiskolai
főigazgató-helyettessé
válása ez év július elsejetől.
Lengyel tanár úr egyébként
az orosz nyelv és irodalom
tanszékének vezetője, kutatási területe pedig a pszicholingvisztika.
— A
pszicholingvisztika
sok mindennel foglalkozik
...
Tanár urai mely területei erdekük
leginkább?
— A nyelvelsajátítás témája foglalkoztat, az anyanyelv,
majd az első idegen nyelv elsajátításának problematikája. Ezen belül legfőképpen a
kezdeti, gyerekkori szakaszok. Ha meg kellene határoznom, mivel foglalkozik a
pszicholingvisztika, azt mondanám: megvizsgálja,
hogy
egy-egy nyelvészeti kijelentésnek mi és mennyi a pszichikai realitása. Nyelvészeti

kijelentés például, hogy igének nevezzük ezt és ezt, magyarán: definiáljuk az igét
A definícióban kívülről bevitt, jórészt formai elemek is
vannak, a lényegét azonban
még a műveletlen, mondhatni naiv beszélő is érzi.
— Tehát mindenkinek
vannak bizonyos rejtett
grammatikai
ismeretei?
— Pontosan. Ezeket tárja
föl a pszicholingvisztika, az
alkalmazott pszicholingvisztika pedig, melynek művelője vagyok, ezeket igyekszik a
nyelvészeti tételekkel összhangba hozni.
— A nyelvészeti
tételek
megfoga'mazói
gondolati
úton jutottak el
fölismeréseikhez. Ezt az utat
(pzrsze
mesterségesen
megkönnyítve) kellene eszerint
bejárniuk a
nyelvtanulóknak?
— Igen. Ha a tanuló a saját meglevő, rejtett grammatikai ismereteiből kiindulva,
a megfelelő oktatási módszerek által támogatva, mintegy
önmaga fedezi föl az egyébként
már megfogalmazott
nyelvi tételeket, alkalmazásuk jóval magától értetődőbb
lesz számára, mint egyebként. A „fölfedezés" módja
többféle
lehet;
minden
nyelvtanuló alkalmaz valamiféle elsajátítási stratégiát.
Ha a tanuló ötösre tudja az
idegen nyelvet, abból csak az
derül ki, hogy elsajátítási
stratégiája megfelel a tanar,
a tankönyvek, a feladatok
stratégiájának. Ha a tanuló

pszicholingvisztika
egyáltalán kutathassa.
— Tanszékvezetői
tevékenységéről
még nem
esett
szó...
— Erről csak ennyit: tanszékemet sikerült fölfejlesztenem tudományos
fölkészültség
tekintetében . . .
Praktikus eszközök álltak és
állnak rendelkezésemre e téren.

megbukik az adott idegen
nyelvből, stratégiája homlokegyenest ellenkezik az elfogadottal, melynek osztályozás által szerez érvényt a tanár.
— A jövő útja
pedig?...
— A többtankönyvüség. A
jelenlegi helyzeten kizárólag,
az javíthat gyökeresen,
ha
ugyanaz a tananyag többféle
tankönyvben, többféle módszerrel, többféle megközelítésben lesz elsajátítható. Már
az is eredmény lenne, ha a
tanár a neki megfelelő lankönyvtípust választhatná.
— Hiszen
nem
hallanák
napról napra a
gyerekek:
„igaz, hogy a tankönyv
nem
meifelelő,
a
munkafüzetek
rosszak, de hát ez van, ezt
kell tanulnunk..
"
— Erről van szó . . . Ugyanezt
elmondtam
mar az
NSZK-ban, Svédországoan is,
méghozzá nagy sikerrel, pedig ott nem
küszködnek
olyan nyelvi
problémákkal
mint n á l u n k . . . A mi helyzetünk bonyolultabb. Finnugor
koponyánk egységes módon
ellenáll az indoeurópai nyelveknek, de épp ez az egységesség teszi lehetővé, hogy
mibenlétét,
rendszerét
a

(volt

A JATE közművelődési bizottsága falukutató tábort
szervezett a Veszprém megyei Dudaron, szeptember 7. és
17. között, magyar és külföldi egyetemisták, fiatal szakemberek, filmesek részvételével. A rendezvényre
napra
pontosan a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma által
— szintén Dudaron — rendezett tábor ötvenedik évfordulóján került sor. (Fél évszázada ez volt a művelődéstörténeti jelentőségű kollégium hallgatólagos búcsúja.) A megnyitó ünnepségen részt vett dr. Gyuricza
László,
az
MSZMP Veszprém Megyei Bizottságának első titkára, országgyűlési kepviselő, dr. Csákány Béla, a JATE rektora, dr. Kocsondi András nevelési rektorhelyettes, s a község és a megye más vezetői. A tábor tíz napja alatt számos dokumentum- és amatőrfilm készült, többek közt a
Gulyás-testvérek
többrészes filmszociográfiája Dudarról. A
néprajzi, szociológiai és művelődéstörténeti tanulmányokat a JATE önálló monográfiában adja ki.
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héz lenne arra
válaszolni,
hogy tisztségviselésem ideje
alatt elképzeléseim mennyiben válhatnak valóra.
— Eddig a
természettudományok művelőivel állt szorosabb kapcsolatban.
Rek-

Bemutatkozik:

Egyetemi tanyásülés
A meghívó rendes időben
érkezett, s az egyetemi tanácsülések szokásos időpontjára,
csütörtök
délelőttre
szólt
A színhely azonban
nem a jól megszokott rektori tanácsterem, hanem „az
egyetem által alkotó- és üdülőház céljára
megvásárolt
ásotthalmi iskola." Az épület: igazi
békebeli tanyasi
Iskola még Klebelsberg Kunó építette, s most az egyetem építteti újjá.

di pontot tárgyalt meg. Megvitatta az 1986/87-es tanév
feladatterv teljesítéséről szóló
beszámolót.
Az írásos
anyaghoz Csákány Béla rektor fűzött szóbeli kiegészítés e k e t majd többen hozzászóltak. A második napirendi
pontként megtárgyalták
és elfogadták az idei tanév
feladattervét. A szeptember
24-i tanácsülés bejelentésekkel ért véget, amelyek során
a testület ajánlást fogadott
A tanács három napiren- el Állami díjra.

— ö n t ő l mint oktatási
főigazgató-helyettestől
mit varhatnak
a hallgatók?
. — Mindenekelőtt a szükséges mértékűre csökkentem az
adminisztrációt; a hallgatói
kérelmek indokolt
eseiben
meghallgatásra találnak, sib.
Bizonyos szakokon pedig szeretném beindítani az Ötéves
képzést.
— A főiskolának
a tudományegyetemmel
való egyesitéséröl vannak
elképzelések ... Ennek egyik kezdő lépése lenne ez?
— Létre szeretnék hozni
egyfajta dél-alföldi oktatási
régiót, mely a kecskemeti
óvó-, é s tanítóképző, a békéscsabai tanítóképző, a szegedi tanárképző valamint az
egyetem
együttműködésén
alapul. Hogy miért? Ma valaki nem azért tanít — például — általános iskolában,
mert az ilyen korú gyerekekkel szeret foglalkozni, hanem
mert végzettsége ezt teszi lehetővé. A felsőoktatási intézmények szoros együttműködése esetén képzettség
és
foglalkozás jóval vitálisabb
módon válna külön . . . Mindezek megvalósítása egyébként nem az ábrándok, hanem a konkrét reáliák világába tartozik.
FARKAS CSA3A

Egyetemközi szerződések
A szegedi egyetemek vendégeiként városunkban tartózkodott
prof.
Norbert
Kamp, a göttingai GeorgAugust-Universitat
(NSZK)
elnöke és az egyetem
két
professzora. Gulya János és
J R. Wolff.
Látogatásuk
alatt további három esztendőre meghosszabbították
a
József Attila Tudományegyetemmel
1984. május 22-én
kötött, a két intézmény tudományos együttműködésére
vonatkozó szerződést.
Hasonló tartalmú szerződés
megkötésére
került sor a
göttingai egyetem é s a Szegedi Orvostudományi Egye-

tem között szeptember 23án, melyet
prof. Norbert
Kamp é s dr. Szilárd
János
egyetemi tanár,
a SZOTE
rektora írt alá. A dokumentum közös tudományos kutatómunka
megvalósítását,
az e téren már létező együttműködés elmélyítését, a tudományos szakirodalom, valamint
egyetemi
oktatók,
hallgatók
és
tudományos
munkatársak cseréjét
irányozza elő. Az együttműködést a felek a későbbiekben
az orvostudományok
minél
több ágára ki kívánják terjeszteni.

SZEGEDI EGYETEM7]

Danyiil Harmsz

Szerb Máté

Danyiil Harmsz a századeleji orosz modernizmus utolsó nemzedékének és ahszurdista művészi csoportosulásának egyik vezető egyénisége. A rajta kivlll még négy költőből és egy prózairóból álló csoport, az Oberiu, művészi
elveiben és gyakorlatában az 1017 utáni
legszélsőségesebb
modernizmus vonalának követését vállalta a húszas évek
végén, akkor, amikor a hivatalos kultúrpolitika a szocialista realista irodalmat állította előtérbe.
Harmsz 1905-ben született Péterváron, valódi családneve Juvacsov, Harmsz pedig csak különböző írói álnevei
közül a leggyakrabban használt. Irodalmi tevékenysége az
1926-ban megalakult Oberiu (elolvasó- és irodalmi estjeiben, színházi előadásaiban, művészeti estjeiben való részvételre terjedt ki, müveit ezen kívül kézről kézre adott
kéziratokból ismerhették meg az olvasók. A csoport 1928as Kiáltványában a formalizmus, az önmagáért való művészet ellen foglalt állást, s inkább egy abszurdista—fekete—humorista irányzatot képviselt, az életről új, meglepő
ferde, de igaz képet nyújtva próbálta az irodalmat megtisztítani az elavult konvekcióktól. 1930-ban a hivatalostól
eltérő irányvonala miatt a csoport estjei
beszüntetésére
kényszerült, s hamarosan n:egszúnt Harmsz ezután meseírásból élt egészen 1941-ben történt letartóztatásáig és
bebörtönzéséig. 1942 februárjában halt meg ismeretlen körülmények között.
1974-ben Würzburgban jelent meg műveinek válogatott, 300 oldalas orosz nyelvű kiadása, legtöbb munkája
azonban fél évszázada vár közlésre. A jelen fordítások a
würzburgi kiadás alapján készültek.
Harmsz kisprózája szervesen illeszkedik be az európai abszurd irodalom hagyományába. Szereplői részvétlenek a tőlük karnyújtásnyira levő szenvedés iránt, a kontaktus és a kommunikáció hiánya jellemzi viszonyaikat.
Elbeszéléseiben a dolgok „csak
úgy
megtörténnek",
Harmsz bennük kísérleti jellegű és fájdalmas fekete humorú helyzeteket teremt, ameiyek megtörténhetnének, ha
a tapasztalati összefüggések egy-egy láncszeme eltűnik és
a természetes feltételezések (melyekben feltétlen, de néha
túl
automatikus bizalmunk van) megszűnnek. Egyszerű, szándékosan gyerekes „mi történne ha . . . " történetek
ezek, s a valóság a képtelenségek világával keveredik
bennük úgy, hogy elég egy meghökkentő és irreális láncszem a valóságosak közé, s máris megszületett a valóság
félélmetes, rémálombeli mása.
FENYVESI ANNA

A lincselés
Petrov lóra ül és a tömeghez fordulva azt mondja,
arról van szó, hogy mi lesz, ha azon a helyen, ahol most
közkert van, amerikai felhőkarcolót építenek. A tömeg
hallgatja és úgy látszik, helyesel. Petrov beír valamit noteszába. A tömegből kiválik egy középtermetű ember és
ezt kérdezi Petrovtól, hogy mit írt a noteszába. Petrov azt
válaszolja, hogy ez csak őrá tartozik. A középtermetű ember támadásba megy át. Szó szót követ, viszály alakul ki.
A tömeg a középtermetű ember mellé áll, Petrov pedig,
hogy életét mentse, hajtja a lovát és eltűnik a sarok mögött. A tömeg nyugtalan, s más áldozat híján a középtermetű emberre veti magát és letépi a fejét. A letépett
fej gurul a kocsiúton és a lefolyócsatprna rácsába szorul.
A tömeg, kielégítve szenvedélyét, szétoszlik.

Fegya Davidovics
Fegya'jó ideje lopakodott a vajtartóhoz és végül megragadva a pillanatot, amikor felesége lehajolt, hogy levágja lábujján a körmöt, ujjával egy mozdulattal gyorsan
kiszedte a vajtartóból az összes vajat és a szájába tette.
Amikor a vajtartót becsukta Fegya véletlenül megcsörrentette a tetejét: felesége azonnal kiegyenesedett s látva
az üres vajtartót rámutatott az ollóval és szigorúan azt
mondta:
— Nincs a vajtartóban vaj. Hova lett?
Fegya meglepődött képet vágott, kinyújtotta a nyakát és belenézett a vajtartóba.
— Az a vaj a szádban van, — mondta a felesége és
az ollóval Fegyára mutatott.
Fegya tagadólag rázta a f e j é t
— Aha, — mondta a felesége, — hallgatsz és rázod a
fejed, mert tele van a szád vajjal.
Fegya kimeresztette a szemét és elkezdett hadonászni
a kezével, mintha csak azt mondaná: dehogyis, egyáltalán nem. De a felesége azt mondta:
— Hazudsz. Nyisd ki a szád.
— Hm, — mondta Fegya.
— Nyisd ki a szád, — ismételte meg a felesége.
Fegya szétfeszítette az ujjait és elbődült mintha csak
azt mondaná: ja igen, majdnem elfelejtettem, mindjárt,
mindjárt j ö v ö k . . . majd felállt és kifelé indult a szobából.
— Állj meg! — kiáltotta a felesége.
De Fegya gyorsított és eltűnt a z ajtó mögött. A felesége utána lódult, de e z ajtónál megállt mivel meztelen
volt, és így nem lehet kimenni a folyosóra, ahol a Lakás
többi lakója járkál.
— Elment — mondta a felesége é s leült a heverőre.
A fene.
Fegya pedig odament a folyosón ahhoz az ajtóhoz,
amelyen ez a kiírás lógott: „Bejönni határozottan tilos",
kinyitotta ezt az ajtót és bement a szobába.
A szoba, ahova Fegya belépet», keskeny volt és hoszszú, az ablaka újságpapírral vo't elfüggönyözve. Jobbról
a falnál egy koszos, törött díván" á l l t az ablaknál pedig egyik végénél az éjjeliszekrénnyel, másik végénél egy
székkel alátámasztott deszkalap-. S'.tal állt. Balról a falon
két polc függött, rajta valami meghatározhatatlan.
Más nem volt a " szobáhan, ha nem számítjuk a díványon fekvő halványzöld ar> ú embert akin egy hosszú,
szakadt barna kabát volt, és fekete
nanking
nadrág,
amelyből kilógott tisztára mosott lába. Ez az emjjer nem
a l u d t hanem mereven nézett a belépőre.
Fegya meghajolt, összeütötte bokáját, kivette szájából a vajat és megmutatta a fekvő embernek.
— Másfél, — mondta a házigazda, testhelyzetén mit
sem változtatva.
— Az kevés, — mondta Fegva
— Elég, — mondta a szoba gazdája.
— Na, jól van, — moftdta Fugya és ujjáról a polcra
tette a vajat.
— A pénzért holnap reggel iössz, — mondta a házigazda.
— Jaj, hova gondol! — kiáltott fel Fegya. — Hiszen
nekem most kell. Es hát mindössze másfél r u b e l . . .
— Kifelé, — mondta szárazon a házigazda é s Fegya
lábujjhegyen kiszaladt a szobából,
gondosan becsukva
ma^a mögött az ajtót.
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T. S. Eliot Európában
„ ü l j le közénk és mesélj"
(Th. Mann üdvözlése, 1937.)
eliot úr keménykalapban
szmokingman átment a vízen
zsebében három anyamacskával
át kellett vinni
valahogy
/a túlpartra
eliot úr eljutott
te mentél át a vízen
(kérdezte) a gyémánt szemű indián
ülj le közénk és mesélj
/egy délután
átvittem
megérkeztem szmokingosan
a cicákkal
zsebemben a kontinens
re

Két dióhéj
Nyugati-európai és tengerentúli magyar prózaírók antológiáját jelentette meg a Szépirodalmi Könyvkiadó Két
dióhéj címmel. Ez párdarabja az 1981-ben megjelent Vándorének című versválogatásnak. Bár szépprózai művekről
van szó, mégis elkerülhetetlen, hogy a könyv kapcsán esztétikailag nem releváns tényekről is szót ejtsek.
Sót
hogy azokról beszéljek először. A — nevezzük az egyszerűség kedvéért csak úgy, hogy — nyugati magyar irodalom sokáig letagadott, elhallgatott „fekete báránya" volt
irodalmunknak. Egy kalap alá kerültek a politikumtól
mentes szépirodalmi művek a rendszerellenes írásokkal,
számos, már 1945. előtt jelentős munkásságot kifejtett, éJ
jobboldalinak éppen nem nevezhető író az 56-os köztörvényes disszidensekkel. Pedig a háború utáni emigránsok
nézeteiket illetően cseppet sem alkottak egységes tábort.
Nyilas keretlegénytől Nobel-díjas tudósokig sokféle ember
akadt köztük (Az 1945—75 közötti politikai emigrációról
lásd Nagy Kázmér Elveszett
alkotmány
című könyvét,
mely 1984-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. A szerző
1949. és 1982. között maga is Ausztráliában és Angliában
élt.) A több száz (1964 végén 219) nyugati magyar lap közül mindössze egyetlen sajtótermék, a párizsi Magyar Műhely élvezett itthon legalitást
A nyugati magyar írók, költők befogadása irodalmunkba a két háború közötti regényíró és színdarabszerző, Zilahy Lajos könyveinek megjelentetésével kezdődött a hetvenes években (A lélek kialszik, A
fegyverek
visszanéznek.
A két fogoly). Zilahy, aki 1948 óta az Egyeisült Államokban é l t már hazatelepülését tervezte. Eközben érte a halál, 1978-ban Űjvidéken. Az „irodalmi nyitás" az Angliában élő, a Nyugat esszéistájaként ismertté
vált Cs. Szabó László köteteinek a megjelentetésével folyttatódott. Legutóbb az idén jelent meg már posztumusz kötete, mely Shakespeare-ről irott esszéit tartalmazza. (Zárójelben jegyzem meg, a nyugati magyar irók befogadása párhuzamos volt tobb háború előtti s ideológiai okból
mellőzött író, pl. Herczeg Ferenc, gróf Bánffy Miklós újrakiadásával.)
A folyamat — már a legutóbbi időkben — a londoni
Határ Győző két regényének megjelentetésével folytatódott. ö Magyarországon «kétszer ü l t . börtönben. 1843-ban
és 1950-ben, nyilvánosságot csak 1945. és 48. között kapott majd 1956-ban emigrált Az utóbbi években jeleni
meg a * Ausztráliában élé f Domahidt)/ 3 Ándrits kétr^efeénye
is, melynek nagy visszhangot keltettek az irodalmi közvélemény körében. De napvilágot láttak Kishont
Ferenc
(Efrájim Kishont) szatirikus karcolatai is Veszett ernyő
nyele címen.
A nyugati magyar írókról mai irodalomtörténet-írásunk
reprezentatív vállalkozása. A magyar irodalom
története
1945—75. között című kiadvány 1982-ben kiadott negyedik
kötete, mely A határon "túli magyar irodalom címet viselte, már viszonylag bőségesen tájékoztatott. Az illető
fejezet három szerzője Béládi Miklós, Pomogáts Béla, és
Rónay László ezt az anyagot némileg átírva, kibővítve
1986-ban külön is megjelentette A nyugati magyar
irodalom 1945 utón címmel.
A Két dióhéj 24 nyugati magyar írót egy-egy írással
vagy írásrészlettel felvonultató antológia. A szerzők között
vannak már ismertek (pl. Szabó Zoltán vagy Határ Győző). és ismeretlenek, vagy legalábbis kevésbé ismertek.
Többen közülük már nem is élnek. A legfiatalabb szerző, a svédországi Hendi Péter is túl van a negyvenen. A
fiatalokon kívül más sajátos, nagy hiányai is vannak az
antológiának, legfőképpen talán Márai Sándor, aki engesztelhetetlenül távol marad a hazai fórumoktól, pedig
a két háború közti korszak egyik legnépszerűbb írója ma
kétségkívül az egyik legjelentősebb alakja a nyugati magyar irodalomnak. A kép változatos, a szerkesztés következetlen. A Magyar Műhely alapító-szerkesztője Nagy Pál
pl. egy hagyományos írással kapott helyet holott művészetét az utóbbi évtizedekben a szöveg és a vizualitás öszszekapcsolását célzó (poszt)-avantgárd törekvések jellemzik. A kanadai Tűz Tamás viszont költőként ismert, most
jelentek meg itthon is válogatott versei, igy prózai írása
— mely különösebben kiugró esztétikai értéket nem képvisel — indokolatlanul került a válogatásba. Az idén efthunyt Szélpál Árpád népies, realista regényrészletéből Határ Győző avantgardista novellájáig széles skálán helyezkednek el a közölt írások. Egy valami azonban közös bennük. Mind a hazáról, vagy a kényszerből, önként vállalt
emigráns lét gyötrelmeiről szólnak, nem egyszer igen tragikus hangon. Berkes Erzsébet válogatása kirekesztően és
célzatosan tematikus.
KISS LÁSZLÓ

Irodalmi pályázat
Lapunk és a bölcsészkarom megjelenő Harmadkor a
Szegedi Egyetemet kiadó társintézmények KISZ-bizottságainak támogatásával pályázatot ír ki. Pályázni lehet vers
és novella műfajokban Szegeden tanuló egyetemi és főiskolai hallgatóknak. A pályázóknak legalább öt verset kell
beküldeni, a prózai szövegek terjedelme maximum tizenöt
gépelt oldal lehet. A pályázatokat jeligével kell beadni,
egy lezárt borítékban a szerző nevét, intézményét, szakpárját és lakcímét tartalmazó melléklettel együtt. A pálvázat beküldési határideje: 1987. október 30., helye: a
Szegedi Egyetem Szerkesztősége, Szeged, Dugonics tér ÍZ.
A borítékon szerepeljen az is, hogy pályázati anyagról
van szó. A pályázat díjazása: mindkét műfajban három
díjat ad ki a bírálóbizottság: az I. díj 1500, a II. dij 1000.
a III. díj 500 Ft. A págyázat kiírói fenntartják a jogot arra, hogy dijakat tartsanak vissza, illetve osszanak meg.

Moziklip
A magyar film (színház, lemezkiadás, kultúra) nehéz
helyzetben van, és minden Jel szerint nehéz (vagy nehezebb) helyzetben lesz Egy ok a sok közül, a magyar film
(színház, lemezkiadás, kultúra) bizonytalan státusza —
mennyiben business a business maradjon e a művészi
színvonal vagy jöjjön a magyar Hóllyvood — extra (?)
profittal és rózsaszín álmo'.tkal.
Ügy látszik, az illetékesek nem tudtak a kérdésben
dönteni. Választották hát a legegyszerűbb utat: a kezeket
moava a stúdiókat lökték a vízbe: döntsenek ők. Szóval
nem hiszem, hogy a filmgyártás Júliusi átszervezése után
plyan nagyon nyugodt lett volna és lenne a stúdióvezetők
álma. Még Bacsó Péter í3 izgatottan várta a Dialóg debütálását, Timár Péter új filmjének premierjét
Pedig aggodalomra igaíán semmi oka nem lehetett
hiszen Tímár boszorkányos ügyességgel tudott a tartalmas
ás a kommersz (-fogyasztható) kettős elvárásának megfelelni. Igaz, nem kompromisszumok nélkül. A filmről
mondott le a filmek, az egységes szcenarióról a történetforgácsok javára és a néző nem annyira eredeti m ű v e t mint
válogatást látott: rock-antológiát másfél tucat
klipet
ugyanannyi ismertebb vagy ismeretlenebb előadótól. Klip,
rock, new wave — divatos, jól hangzó fogalmak, közönségcsalogatók. Igaz, nagy siker, úgy hallom, mégsem lett a
Moziklip, mert a kominerszet fogyatztók, ugye, r.em szelretik a neheien emészthetőt — márpedig Tímár a zenének
is, ötletnek is gyenge klipek mellett bizony nem egyben
úgy sűrít hogy azok önálló virtuális filmként peregnek le
a nézőben. Továbbá, aki akciót látványt és illúziót várt a
filmtől, annak is csalódnia kellett hisz videókorszak ide,
csúcstechnológia oda, a Moziklip-ben
van — nem is kevés — cseppje a gyomor-, élet- é s valóságkeserünek a la
Kelet-Európa, hogy itt azért mégssm minden úgy van, mint a
klipszakma kokakólamámoros jockey-ainál, hogy itt á csőidaautók és a csodavillák ugyan nagyok, ám a munkásszállás szobái kicsik, még ha a benne élők maszkulin
vágyai nagyok i s . . .
Végezetül: ha nem volna lejáratéit fogalom, a k e l l e m e s , azt mondanám: a Moziklip
kellemes
alkotás.
Ugyanakkor ez se oldotta meg a magyar film, bevezetőben említett dilemmáját A hovatartozás tisztázatlansága
tovább nyomaszt.
-thó-

Például: Fagyi
Magyarország, 19G7. Egyre fiatalabb szerzők megdöbbentő gyakorisággal jutnak publikációs lehetőséghez különféle helyi kiadványokban,
öntevékenyen szerkesztett
sekszorosítmányokban, antológiákban. Ugyanakkor egyre
idősebb, kopaszabb, megtörtebb, rezesebb hangú és elhájusodott költők biggyeszthetik önniló és csapatos estjeik
meghívóján nevük mellé, hogy „elsőkötetes". Végül is
természetes, hogy ha a „hivatalo 1 könyvkiadás egyre kevésbé veszi figyelembe — legtöbbször az arctalanitó, kontraszelektív vagy nivelláló folyóiratszerkesztés nyomán —
a költészetben lezajló reális folyamatokat akkor helyi
kezdeményezések kapnak lábra — egyszerre többre is.
S mert a költészetben lezajló reális folyamatnak tartom a z t hogy tehetséges huszonévesek verseket írnak és
ezeket minél jobb publikációs lehetőségek, körülmények
között szeretnék közölni. A könyvkiadás — és a folyóiratszerkesztés — viszont félholt klasszikusokra és szürkeségük
ellenére a tizedik kötetig eljutó yef.selókre szavaz inkább.
Mondják: így • volt ez mindig, mióta írók írják az i|bdalmat
ezen a tájon, s a fiatalok idővel-' beleöregedtek a közlési
leWétfeégetetoe is. Petrig e» haíugsáf, Hiifcfen ezén a területen többszáz publikált verset maga utan hagyva pusztultak el huszonéves költök, n*m volt ritka a harminc
esztendősen többszörösen bukott szerkesztő, s a közelmúltban is kaphatott huszonhárom éves ember Kossuth-dijat
Itt van például a Fagyi. A tanárképző főiskola gondozásában, Szigeti Csaba szerkesztésében öt, a Szegedi
Egyetem lapjairól jól ismert költő néhány veidének gyűjteménye. E sorok írójának, mint kritikusnak, könnyű a
dolga, hisz a szövegek legtöbbjét korábban olvasta, szerkesztette is. Legföljebb az az élmény gondolkoztathatja el,
amit a gyűjtemény okoz —együttes hatásával, válogatottságával. Végül megegyezhetünk abban, hogy fontos Jelzéseket kapunk néhány tehetséges ember útjáról, merthogy
úton vannak, az nem kétséges.
Podmaniczky Szilárd például félúton van a kép- és
szellemdús próza valamint
a
lírai
énnel
viaskodó,
azt meghatározni igyekvő alanyi költészet között. Világában a versek és a szavak a díszletek, és nem maga a vers
a világ. A szöveg nézetétől kellene eljutni a költői világnézetig, s azután már nem lesz akadály!
Háy János minimálszótárából minimálversek születnek. Nem szereti az illúziót és alighanem az illúziótlan
életet sem. Így jönnek létre a szándékoltan infantilis é s
primitív szövegek, melyek félelmetesen rossz közérzetet
sugallnak. Modern és igaz mondatok
szerveződnek iU
szövegekké, de nem tudni, lehet-e ebből költészet?
Darvasi László nagyon tud írni. Tudja, hogy otthon
van a z apró finomságokat is őrző versek otthontalanságában, s szép dolgokat művel ott. „Lásd, asszonnyá szeretnélek, ha férfi Vagyok" — írja, mint bárki más, aki
már olvasott verset és némi ízléssel megáldották az égiek. De ekként folytatja: „hogy lennél t e az érintetlen,
lennél fehér szél mosta fehér part, s h.a járok, járjak úgy
tebenned, titkon s észrevétlen, mintha festő a készülő képben." Így ir az. aki már költő.
Medgyesi Gabriella jó megfigyelő, arányosan szerkeszti képeit vonzó szelídséggel ír az elesettekről, aszrszonyós. Csak hát a mesfornráltság olykor esendő, ö alighanem a versnyelv felé halad, mert ennek „koncepcionális birtoklása" lehet a legfontosabb, elvégzendő feladat.
Nyíltan megmondom: Kurdi Fehér János na-ty erőssége lesz a magyar irodalomnak. Először is azért, mert
nem enervált. Ezen kivül be akarja fogadni a z egész világot lényeglátó ember, aki. irodalmat akar csinálni.
Ahogy ír. az színes tűzijáték, csak még nem mindig ott
csattannak el a petárdák, ahol kellene. Kevésbé képletesen szólva: az a rengeteg élmény, valóságelem, ami ver.
seiben összegyűl, nem leli még a z igazi arányokat. Igaz,
ez a torlódás is érdekes.
Ha ezt a gyűjteményt hátéiról kezdjük el lapozni,
akkor szembetalálkozunk a Például című összeállítással,
amely három fotóművész képeit mutatja be. Hármójuk
közül Fuksz Lehel képei árulnának el szelíd érzékenységet a harmónia, a melegség iránt, ha nem szólt volna
közbe a nyomdatechnika. így csak sejtései lehetnek
a
„nézőnek". I'uskáo János egységes látásmódról nem árulkodó képekkel, Torand Tibor pedig kőkemény sorozattal
van jelen.
Szeretném, ha nem ienne hangsúlytalan: köszönet a
kiadónak.
DLUSZTUS IMRE
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A hiedelmek
gyűjtője
és költője
/ / • .

Polner Zoltán kötetei: Szigorú
vallomás,
Egyetlen
hangszer. Föld szülte
fáját,
Ördöngösök,
A
szivetekre
bizom. Táncoltató,
Teknyökaparó,
Eganyám,
földanyám, Koronával
koronázzák,
Arany
fának
arany
ágán. Varázslások,
Mikor az
Ür Jézus a földön járt, Jegykendő a forgószélben.
Műveiből kilenc néprajzi film
és két rádióműsor készült;
Balázs Árpád pedig megzenésítette verseit. Társszerzőj e a Boszorkányok,
varázslatok című táncjátéknak,
s
már készül az opera,
Az
utolsó stáció.
(Zenéjét a
népdalgyüjtő Pongrácz Zoltán irta. aki
egyszersmind
az elektronikus zene legjelentősebb hazai képviselője
is.) A csönd árnyéka című,
groteszk verseket tartalmazó
kötete jövőre jelenik meg
— Érdekes, hogy ön,
a
babonák gyűjtője, népi hiedelmek
rögzítője
ezektől
ennyire
függetlennek
látszó
műfajban
is
tevékenykedik
— Talán mégsem független a groteszk a népitől —
csak éppen egymásnak
ellenkezői. Ez jelentős különbség . . . A népi hagyományok
s az ebből létrehozott versek egyaránt értékekre épülnek, e kötetnyi groteszk pedig nem más, mint (egyebek közt a két pozitív hős
általi az értéktelen erkölcsi
tartalmak, magatartásformák
kigúnyolása. A népi emberrel
szemben a világpolgár
jelentkezik
e verseimben.
Következésképpen elképzelhető, hogy esetleg kettő van
belőlem. Vagy három ..
— ö n sokszorosan
bejárta
Csongrád megyz
hatvankét
települését .VI Annyi
babonát,
liiedelemmaradványt
gyűjtött,
hogy szétment
a
magnója, s az anyagot
szinte
még csak legépelni is alig
lehet...
Tíz néprajzi
tárgyú
kötete jelent meg, de
ez
csak belekóstolást
engedélyez a gyűjteménybe.
Gondol kozik-e
esetleg
összefoglaló munka
előállításán?
— A helyzet az anyag természetéből adódóan igen sajátságos. Hiedelmek,
babonák . . . Egyszerűen elképesztő a változatosságuk.
Például csak
tehénrontásból
legalább hatszázféle van! Ez
hatszáz oldal. De ki olvas el
hatszáz oldal tehénrontást?
Elég, ha az ember elolvas
belőlük hármat-négyet,
s
máris tudja, hogyan kell csinálni . . . A többi csak variáció. Ha másban van, egy
apró motívumban föltétlenül
különbözik
a
többitől, s
hiányzik egy mai
Ortutay
Gyula: aki tudja, mi minden őrződik meg számunkra ezek rögzítésével... Az
összefoglaló
kiadást
sem

w

Kardos, sem Illés Endre nem
vállalta. Sok az anyag.

Polner Zoltán
nemcsak
gyűjtője
a hiedelmeknek,
hanem költője is; neve nemzetközi irodalmi lexikonban
'szerepel. Versei alapanyaga,
a döbbenetes erejű metaforák megint csak saját gyűjtéséből származnak: Ferencszállás, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád, Pitvaros,
Földeák környékéről.
— Ügy variálom a gyűjtött elemeket, ahogy akarom, de: a szépköltészet törvényeinek megfelelően. Ez a
módszer lényegében
megegyezik
Bartók és Kodály
eljárásával. Ha már itt tartunk, el kell
mondanom:
Bartók és Kodály — mestereimnek tekintem őket —
nem ástak az alapokig: csak
magát a jelenséget, a népdalt írták le. Az igazi alapzat, a sárga föld, a hiedelemvilág, a babona. Ebből sarjadtak ki, tárgyiasítódtak a
népdalok.

Ösztöndíjjal
Manchesterben

A Magyarországon nyugati
nyelvet tanulók nincsenek elkényeztetve a külföldi nyelvgyakorlatokat illetően. Nincs
ez másképp az angol szakosok esetében sem. Az eddigi
évek gyakorlata szerint minden nyáron öt JATE-s utazhatott Angliába egy hónapra. Ez évben ez a szám megduplázódott, sőt rajtuk kívül
még néhány diák (és tanár)
részt vehetett a
Soros-alapítvány öthetes nyelvi kurzusán az Egyesült Államokban.
Az előző évekhez képest tehát „megszaladt" az angolosoknak. Ennek épp ideje volt,
hiszen eddig ők voltak
az
ösztöndíj szempontjából
a
legmostohább helyzetben.
E cikk szerzője egyike volt
az idén
Nagy-Britanniába
utazóknak.
Egyetemünkről
kilencen Londonban tanultak. jómagam pedig (három
ELTE-s lány társaságában)
Manchesterben. Amikor
ez
kiderült, kicsit irigykedtem a
többiekre,
gondolván,
én
„csak" egy piszkos,
füstös
stb. iparvárosba kerülök. Meg
kell mondanom, igen pozitívan csalódtam.
De
erről
majd később, most tartsunk
sorrendet.

Odautazásunk nem volt éppen zökkenőmentes, bár egy
— Megint
visszakerültünk kicsit jobb szervezéssel az lea gyűjtéshez ... Ügy érzem, hetett volna.
ezt tartja
legfontosabbnak.
Utunkat a British Council
— Igen . . . Elképesztő, mi (a brit kultúra terjesztésével
minden mellett megyünk el megbízott ügynökség) szerúgy, hogy nem tudunk róla. vezte és finanszírozta — íerMiSzinte a közelmúltban
de- mészeteseh a Művelődési
együtt. Az ő
rült csak ki: létezik például nisztériummal
apokrif népi imádság! Erdé- képviselőjük várt bennünket
nappal
lyi Zsuzsa gyűjtése mellett' Londonban — egy
ugyanis
az enyém jelent csak
meg későbbre. Másnap
volt
MALÉV-járat,
kötetben. Azt tartom, a nép- nem
rajzi
gyűjtése
fontosabb, ezért akkor nem mehettünk.
•mint
ezek
rendszerezése, Ha nincs nálunk az engedéösszegzése. HisZen az előbbi lyezett kétezer forintnyi valuta, vagy az állomáson alnélkül az utóbbi elképzelheszunk, vagy előre elköltünk
tetlen. Akiktől gyűjtöttem — tekintélyes összeget szabásőket ma már nem tudnám ra. Erre a szervezésnél ügyelmegszólaltatni. Szinte kivé- ni kellett volna (pl. már ; tttel nélkül halottak.
hon megvenni a vonatjegyet). 'Manchesterben aztán
— igaz egy órai nehéz csovaló bolyongás
— ö n t alighanem
megkö- magokkal
tötte a sátáni
bűbáj.
Mi után — végre megtaláltuk a
vonzza a babonákhoz,
hie- lakhelyünkül szolgáló' diákdelmekhez,
boszorkányság- szállót.
hoz?
A már említett pozitív csaaz
okozta.
hogy
— Sok m i n d e n . . . Itt van lódást
például a lábnyom és jegy- Manchester szinte egyáltalán
kendő motívuma, ami a Bo- nem olyan, mint amilyennek
szorkánt/ok,
varázslatok az ember olvasmányai alapegyik alappillére. A történet ján képzelné. Az „iparváros"
a következő: a boszorkány- rész a perifériára szorult; a
nak tetszik ördögűző István, központi részt üzletek, iroezért elvarázsolja a lányt, da-, szolgáltató- és lakóháaki viszont Ördögűző István- zak, intézmények és gyönyönak tetszik. István
fölveszi rű zöld parkok foglaljáK el.
a lány lábnyomát, beleköti a
A város története az ipari
jegykendőbe,
és elindul
vi- forradalom idejére nyúlik
lággá, megkeresni szerelme- vissza. Manchester tulajdons é t . . . Hát ez az. Szerintem képpen ennek a fellendüléscsodálatos dolog, a lét
s nek köszönheti létét. Az új
szemlélet
határán vibráló vívmányokkal új ipar teremvalami ez a lábnyomfölsze- tődött szinte egyik napról a
másikra. A gyárak, gyapotdés .
— Hiszen mi is egy láb- malmok és egyéb létesítmenyom? Föld, víz, levegő, s nyek egyre nagyobb munkásha mindehhez
— a képza- tömeget vonzottak, mslyek
vart vállalva —
hozzáadjuk aztán az ipari központ körül
telepedtek le. A környoken
a képzelet
gyújtó
tüzét,
található szén
energiájával
máris megvan a négy elem. működtették a tengerentúlról
Ami
köztudomásúlag
az érkező gyapotot
feldolgozó
egész világ.
üzemeket. Később
megépítették a Manchester-csatorFARKAS CSABA

Egy hónap
New Yorkban

nát. melyen tengerjáró hajók
Mint annak idején lopunk
is elérhették a várost és így
beszámolLiverpool nem fölözhette le 3 hasábjain erről
tunk, dr. Kaáli Nagy
Géza,
kikötői vámokat.
az Albert Einstein College of
A napóleoni háborúk után Medicine-hez tartozó
Voezrek áramlottak ide ogész men's Medical Pavilion igazEurópából megcsodálni az „új gatója alapítványt hozott létvilágot". Sokan (például En- re, melynek keretében 1987gels vagy Dickens) észrevet- től kezdve évente egy hallgaték azokat az árnyoldalakat tó négyhetes szakmai gyais. Azt, hogy ennek a szédü- korlaton az Egyesült Állaletes fejlődésnek nagy ára mokban tartózkodhat. Ezt az
volt: tömegek laktak és dol- egyhónapos ösztöndijat első
goztak leírhatatlan körülmé- ízben Krizsa Ferenc, jelenleg
nyek között (például tizen- hatodéves
orvostanhallgató
nyolcan éltek egy pincében), nyerte el, akivel közvelienül
a környezetet pedig
szinte New Yorkból történő hazaérteljesen tönkretették. S mind- kezése után
beszélgettünk
ezt az akkori világ legfejlet- el.
tebb ipari városában az „új
Anglia új fővárosában" —
— Mi volt a profilja annak
hangsúlyozta Taylor profesz- a kórháznak,
amelyben
ezt
szor, a kiváló angol törté- az egyhónapos
szülészet-nőnész, akinek Manchester tör- gyógyászat
gyakorlatot
tölténetével foglalkozó video- tötted?
filmjét az egyik óra kereté— A Women's Medical Paben láttuk.
vilion ambulans betegellátást
A XIX. század végén azon- biztosító intézmény. Teriiességmegszakítást, in vitro ferban elkezdődött egy folya- tilizációt (mesterséges megmat, amelynek (no meg a sa - termékenyítést), tuba sterilijátos időjárásnak) köszönhe- zációt végeznek elsősorban.
tően kialakult egy maihoz ha— A
terhességmegszakitásszabályozoi
sonló környezet. A
gyárak nak milyen jogi
Allamokkitelepültek a
központból, vannak az Egyesült
bcn?
helyüket raktárak és (főleg
— Gyakorlatilag nincs jogi
német érdekeltségű)
keresszabályozása. Durván fogalkedőházak foglalták el. Az mazva: ha egy nő bejön az
otthon kudarcot vallott né- utcáról, és kéri, hogy végezmet liberálisok Manchester- zék el rajta ezt a műtétet, ezt
ben sikert könyvelhettek el. minden további nélkül megteszik. A műtét után két óráHát ennek az aránylag rö- val hazamehet. Magyarorszávid, de érdekes történetű vá • gon 12 hetes terhességig enrosnak a technikai
egyete- gedélyezik az abortuszt, ott
mén gyűlt össze 150—200 je- viszont a huszonnegyedik hélentkező, hogy tanulja, illet- tig.
ve gyakorolja az angol nyel— Gondolom,
találkoztál
vet. A (ha jól számoltam) 13
gépekkel,
technikai
országból érkezetteket
egy olyan
felmérő teszt alapján csopor- berendezésekkel,
amelyek
tokba osztották. A leghala- újak voltak
számodra.
dóbb csoport
így igencsak
— Nagy örömömre szolnemzetközire sikeredett. Három spanyol, két olasz,
és gált. hogy találkoztam ilyen,
egy-egy cseh, holland, me- hazánkban még nem hasznáxikói és nyugatnémet melié a latos eszközökkel. Egyik Könégy magyar is ide került. zülük a hüvelyi ultrahangos
Naponta háromszor
másfel vizsgálat, amely nagy felbonóra foglalkozás volt, mely- tású, jó minőségű képet ad, s
nek keretében az
angollal amelynek segítségével a hamódszerekkel
mint világnyelvvel, a
biit gyományos
kultúrával és társadalommal nem diagnosztizálható betegismerkedtünk,
meglátogat- ségek is kimutathatók. Péltunk egy bírósági tárgyalást, dául a petefészek-daganazok
néhány múzeumot és a helyi „felfedezésében" van nagy
lap, a Manchester Evening jelentősége, hiszen eddig ezeés
News nyomdáját (a szerkesz- ket csak tapintással,
tőséget sajnos nem). Az órák aránylag előrehaladott álladiagnoszt'többsége hasznos volt; de az potban lehetett
igazi nyelvgyakorlatot a nyel- zálni. A hasfalon keresztül
vi környezet jelentette.
Az készített képek túlságosan kis
ember az utcán,
üzletben, felbontásúak voltak. A mátechnikai
újdonságot
moziban sok mindent lát és sik
hall, s ha kíváncsi valamire azok az eszközök jelentették.
vagy venni akar valamit, angolul kell megszólalnia. Ez
az, amiért a nyelvi környezetben való tartózkodás ö s szehasonlíthatatlanul
jobb
(igaz, kicsit költséges) módszer egy idegen nyelv elsajátítására.
Száraz, unalmas és haszontalan szövegek fölé görnyedve ugyanis nem lehet
egy nyelvet megtanulni. Arról, hogy mi nem ezt csináltuk, majd a következő számban számolok be.

amelyekkel a
lézer-mikrosebészeti beavatkozásokat végzik. A laparoszkópot vidc-obcrendezéssel kapcsolják oszsze, így a testen belül folytatott műtétet a képernyőn —
a műtőben, de a kórház területén bárhol — bárki nyomon követheti.
— Milyen volt a szakmai
programod?
— Érdekes, változatos. Dr
Kaáli Nagy Gé.Ta személyesen irányította tevékenységemet, s megismerhettem
ót
kedves, körültekintő házigazdaként is. A hét napjaiból
hatot a kó.-házban töltöttem,
de megmutatták a Colur.ibia
egyetemet, a Cornell
ünioersity könyvtárát,
s voltam a
Montefiore
Hospitalban
is
összességében nagyon hasznosnak tartom ezt az egyhónapos gyakorlatot, biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben kiutazóknak is szakmai és turisztikai élményt jelent majd.
— Milyen
benyomásokat
szereztél magáról
a
városról?
— A kórház Dobbs
Firryben, az egyik külvárosoan
található, lakni viszont Manhattan ben laktam, így lehetőségem volt a várost t s a
közlekedést is alaposan megismerni. Van egy sajátsagos
hangulata a városnak, sietős
hangulat uralkodik. Az emberek öltönyben-nyakkendóben járnak dolgozni, ugyanakkor az utcák eléggé koszosak. A felhőkarcolók látványa nap mint nap újdonság
annak, aki öt-tízem?letes házakhoz szokott egyébként.
Rengeteg a szórakozóhely, s
az üzletek hét végén is nyitva tartanak. A
közlekedés
nagyon zsúfolt, mégis gördülékeny a forgalom, körültekintően vezetik az autókat.
—A magyar sajtóban,
televízióba* ncgy port vert fel
dr. Kaili Nagy Géza — az
orosházi születésű.
SZOTE-n
végzett orvos találmánya,
az
elektronikus
fogamzásgátló
műszer. Mi a helyzet
jelenleg vele
kapcsolatban?
— A majomkísérletek mar
befejeződtek, de néhány vizsgálatot még el kell végezni a
módszer
mellékhatásainak
tisztázása érdekében.
Az
elektronikus fogamzásgátlás
iránt egyébként AmeriKaszerte óriási az érdeklődés, s
a hozzá kapcsolódó kutatások nagy nyilvánosság
előtt
folynak.
SANDI ISTVÁN

Új helyre költözött
a szerkesztőség!

A Szegedi Egyetem eddigi állásait feladta, s a
földszintről az emeletre
költözött. Pontosan: a Dugonics tér 12. számú épület földszintjéről
ugyanezen épület első
emeletére tettük át
székhelyűn-

ket.
Postacímünk tehát
változatlan, s a telefonszámunk is a régi: 12-119.
A költözés oka, hogy a
tudományegyetem
jegyzetkiadója működik majd
a földszinti helyiségben.

LACZKÖ SÁNDOR

A z operaelőadás új lehetőségei
Amikor A bolygó hollandi előadásán fölcsendül a nyitány, a függöny
is fölgördül, a bevezető
zene
alatt a színpadon
előtörténet
elevenedik
meg. Az előfüggönyre a
főhős képe,
s a tenger
örvényei vetülnek, izgalmas fényhatások. A kor
panoptikuma
mered
elénk, benne a gyermek
Senta,
akinek
dajkája
meséli a hollandi történetét.
Az örök vándor
ezenközben a színpad fölött (egy trapézon) áll, s
a végtelent kémleli. Aztán földre (partra) száll,

körülnézi az embereket, a
világot, majd vissza-fölszáll hajójának magasába. A kis Senta szalad
be,
keresi a titokzatos
hajóst.
A sztori érthető, didaktikus vagy izgalmas, indokolt
vagy fölösleges,
mindenesetre élesen veti
föl a modern
operajátszás
alapproblémáját:
hallgassuk a zenét vagy
nézzük a drámát? Az új
törekvések lényege elméletileg az, hogy nem elég,
ha a nézőnek „kosztümös
koncertet" csinálunk, hanem a zene fölhasználá-

sával, szolgálatában (néha bizony tőle
némileg
függetlenül)
a drámát
kell színpadra
alkotni.
Sokan kérdezik: helyes-e
ez? Elítélendő
és káros,
hogy a túldúsított
látvány, a történések dagálya elvonja a figyelmet a
lényegtől: a muzsikától,
vagy üdvözlendő és üdvös, mert megszabadítja
a színházat
kiábrándító
sablonjaitól, s a nézőnek
többfajta érzékére hat.
Nemcsak
elvileg, de
egy-egy konkrét esetben
is nehéz a döntés. Nehéz
határt húzni: hol az a

látványtömeg,
történésmennyiség, amely ideálisan interferál a zenével,
annak hatását nem kioltja, mégcsak nem is torzítja, de erősíti. Ehhez az
szükséges, hogy a kétfajta mozgás (a zenei és képi) azonos irányú és hullámhosszú legyen.
A bolygó hollandi előadása gyakran jár ezen a
határvonalon. Néha-néha
túllép rajta, ám durván
sohasem sérti meg.
A
nyitány említett inszcenálása talán túl sok: a bevezető zene a ráhangolódást
szolgálja. Azt, hogy mi

nézők folyosóhangulatból
színházhangulatba kerüljünk. S ha az elsötétedés
után rögtön fölmegy
a
függöny
és
beindul a
színpad, nemcsak a „zene
élvezete" szorul háttérbe,
hanem ez az
átváltozás
is átváltoztatás lesz: kicsit erőszakos, tvjl hirtelen. Szerencsére a rendező megoldásai
gyakran
találják
telibe a zenét.
Amikor feltartóztathatatlanul és hatalmasan benyomul
a
színre (világunkba)
a
hollandi
hajója,
amikor
Senta
lerántja a hatalmas vörös függönyt, és a

sejtelmes homályban hirtelen ott áll álmai hajósa,
nincsenek
kétségeink, a dilemmák
föl
sem merülnek. Sok ilyen
nagyszerű
pillanattal
ajándékoz meg bennünket az előadás.
Am az
eredményeknél nem
kevésbé fontos az a tény,
ez az operaelőadás, s talán mondhatjuk azt,
a
mai szegedi operakultúra
fölveti ezeket a kérdéseket, szembenéz a dilemmákkal, választ keres. Ez
a kutató, újító szándék
adja meg bizonytalanságok, sőt a tévedések létjogosultságát.
— OKTA —
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r 30 sor
a halogatásról
. .N. lelkesedéstől e«Ulogó szemmel
rontott be
az ajtón. A csillogás
a
szobában
is
folytatódott,
N. dudorászva
pakolgatott polcain, jól
észtelhetó belső derűt
árasztott,
néha titokzatosan
elmosolyodott,
majd reám nézett, felszólító
módban:
kérdezzem
már
meg.
hogy minek örül
annyira.
— Minek
örülsz
anynyira — kérdeztem,
kérdőjel
nélkül.
— Holnaptól
úszni
járok — közölte nagy büszkén. — Fél hatkor
kelek, fél hétkor mir
a
vízben
vagyok...
— Csak leszel
. egyelőre ...
— Természetesen
a hidegvizes
medencében.
Harminckét
hossz
oda,
harminckét
hossz
visz«20, megállás
nélkül,
frissen-gyorsan,
lendületesenIdő:
félóra,
ezt
azonban
fokozatosan
csökkentem ...
Minél
gyorsabban
úszom le a
távot. annál tovább
ülhetek a
melegvízben.
Érszükitő
hatású
az
egyik, értági tó a
másik;
pontban
hétkor
azonban

hopp!, ki a vízből, be a
tus alá, irány a büfé, a
könnyű,
de
dús
reg.
gelÁ...
— Jó — mondtam
—,
csináld meg.
Mindenesetre kíváncsi
vagyok.
— Majd meglátod
—
mondta
N.. a
sziklaszilárd, másnap viszont
közölte: rengetegén
vannak
az usziban kora
reggel,
két kartempó
közt
négy
hónaljrúgást
kap az ember, a hideg víz
pedig
valóban hideg
És egyáltalán. De viszont
azonban ezzel szemben
holnap
Vagy
holnapután
Vagy
holnapután-után
Vagy
még
későbben,
esetleg
soha

N. tehát halogat, mint
ahogy
valamiben
mindenki
halogat.
Elfelejti,
hogy a hidegvíznek
nem
a melegség, hanem a hidegség a lényege;
az
úszásnak
nem a
fejberúgás, hanem a
tempózás; az
életnek
pedig
nem az, hogy szép, hanem:
akár törik,
akár
szakad, ameddig
lehet,
életben kell
maradni.
— efesé —

A DISKURS
és múltja

Mint a Szegedi Egyetem előző lapszámában hírt adtunk, a József Attila Tudományegyetem
8, 15-ös csoportja részt vett a nyugat-németországi
Giessenben megrendezett DISKURS
színházi találkozón.
Szereplésükről
is beszámoltunk
akkor, most néhány információt
teszünk
közzé
a szervezet
történetéről
és munkájáról,
tekintettel
arra,
hogy munkaértekezletét
ez évben egyetemünkön
tartja.
A DISKURS évente megrendezett találkozójára Európa minden részéről érkeztek szinházat tanuló fiatal együttesek.
1984-ben Frank Hentschker
kezdeményezésére rendezték meg először. Frank Hentschker és Hajó Knopp —
mindketten hallgatók — a DISKURS-t egy Európa-találkozónak, drámai fesztiválnak szánták 1980-ban. A színházi szakma minden területe érdekelt a DISKURS-on —
színjátszás, rendezés, díszlettervezés, tánc,
koreográfia,
dramaturgia. A fesztivál keretében a színházi főiskolák,
egyetemi színházak, független drámai csoportok előadásokat tartanak és adnak elő, kiállításokat rendeznek, bemutatót adnak a filmművészeti főiskolák terméséből.
A DISKURS programjait úgy állítják össze, hogy a
legjobb újító és kísérletező színházak előadásait és filmjeit bemutathassák. A résztvevőknek bőiséges lehetősége
nyílik eszmecserére a szakmán belül, az eredmények megvitatására és a színházi munka különböző módszereivel
kapcsolatban felmerülő gyakorlati és elvi problémák megbeszélésere, az elmélet vitája itt ugyanakkora szerephez
kell jusson, mint az előadások gyakorlata.
A dráma- és színházművészet szakértőit meghívják,
hogy riportokat adjanak , s beszámoljanak munkájukról.
A találkozó lehetőséget ad információ- és véleménycserére kis csoportos közösségekben, és biztosítja, hogy a DISKURS-on részt vevő országok a saját színházaik helyzetéről beszéljenek. A teoretikus vita a 87-es DISKURSon a mai színházi élet következő problémáira fektet nagy
súlyt; Látomásos színház, vagy; a színház mint normális
intézmény; Van-e új politikai tudatosság az európai színházban?
Giessen-ben idén június
17—21. között, a második
Európa-találkozón megalapították az EAST-1, a
Színház
Diákjainak
Európa-Szövetségét.
0

A JATE—8.15-ös csoport vállalta az első EAST-munlkaértekezlet szervezését december 5—6-ra. Ehhez minden
érdeklődőt szeretettel vár péntek esti programjain este 7
órától a Bölcsészkar Auditórium Maximumában. Angolul
és/vagy németül tudók előnyben, s azokat is várja a csoport akik nem kívánnak közvetlenül színházzal foglalkozni. csak kíváncsiak a találkozó kép- és dokumentumés videoanyagára. vagy a Szövetség
szervezőmunkájában vennének részt.

Vincze László
Velaszipéd

Béres

példája

„...aztakarom,ami kell
Elet — halál határvonalán álló emberek vallanak. Arról, hogyan kerültek át az innenső partra. Az
útról, ami a betegségtől a gyógyulásig vitt — Kisvárdán át. Emberi sorsok, családi drámák . . .
Egyre
többet tudunk meg a szerről és a terápiáról, mely
az eddig gyógyíthatatlannak hitt betegségek ellen is
hatékonynak bizonyult. Egyre többet tudunk meg az
emberről, aki komolyan veszi a szenvedőkön való
segítés ősi törvényét.
Orvosok szólalnak meg —
ellentétesen vélekedve a rák elleni
„csodaszerről"
Egyre érzékletesebbé válik a betegek és a kutatógyógyító ember tiszta kapcsolatát összekuszáló ellenérdek-hálózat felködlik az előítéletek
szövevénye,
mely megfertőzi-bekebelezi az élet és halál határvonalát is
Kósa
Ferenc
„új"
(í976-ban
forgatott
1986-ban
befejezett,
1987-ben
Az
utolsó
szó
jogán
címmel
bemutatott)
filmjének
hőse
dr.
Béres
József.
A z ember,
aki „másképp"
gondolkodik. A kutató, aki a mozaikkockákból új képet
rakott ki. A biológiából és élettanból doktorált agrármérnök, akit a föld mérgezeütségének és a burgonyahozam összefüggéseinek vizsgálata kíváncsivá
tett: milyen hatással vannak a környezeti
tényezők
az emberi immunrendszerre,
az
anyagcsere-egyensúlyra. Az újszerű kérdésfeltevés és, két évtizedes kutatómunka eredményeként a kisvárdai tudós kidolgozta a daganatos megbetegedések ellen ható szert
és terápiát. Az igazához makacsul ragaszkodó ember
— mondhatni — „a" világgal szemben vállalja-védi
„szellemi termékét". Dr. Béres József nem szokványos úton, a növénynemesítéstől indulva jutott oda,
hogy a rák, az autoimmun és más betegségekre írt
adott A szabolcsi „krumplis ember" a
szervezetre
ártalmatlan,
azaz nem toxikus
Béres-csepp
mellett
diétát, életmódváltást
javasol a gyógyulni
vágyóknak. Sőt olyan módszert dolgozott ki, melynek
segítségével vizeletvizsgálat
alapján,
90 százalékos
biztonsággal ki tudja szűrni a rákos
betegeket.
A Béres-ügyet
esettanulmányként
boncolgatja
Kósa. Adott hát egy szer, mely visszahozhat a halálból, van biztos, a betegség elburjánzásának megelőzését segítő módszer. Am ezek klinikai
kipróbálására, azaz hivatalos elismerésére
és
alkalmazására
nincs lehetőség. Az orvostársadalom, az egészségügyi
kormányzat a mai napig ellenáll, intoleráns a szűk
szakterületen kívül eső, de értékelhető
eredményt
felmutató tudóssal és készítményével szemben. Mi,
betegek és hozzátartozók pedig rettegünk a kortól,
legyen rák vagy AIDS a neve; beleborzongunk, hogy
a gyógyszer
törvényesitésének
halogatása
életünkbe
kerülhet.
Ülünk a nézőtéren, kerekre nyitott szemmel, fejcsóválva vitázunk azokkal, akik „betegalanynak", s nem sorsáról dönteni képes embernek tekintenek minket. Peregnek a fekete-fehér filmkockák, s
rádöbbenünk: a józan paraszti ész helyett előítéletek, megfoghatatlan erők-folyamatok uralják a terepet, az ember teljesítménye nem mérettetik meg
igazságosan. Fölhördülünk: tévesen-hiányosan
tájékoztattak, így ebben az ügyben (sem) adatott meg
az ítélethozatal szabadsága.
A néző a rendező, a főszereplő gondolkodótársává avatódik. De hányan vesszük az üzenetet: „Változtasd meg életed!"? Kevesen. A küldetést, a Balczó
Andrásról
1977-ben bemutatott
filmet naponta 1200an, a Béres-portrét
idén szeptemberben naponta 60an nézték meg Csongrád megyében.
Igaz, a közönségtől erőfeszítést kíván a (nem eléggé feszesre vágott) négy és fél órási dokumentumfilm megtekintés
se. Ám a téma súlyos, aktuális, erkölcsi-gondolati
értékeket hordoz, közérdeklődésre tarthat számot Az
üresen tátongó nézőtér közgondolkodásunk állapotára utal. ..
Miért szól ez az eset a példa erejével?
Kósa
a Móra kollégium ankétján idézte József Attilát: „En
nem azért jöttem, hogy bőgjek, hogy buzdítsak, hanem hogy tegyek. Egy mindannyiunknál szociálisabb
ember szinte csak sejtett alakja lebeg a szívek fölött Kell, hogy reárakjam húsomat és beleágyazzam
csontjaimat Hogy ez nem «•művészet*'? Akkor fütyülök a »művészetre«, én többet akarok, én azt
akarom, ami kell."
—újszászi—

Megjelent az Acta
Geographica

A közelmúltban látott napvilágot a Tudományegyetem
földrajzi tanszékeinek legújabb kiadványa.
Jakucs
László A természeti környezet átalakulása
az
Alföldön 1945 és 1985
között című tanulmánya újszerű vállalkozás. A szerző
„A vízszintváltozás hatása a
lepusztuló karszt-régiók bányászati lehetőségei re" című
másik cikk több évtizedes
karsztkutató
munkájának
egyik gyakorlatban is közvetlen hasznosítható
eredményét foglalja össze. Bárány Ilona ,.Adatok a magvarországi
Bükk-hegység
oldásos dolináinak sajátosságaihoz" című tanulmányban a szerző bemutatja érdekes morfometrikus eredményeit, köztük a dolinaképződés ősföldrajzi
környezetét.
Mezősi
Gábor
„Módszer a környezetkutatás során használt paraméterek számának csökkentésére" című munka a környezetkutatás egzakt
módszereinek skáláját gazdagítja, amelynek széles körű alkalmazására nyílik
lehetőség. Andó Mihály
„Csongrád megye termőhelyi adottságai" című tanulmány
a
termőhelyi adottságok vizsgálatának é s minősítésének
új
megközelítési
módját

tárja az olvasó elé. Krajkó
Gyula
„Összefüggések
ai
Alföld területi struktúrájában" című elemzés a gazdaság térszerkezeti
egységeinek sokrétű,
belső
és
külső kapcsolatalt tárja fel
hangsúlyozva azokat a térszerkezeti Jellemzőket, amelyek befolyásolják
a termelőerők területi elrendezését. Abonyiné
Palotás
Jolán
„Az épülő lakások mennyiségi é s minőségi mutatóinak
alakulása
településhálózati
szerepkörök szerint"
című
munka a lakásépítés
mutatóinak
településhálózati
szintenként
megnyilvánuló
különbségeit tárja fel. Csatári Bálint—Enyedi
György
,.Üj
települések képződése
falusi térségekben" című tanulmánya az új települések
kialakulását befolyásoló folyamatokat
mutatja
be.
Tóth József „Az alföldi városfejlődés néhány vonása"
cimű elemzés a térség demográfiai
és
településhierarchiai
összefüggéseit
taglalja hangsúlyozva a fejlesztés terén megnyilvánuló
diszharmóniákat. Duró
Annamária
„Társadalomföldrajzi vizsgálat a Szeged környéki tanyavilágban" címmel írt tanulmányt.
ABONYIGYULANÉ DR

PB-határozat
— s írató
Pá-pá 7. oldal!
Pá-pá 8. oldal!
Pá-pá Pista!

—

(Ez csak sútka!)
ok?más.

Polánski:
Kés a vízben
Kritika és
értelmezés
helyett egy szótárt állítottam össze. Miért? Megpróbálkozom azzal, hogy
egész, önmagában megálló, ám egyoldalú magyarázat
helyett
csak
iránytűt adjak az értelmezésekhez.
Tudnivaló,
hogy mennyire közeledik
bármely művészeti
ág
minden termékéről, így
a filmről írt
értekezés
önmagunkhoz. Ennek
a
szubjektivitásnak szeretnék én is jogot adni,
megtartani persze az én
jogomat arra, hogy
a
szótár elemei is szubjektíven és önkényesen kiválasztottak.
A szótár használata rugalmas lehet. Bármikor
alkalmazkodik a mindenkori értelmező egyéniségéhez, azonban
kizárja
mégis azt, hogy ahány
ember, annyi értelmezés
szülessék. Bocsánatot kérek, ha ezzel itt-ott törést okozok az értelmezési szándékokban és behatárolttá igyekszem tenni tudatunk képzelt végtelenségét.
A szótár elemei
a
filmben található hétköznapi
tárgyak,
melyek
szimbolikus funkciót
is
hordoznak.
A szótár:
autó ablaktörlője
— tisz< tán látás szimbóluma
dugóhúzó
— amivel nehézség nélkül segíthetünk magunkon komformista kellék (továbbiakban k,k,)
férfi bőrszíj
=
szadómazohista jelkép (Freud)
gumikrokodill
= az idő
eltöltésének hasznos játékszere (k.k.)

iránytű
= fogódzó, kapaszkodó, biztonság jelképe
kés
1. fallikus szimbólum 2. potencia-impotencia jelképe (nemcsak szexuálisan)
3.
kasztrációfélelem szimbóluma 4. fétis, amiből
erőt merít a tulajdonos. Andrzej: „A kés
az életben fontos, különösen, ha a z ember
az erdőben van.''
A Fiú: „A vízben a kés
Csak játékszer"
kivágott fa •= kasztráltság
kombinált
fogó
=
a
mindenhez eszköz kell
jelzője (k.k.)
mikádó = unaloműző játék (k.k.)
nőj cipő = vagina (Freud)
Peugeot = k.k.
rádió = unaloműzés eszköze (k.k.)
sebesült
kéz = stigmatizáció, kasztráltság
tengeri térkép = eligazodás szimbóluma
tengeren a csónak = három ember bezártságának szimbóluma
uszony = k.k.
vitorláskesztyű
= k.k.
Megjegyzés:
k.k.
=
komformista kellék jelölés azt kívánja kifejezni,
hogy ezek a tárgyak kelJenek ahhoz, hogy
ne
maradjon tehetetlen
a
filmbeli főhősök egyike.
Remélem, hogy
ezen
szótár nélkül sem válik
tehetetlenné a film nézője, d e azt is remélem,
hogy nem kasztrálja önmagát azáltal, hogy
figyelémbe s e m veszi.
ÖRDÖG OTTÓ

Megalakult a megyei
természetvédelmi
egyesület
Idén
nyáron,
pontosan
május 12-én tartotta alakuló
közgyűlését Szegeden a Kiss
Ferenc
Csongrád
Megyei
Természetvédelmi
Egyesület.
Az egyesület célja nemcsak a védetté nyilvánított
értékek megóvása, de a még
nem védett, á m már veszélyeztetett természet é s
a
környezet védelme. A jelenlegi 150 tag a következő
szakosztályokban
dolgozhat: biológiai (vezetője Körmöczy László környezetbiológus),
környezetegészségügyi (vezetője dr. Dési Illés egyetemi tanár),
vízvédelmi
(vezeti
dr.
Dobler
Lászlóné
hidrobiológus)
földtudományi
(vezeti Zsiga
Attila tanársegéd)
pedagógiai (vezeti Sára Endréné
pedagógus), propaganda (veztti dr. Csizmadia György
docens), fotós
(vezeti
dr.
Molnár Gyula ornitológus).
Az egyesület alakuló ülésén dr. Szókefalvi-Nagy
Béla
professzort választotta meg
elnöké nek,
elnökhelyettesnek dr. Dési Illés egyetemi
tanárt é s dr. Bartha József
a Cs. M. Tanács környezetvédelmi titkárt. Az egye.sűlet
titkára
dr.
llosvai
György adjunktus lett, szervező titkára pedig dr. Szalma Elemér
tanársegéd. Az
egyesület székhelye a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola
Biológia Tanszéke.
A Természetvédelmi Egyesület
természetesen
továbbra is várja az aktív
vagy pártolótagokat. A tag-

ségi d í j 1 évre önálló keresettel nem rendelkezőknek
100 Ft, önálló keresettel bíróknak 200 Ft. A tagsági
díjat a jelentkezési lapok
beérkezése után, a lakáscímekre
kiküldött
csekken
kell befizetni az é v folyamán. Szeretné a
szervezet
minél több
fiatalt,
egyetemi-főiskolai hallgatót tudni soraiban. A JATE KISZbizottságon
jelentkezhetnek
még az érdeklődő hallgatók, oktatók.

SZEGEDI
EGYETEM
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