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A SZOTE új gazdasági főigazgatója:
Szabó Dezső
Még nincs két hónapja, hogy
— Mikor igent mondott, során, mint ahogy ez alá esik a
új gazdasági igazgatója van a gondolom a feltételei között gazdasági hivatal egész műköSzent-Györgyi Albert Orvostu- szerepelt, hogy néhány munka- dése is.
dományi Egyetemnek.
Dr. társát is magával hozhassa?
A Gazdasági Igazgatóság
Szabó Dezső főigazgató, aki a
— Valóban így volt. Az Élel- strukturális átalakítása elképzeJATE-ról került az orvosegye- mezési, az Igazgatási és a Kar- léseim szerint — az Egyetemi
tem gazdasági igazgatóságának bantartási Osztály vezetőjét Tanács jóváhagyásával — háélére, azonban nincs könnyű hoztam magammal. Ezekben az rom fő irányvonal mentén törhelyzetben. Augusztus 28-tól emberekben megbízom, isme- ténne. Ez azt jelenti, hogy a
megkezdődött a SZOTE gazda- rem a szaktudásukat és a mun- jelenlegi fóosztályrendszert felsági átvilágítása, melyet az an- kabíró képességüket.
váltaná egy műszaki főmérnökgol Price Waterhouse cég végez;
ség; egy főkönyvelőség és az
— Úgy tudom, azonban fél
erre az évre esik szinte valaigazgatás. Ez a hármas felosztás
mennyi revízió, mely kétévente lábbal még mindig kötődik a jobban tükrözné a feladatokat,
esedékes; közben folyik a napi JATE-hoz. Valóban van még átláthatóbbá tenné a rendszert.
munka, s egyben a Gazdasági valamilyen félállása?
Arra van szükség, hogy egy
Igazgatóság, illetve a Gazdasági
— Igen, azonban ez nem ki- szakmailag ütőképes, emberiHivatal átszervezése. A legfon- zárólag a JATE-hoz kötődik, leg elfogadható gárda kerüljön
tosabb feladatokról, teendőkről hanem az Universitas-hoz. olyan posztokra, ahonnan a tués az „egyetemváltás" körülmé- 1991. június 6-án a hat szegedi dásuk legjavát az egyetem hasznyeiről kérdeztük a gazdasági felsőoktatási intézmény és az nára fordítják. Nagyon fontos,
igazgatót.
MTA Szegedi Biológiai Köz- hogy ezek az emberek lehetőleg
pontja aláírta a Szegedi Univer- itt keressék meg a kenyerüket,
— önnek 1991 november kösitas Egyesülés okmányát. En- tehát az elvárt kemény munka
zepéig szóló érvényes megbínek az Egyesülésnek a célja: a fejében meg legyenek fizetve.
zása volt a József Attila Tudotársulók funkcionális együttműmányegyetemen, mégis eljött.
Felül kell vizsgálnunk még ez
ködésének előmozdítása; a
Mi az oka ennek?
évben
az osztályok rendszerét
szakmai érdekek összehango— Fráter professzor úr még a
is,
s
feladatunknak
megfelelően
lása, a nemzetközi normáknak
kinevezése előtt megkeresett
megfelelő korszerű egyetem újból kialakítanunk, majd ez
azzal, hogy nincs megelégedve a
létrehozására való törekvés. Ez alapján meghatároznunk az otSZOTE gazdasági irányításáaz Egyesülés kapta meg az Öt- tani létszámot. Az osztályvezeval. Arra kért választ, hogy
halmi laktanyát, melynek jelen- tők szabad kezet kaptak tőlem
megválasztását követően elvállegi értéke 3 - 5 0 0 millió forint ahhoz, hogy a munkatársaikat
lalnám-e a gazdasági igazgatói
között van. Ezt nem szabad el- megválogassák.
posztot. Erről azután még többhanyagolni, hanem valamilyen
— Rengeteg a teendő s közször szót váltottunk. Őszintén
formában üzemeltetni kell. Az ben megkezdődött az átvilágíszólva, az első perctói fogva izépületeket őriztetni kell és mi- tás is!
gatott a gyógyítás problémája,
nimális karbantartást kell vé— A Price Waterhouse deaz a kihívás, hogy itt az oktatás
gezni. Ennek költségeit a Mi- cember 28-ig ígérte, hogy befeés a kutatás mellett mindeneknisztériumok vállalták. Ugyan- jezi a vizsgálatait, melyek két
előtt erre kell odafigyelni; a
akkor hasznosítani kell az ott nagy területre, a pénzügyi vezeköltségvetés kétharmadát is
lévő területeket is míg a további tésre és gazdálkodásra, valaerre fordítják. Azonban a dönsorsa el nem dől.
mint az emberi erőforrások kitésemben közrejátszott az is,
vonatkoznak.
hogy mikor Róna-Tas profesz— Hogyan látja, melyek használtságára
szorral beszéltem az esetleges azok a legfontosabb feladatok De közben zajlik a kétévente
szokásos három hónapos mitávozásomról, ő egyértelműen amelyek Önre várnak?
nisztériumi revízió; erre az évre
kijelentette, hogy a november— Mivel még csak egy hóben lejáró mandátumomat nem napja ülök ebben a székben, tervezik a kutatási tevékenyséhosszabbítaná meg, hanem pá- ezért nagy változásokról nem gek felülvizsgálatát és az APEH
lyázatot írna ki, melyre termé- számolhatok be. Az első számú is jelezte, hogy ez évben elvégzi
szetesen én is jelentkezhetnék. feladat a Gazdasági Igazgatóság szokásos vizsgálatát. MindMikor Fráter professzor rektor ütőképessé tétele. Ez két rész- emellett nem állhat le a napi
lett újból megkeresett, és egy 3 ből állna. Először azoknak a munka, működnie kell az egyeórás beszélgetésben tisztáztuk vezetőknek a kicseréléséből, temnek, s közben folyik még az
átszervezés is.
mindkettőnk álláspontját, felté- akik
valamilyen
mértékig
teleit. Világossá vált, hogy itt a kompromittálódtak vagy nem
— Bízzunk abban, hogy a felgazdasági hivatalt át kell alakí- felelnek meg az új vezetési el- sőoktatás'anyagi helyzete nem
tani, más alapokra helyezni; ki képzeléseknek. Ez konkrétan 2 akadályozza meg ö n t és az orkell mutatni az oktatás-, kuta- főosztályvezetőt és a 17-ból 9 vosegyetemet a tervek megvatás-, gyógyítás költségeit, azt, osztályvezetőt érint. A többiek lósításában.
hogy egy hallgató képzése mibe is felülvizsgálatra kerülnek, ók
kerül.
azonban az általános átvilágítás
KÖZEL ANITA

Universitas-nap
Mi is az Universitas,
milyen
az a szellemiség, amely összekötheti Szeged
felsőoktatási
intézményeit? Erre a kérdésre

keresik a választ 1991. szeptember 14-én az Universitasnap résztvevői. Ebből az alkalomból a JATE három karán
nyílt napot tartanak; a Dugonics téren és a JATE Klubban

- A szociológia válsága (6. old.)

az egyetemek, főiskolák öntevékeny csoportjai mutatkoznak be. 14—17 óráig az Auditórium Maximumban fórumot rendeznek, melyen jelen
lesznek az Universitast alkotó
intézmények vezetői, gazdasági szakemberei; a hallgató
önkormányzatok képviselői;
a város részérói Lippai Pál

polgármester, a Kulturális és
Közoktatási Iroda vezetői és a
vállalkozók érdekképviseleti
szerveinek képviselői. A művelődési tárca álláspontjának
ismertetésére Bakos István
főosztályvezetőt kérték fel. A
szervezők (JATE HÖK) a
rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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A
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és
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A Hungarológiai Kongresszus tapasztalatai

Szegeden
giai

meg a óba oszlott. Úgy osztottuk el a

rendezték

— Kétségtelen, hogy most

Hungaroló- párhuzamos szekciókat, hogy voltak a legnagyobb számban

III. Nemzetközi

augusztus a néprajz és a nyelvészet kü- jelen, de kedvezett nekik a

Kongresszust

12—16 között; Régi és új pe- lön szekciót alkosson. Ezek- téma is, hiszen a kapcsolattörregrináció, — Magyarok kül- nek a szakmai oldalát — nem téneti témák — az „eszmék és
földön - külföldiek Magyar- lévén nyelvész — nem tudom technikák áramlása" — kérországon címmel. A szervező- megítélni, de a visszhangok déskörben nagyon sok jó törbizottság titkárát, Monok Ist- nagyon kedvezőek. Úgy tűnik ténész szakemberünk van.
vánt kértük, foglalja össze, azonban szerencsés volt a vá- Örvendetes az, hogy olyan
hogy értékelhető az elvégzett lasztás például Petőfi Sándor nagy egyéniségek, mint Bormunka, milyen visszajelzések plenáris előadásával kapcso- bándi Gyula; Várdi Béla és
érkeztek az elmúlt egy hónap latban, — s volt is egy szekció, felesége Huszár Ágnes Amesorán.
az ó munkásságát értékelendő rikából — és többeket lehetne
—, mert egyrészt utólag so- mondani — eljöttek, s ebben
kan jelezték, hogy ez jó volt; a körben bizonyosan először
ember jelezte részvételét, s
másrészt mert a könyvesbolti szerepeltek.
ebből 522-en érkeztek meg.
forgalomban az ő könyve volt
— Lehet-e már tudni, hogy
Hozzájuk csapódott még a hetalán a legsikeresebb.
mit profitált — nem anyagilyi értelmiség köréből egy
— Kísérőkkel együtt 586

tudományegyetem
Ami a művelődés — és iro- lag — a
kongresszusból?
körülbelül 600-an voltak ál- dalomtörténeti témákat illeti, ebből a
landóan a kongresszusi hely- ott úgy alakítottuk ki a szekci— Szerintem mindenképszíneken.
ókat, hogy durván 1848-ig pen sokat. Ezt mutatja pél-

elég szép számú társaság, így

Szervezési oldalról — ami a
pénzügyeket illeti — azt lehet
mondani,

hogy

minimum

nullszaldós volt a kongresz-

időrendben, onnantól kezdve dául, hogy a Hungarien Stupedig vegyesen szerepeltek a dies és Róna-Tas professzor is
témakörök.
Szakmailag

külön-külön fogadást tartott a
a

legrégebbi

kongresszus bizonyos téma-

szus. de valószínű, hogy mini- korokat tudom megítélni, ami körében jártas résztvevőikmális nyereséggel is számol- szerintem színvonalasra sike- nek. De ezt jelzi az is, hogy
külön-külön is elvonultak
hatunk — ez csak az utolsó redett. Különösen a kora újegyes szakemberkörök egyszámlák beérkezése után fog kori témák voltak ezen belül
egy találkozóra. Mindenképkiderülni.
is nagyon népszerűek. Általápen üdítő volt látni, hogy azok
ban ez a 3-as szekció küszköAz elszállásolás, a résztveaz egyetemi és főiskolai oktadött mindig ülőhelygondokvők mozgatása, szállítása vétók is nagy számban részt vetkal, ami nem is csoda, hisz
gül nagyon jól megoldódott.
tek a kongresszuson, akik
Keserű Bálint professzor isSzakmailag jól sikerültek a kiegyébként nem jelentkeztek.
kolája volt a szervezője is enrándulások is. A helyszíneken
Mindenképpen bővültek, ilnek a kongresszusnak, s ezért
pedig egy elég nagy csapat —
letve rögzültek egyes tanszéa színvonalra tudatosan odafi32 diákrendező — irányította
kek, kutatási irányok kapcsogyeltünk.
a résztvevőket, akik nagyon
latai, új cserepartnereket tulelkiismeretesen
dolgoztak
dott
magának szerezni az
A másik erős pont kétségteegész héten.
lenül a századforduló-század- egyetemi könyvtár; másrészt
egyes kutatók személyes kapillesz- elő irodalmi kapcsolatai volcsolatainak bővülésére is sor
kedtek be a keretrendezvé- tak — köszönhetően Ilia tanár
kerülhetett.
nyek is a kongresszus prog- úr tevékenységének.
Zökkenőmentesen

ramjába — értem ez alatt a
nagyszámú kiállítást, amiket a

Volt két történeti szekció

Külön mutatkozott be a

is, melyeket időrendben ren- Szegedi Universitas, ahol Szaváros különböző pontjain
deztünk el. Ezzel kapcsolat- lai István főigazgató mondott
szerveztek; másrészt a könyban megjelent az Acta Histo- kis köszöntőt. Úgy látom tevesbolti eladást, ahol szép
rjca különszáma, mint egy hát, hogy ez a rendezvény
számmal jelentek meg a hazai
ajándékkötet a résztvevők- egyértelmű nyereség volt a
kiadók — tehát tudtak vásánek. Ezt a helyi történésztan- szegedi felsőoktatási körök
rolni — ha akartak — a résztszékek állították össze. Ter- számára.
vevők.
mészetesen Kristó professzor
De nem elhanyagolható,
— A szervezés területén te- is figyelt arra, hogy e szekci- hogy jót tett a városnak is,
De ókban is komoly előadások hiszen itt járt Rudolf Chmel a
kong- hangozzanak el.
cseh és szlovák, valamint a

hát minden rendben ment.
milyen

képet

resszus szakmai

mutat

a

oldalról?

— Most előszörfordult

— Innen nézve sokkal ér- hogy a történészek
dekesebb az egész. A 321 be- számban
jelentett

előadásból

302 rológiai

ilyen

vettek részt

-

román kultúrattasé is, akik-

nagy nek jelenléte szintén kapcso-

Hunga- latépítőjelentőségű volt.

Kongresszuson.

hangzott el, mely 14 szekci- Mennyire vált ez be?

*

elő,

K. A.

Kozós tanévnyitó — először

1107 elsőéves a JATE-n
A József Attila Tudományegyetem szeptember 7-én tartotta tanévnyitóját a központi
épület aulájában. Az ünnepségen elsőként Tóth Károly fótitkár köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az elmúlt
tanév legfontosabb eseményeiről.
Elmondta,
hogy
az
1991/92-es tanévben /707 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait.

GÖNCZ ÁRPÁD VENDÉGLÁTÓIVAL (FOTÖ: SCHMIDTH ANDREA)
Elsó alkalommal tartott közös ez veszélyt jelenthet számunkra. közötti áthallgatás; dolgoznak a
évnyitót szeptember 7-én a Sze- Meg kell őriznünk jellemvonása- központi informatikai rendszer kigedi Biológiai Központban a város inkat, saját egyediségünket. D e dolgozásán, az öthalmi Laktanya
valamennyi felsőoktatási intézmé- meg kell ismernünk a valóságot, hasznosításán és közös pályázatot
nye.

mert megmaradásunk záloga a va- nyújtanak be a világbank felé.

A Szegedi Universitas Egyesü-

lés nevében dr. Róna-Tas András,
a J A T E rektora köszöntötte a
résztvevőket, majd fölkérte Göncz
Árpád

köztársasági elnököt év-

nyitó beszédének megtartására.

lóságalanyú

identitástudat.

Hi-

szen, ha valaki tudja magáról,
hogy kicsoda, mi a helye a világban, akkor nem lát mindenütt ellenséget és nem védekezik szakadatlanul. Nem reagál hisztérikusan a másságra, hanem megtanulja

Az elnök hangsúlyozta, hogy az belőle azt, amit arra érdemesnek
Universitas létrehozásával visz- tart. Az egyetem az értelmiség

Azonban vannak és lesznek az
Egyesülésnek problémái — jelezte
Nagypál István —, hiszen az eddig
egymásnak feszülő érdekek csak
lassan hangolhatók össze; akadály
a főhatósági széttagoltság és hi-

Ezt követően
Róna-Tas
András rektor üdvözölte az
egyetem jelenlegi, egykori és
leendő polgárait. Hangot adott
annak a meggyőződésének,
hogy az új magyar polgári társadalom kialakulásában majd
kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a magyar egyetemek polgárai. Az egyetem
ugyanis az az intézmény —
mint mondotta —, amely a
legmagasabb szinten alakítja a
polgári magatartásformát, s
egyben az a hely, amely a legmagasabb szintű tudást, s a
tudás felhasználásának készségeit közvetíti. Megtanít arra,
hogyan kell kikeresni az információt , s szelektálni a fontos és
kevésbé fontos ismeret között.

Hiszen a modern társadalom
polgárának léte attól fog függeni, hogy az ismeretek mérhetetlen áradatában hogyan
tudja kiválasztani a számára
fontosakat. A következőkben
azokról a gazdasági nehézségekről szólt a rektor, melyek
az elkövetkezendő tanévben
várnak az egyetem valamennyi
polgárára. Azonban — mint
mondotta — „az előre látható
súlyos nehézségek ellenére van
bennem némi optimizmus —
amit arra a meggyőződésemre
alapítok —, hogy a holnapba
való legésszerűbb, leghatékonyabb, s egyben legolcsóbb befektetés, a felsőoktatás."

hály; dr. Hárs László; dr. Leöke Béla; dr. Verebély László;
dr. Németh Istvánná; dr. Kardos Emília és Merész Konrád.
Aranydiplomások:

dr.

Ba-

lassy János; dr. Csizmár Károly; dr, Kaposi Ede; dr. Kiss
Endre; dr. Kisvölcsey Erigyes;
dr. Merényi György, dr.
Schmidt Iván; dr. Sugár Béla;
dr. Tamás Miklós; dr. Tarlósy
József; Gesmay Ilona; Polányi
Imre; dr.'Bóna Imre; Jernei
Irén; Kiss Lajos; Klebniczki
József; Orovecz Kornélné;
Varga Lajosné Kálmán Olga.
Professor

Emeritus

címet

ka-

pott: dr. Horváth Róbert; dr.
Nagy László és dr. Károly SánVégül az egyetem ama ha- dor.
gyományáról szólt a rektor,
Címzetes egyetemi tanár: dr.
mely szerint a tanévnyitókon Joó Ferenc;
adják át azokat a diplomákat,
Címzetes
egyetemi
docens:
melyek összekötik az egyetem dr. Orosz László.
régi és jelenlegi polgárait,
A Kanyó Alapítvány
két díhangsúlyozva, hogy ma is jazottja Pusztainé dr. Orosz
egyazon közösség tagjai. Ez- Magdolna
é s dr.
Szerdahelyi
után került sor a gyémánt és Zoltán.
•
aranydiplomák, valamint a kiA Tari Alapítvány
díjait
tüntetések átadására.
Bognár
Zoltán,
Csanády
kapott: László,
Dósa Karola
Ágnes,
dr. Bakó János; dr. Flórián Orbán Zsolt és Pokorádi
István
Szabó László; dr. Fövényi Mi- kapta.
Gyémántdiplomát

ányzik a felsőoktatási törvény.
Szintén ez utóbbinak a hiányá-

szatértünk ahhoz a középkori gon- képzésének intézménye, ahol meg ról és azokról az égetó gazdasági
dolathoz, miszerint tanárok és lehet tanulni pontos — az okot és nehézségekről szólt zárszavában

A főiskolán a 63. tanév kezdődött meg

hallgatók egyforma jogokkal és okozatot megkülönböztető — kér- Róna-Tas András, melyek veszékötelezettségekkel rendelkezve a déseket feltenni. Ennek következ- lyeztetik a magyar felsőoktatás

Főiskola

A Juhász Gyula Tanárképző angol, német, francia és olasz 3 Miklósné, Dr. Csókási Béla,
1991/92-es

tanévét éves egyszakos képzési idejű ta- Donáth Istvánné, Donga Sá-

legtöbbet produkálhatják. Igaz. az tében pedig lehet, sót kell a kétel- felzárkóztatását Európához: „ha
elmúlt 40 év nehéz helyzetbe so- kedés jogával élni — fejezte be mi európai egyetemeket akarunk, szeptember 7-én délelőtt nyitot- nárjelöltek. A főigazgató el- muelné, Fodor József, dr. Gaál
dort minket, hiszen mind a techni- ünnepi beszédét a köztársasági el- akkor európai arányban kell ré- ták meg a Belvárosi Filmszín- mondta, hogy e tanévtől az első Endréné, Garamszegi József,
kai felszereltség, mind az oktatás nök.
színvonalában jócskán lemaradtunk, azonban — mint mondta —
nincs kétsége afelől, hogy ezt a

szesednünk a nemzeti jövedelem- házban. Az elnökség soraiban és felsőbbévesek egyik szakjuk

Gráf Ottó, dr. Gubacsi Pálné,

ből, a költségvetésből és az okta- Szókefalvi-Nagy Béla akadémi- mellett katolikus hittanári ta- Hátszegi Ottóné, dr. Horváth
Nagypál Istvdnr-az Universitas tás egészére szánt összegből is — kus, Szalay István főigazgató, nulmányokat kezdhetnek meg. Imre, Huber Istvánné, dr.
Egyesülés elnöke ezt követóen be- mondotta. Mert e pillanatban

Bonifert Domonkosné

fóigaz- Örvendetes tény, hogy a Ta- Huszka László, Járosi András,

hátrányt is be.jlehet még hozni. számolt az eddigi eredményekről, olyan rossz helyzetben van a felsőMeg kell értenünk, hogy mit jelent a működés feltételeiről. Kiemelte, oktatás. hogy: „Vagy
kikövetel- gató-helyettes, Sándor István nárképző Főiskolán immár 69 dr. Jónás Béláné, Keresztes
a számunkra! XXI. század kihí- hogy már ebben a tanévben meg- jük magunknak amire szükségünk nyugalmazott főiskolai tanár és elsőéves van, akik a Vajdaság- Árpádné, Köhler Sándorné,
vása; nyitottnak kell lennünk a hirdetnek közös képzési formá- van, vagy nem tudjuk tovább
világ kihívásaira, még akkor is, ha kat: lehetővé válik az intézmény nálni. "

csi- Narancsik Ágnes hallgató fog- ból, Erdélyből, Kárpátaljáról Molnár

Pál,

Nádasy(Nágl)

laltak helyet. A Himnusz után és a felvidékről érkeztek Sze- László, Pataki Zoltánné, Pályi
Bonifert Domonkosné köszön- gedre. Az elsőéves hallgatók Béláné, dr. Sárosteleky Gyu-

„Lendülettel, jó szándékkal"
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem szeptember 10-én tartotta tanévnyitóját a központi épületben.
Dr. Fráter Loránd rektor köszöntötte a jelenlevőket, majd
összefoglalta az elmúlt év legfontosabb történéseit. Ezután
díjak, kitüntetések átadása következett. Először dr. Szemere
György, az ÁOK, majd dr.
Stájer Géza, a GYTK dékánja
olvasta fel a két kar jubileumi
diplomái kiadásának indoklását. Az ünnepi beszéd előtt
Kovács István hallgató köszöntötte az első éveseket.
Ezután következett a rektor
évnyitó beszéde: „Egy válságos
esztendő után és egy még válságosabbnak ígérkező esztendő
előtt nehéz derűs közhelyekkel
kezdeni az új tanévet. Változó
társadalomban, nehéz társadalmi és gazdasági körülmények között kell fenntartani az
egyetem működőképességét —
sót, javítani is azt. Ehhez
egyértelmű koncepcióra, hiteles képviselőkre, ellenőrizhető
végrehajtásra,
áldozatvállalásra és együttműködésre kész
munkatársakra van szükség.

gességéröl beszél — nekünk is
meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyek közelebb
visznek bennünket egy egészében és részleteiben egyaránt
minőségi egyetem felé, amely
piac-, sőt versenyképes terméket (diplomákat, kutatási eredményeket) bocsát ki. A társadalmi rendszerváltás nem kiváltója volt az eseményeknek,
hanem a minden téren mutatkozó súlyos működési zavarok
vezettek a társadalmi berendezkedés összeomlásához. Új
felépítmény, új felsőoktatás kialakítása nem mehet megrázkódtatások nélkül, de minden-

képpen arra kell törekedjünk,
hogy ezt a folyamatot ne a régi
szervezet lerombolása, hanem
az új felépítése jellemezze elsősorban. Az egyetem közvéleménye Szegeden is — mint az
ország minden egyetemén — a
megújulást választotta. Ennek'
részleteit az előreláthatólag
októberben megtartandó rektori székfoglaló beszéd ismerteti majd. Mindenesetre olyan
egyetemet szeretnénk, amelynek arculatát polgárai, polgárainak teljesítménye határozza
Ma — amikor az általunk meg. Olyan egyetemet, amepéldának tekintett nyugat-Eu- lyik a legmagasabb szinten alarópa ugyancsak az egyetemi kítja ki az általa művelt szakoktatás megújításának szüksé- ágak tudásanyagát. Egy olyan
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tudást, amely azonban mindig
tudatában van saját korlátainak, ugyanakkor a hiányosságok megszüntetésére törekszik.
Olyan tudást, amelyik állandó és szigorú kritikával
szemléli a világot és a megismerés eddigi eredményeit, és
olyan kérdések felvetésére törekszik, amelyek az előrelépést, az ismeretlen, szokatlan
és új megismerését szolgálják.
Olyan egyetemre törekszünk,
amelyik képes kialakítani polgáraiban azt az emberi magatartást, mellyel a társadalomban hitelesen lehet képviselni
azt a tudást, amelyet munkájával formál és gyarapít.
Nagy, szép és sajnos örök
célok ezek, hiszen nem mi vagyunk az elsó, és biztosan nem
is az utolsó generáció, amelyik
e szép gondolatokat tűzi zászlóra, hiszen a tökéletes megvalósítás nem sikerülhet. Mégis,
az új tanév kezdetén azt kérem
egyetemünk minden vezetőjétől. minden tanártársamtól,
hallgatójától, polgárától, hogy
a feladat nagyságától ne riadjanak vissza, hanem elfogadva a
kihívást, annak méreteihez
szabott akarással, lendülettel,
jó szándékkal induljanak minden nap munkájukba."

tötte az ünnepség résztvevőit és fogadalomtételét és főiskolai láné, Smetana Aladárné, Stola 680 elsó éves hallgatót. A polgárokká

fogadását

köve- már Lajos, Szabó Istvánné,

főigazgató-helyettes elmondta, tóen a nyugdíjas pedagógusok Szatmári Gáborné, dr. Szilbehogy jelenleg közel háromezer köszöntésére és a díszoklevelek reky Jenőné, Takács Józsefné,
hallgatója van a főiskolának, kiosztására került sor.
közülük

mintegy

100-an

Rubinoklevelet

kapott:

Tamássy Petronella, Titkos Erdr.

zsébet, Varga Dezsó, dr. Varjú

határainkon túl élő fiatalok, Őrsy Attila. Vasoklevelet vehet- Sándor, Vasvári Erzsébet, dr.
akik alapítványok és pályázatok tek át: Kaszárda György né, Veidner János, Dr. Wéber Misegítségével vehetnek részt a Papp Lászlóné. Gyémántokle- hály, dr. Éber Mihályné, Zsáképzésben. Bonifert Domon- velet kapott: dr. Csókási Béla, tos Kálmán.
kosné ismertette a Köztársasági Kiss Gergely, Széchényi SánA tanévnyitó ünnepség véÖsztöndíjban részesülő 36 hall- dor, Vincze István. Aranyokle- gén Sándor István nyugalmagató névsorát. Ezután követke- velet kapott: Apró Andrásné, zott tanár 4000 forintos pénzjuzett Szalay István ünnepi be- dr. Bán Ervinné, Bándi Jolán, talmat ajánlott fel a legeredmészéde, melyből megtudhattuk, dr. Biczók Ferenc, dr. Biczók nyesebb magyar szakos hallgahogy idén elsó ízben jelentek Ferencné, dr. Czimer László, tók munkájának elismerésemeg az új elsősök között az dr. Csató Péterné, dr. Csethe képpen.

ÜNNEPI PILLANAT (SCHMIDTH ANDREA FELVÉTELE)

Egy „kellően izgo-mozgó" fideszes
Frajna Imre parlamenti képviselő a Fidesz-ről, liberalizmusról, szociálpolitikáról
Főszerkesztőm arra tanított, portrét írni olyasvalakiről érdemes, akinek személyisége hat az újságíróra. Ó hatott. Egy rádióműsor kapcsán
ismertem meg, munkanélküliségről, ifjúságpolitikáról, világkiállításról
nyilatkozott,
olyan természetesen, mintha
egész életében ezt gyakorolta
volna. Amikor megtudtam,
hogy a honatya „civilben" orvostanhallgató, interjút kértem tóle, hogy megtudakoljam, hogyan került SOTE-ról
az ország házába, és hogy érzi
magát benne.

rencsére eljutottam oda, hogy
nem akarok cipót húzni a kamatlábra. A felelősség súlya
nem nyomaszt, hiszen javaslataink nagy részéből nem lesz
végrehajtási utasítás. Tanulóidőnek tehát az ellenzékiség
kevésbé veszélyes pozíció.
Természetesen érzem, mekkora teher a hatalom, és sajnálom a közvetlenül hatalmon levőket. A Fidesz egyébként azért tűnik olyan felkészültnek, mintha egész életünkben ezt a szerepet gyakoroltuk volna, mert a politizálást, a képviselőséget tanulásként fogjuk fel. Sokat segít,
hogy folyamatosan formáljuk
egymást, állandó belső kontroll alatt dolgozunk. Ha valakinek nagyobb nyilvános szereplése,
sajtónyilatkozata
van, azt utólag megbeszéljük.
Az önértékelés során a Nyugat-Eurőpából ellesett normákat alkalmazzuk, a politikai tisztességnek ott már Jer-.
mészetes alapszabályait. Ettől függetlenül saját politikai
szerepét mindenkinek önmagának kell megtalálnia. Én
például képtelen lennék Orbán Viktor stílusában dolgozni. Ó harcosabb, dinamikusabb, nekem hosszabb
időre van szükségem, hogy
átgondoljam a dolgokat.

— 1989
augusztusában
kezdtem politizálni, ekkor kerültem kapcsolatba a Fideszszel egyrészt életkorom, másrészt világszemléletem alapján. Először csak azt éreztem,
hogy sikerül kitörnöm az orvostudományi egyetem jelentette szellemi gettóból. Bár a
fiatal demokraták politikai elképzeléseivel is egyetértettem, a nagyszerű először
mégis inkább az volt, hogy
olyan emberekkel találkoztam, akik hozzám hasonlóan
gondolkodtak.
Kezdetben
nagyszerű szellemi kaland
volt számomra a Fidesz. Elkezdtünk a SOTE-n csoportot
szervezni, majd — mint kellően izgó-mozgó embert —
megválasztottak a vezetőjük(Személyét illetően mindnek. 1989 végén 1990 elején
össze annyit sikerült megtudzajlott „egy egészségügyi kenom a beszélgetés elejéit, hogy
rekasztal-tárgyalás sorozat».,
.27 éves, nős és van egy kislámelyen én képviseltem a Finya. Nézzük tehát a politikát.
desz-t. Később, a parlamenti
Talán a liberalizmust.)
munka időszakában ehhez
még hozzácsapták a szociál— A liberalizmus két dolpolitikát is, úgyhogy nem got jelent számomra; gazdaunatkozom.
ságfilozófiát és államelméletet. Alapja az a nézet, hogy az
— Azért a szellemi kaland ember képes saját sorsának
és a parlamenti képviselőség irányítására. Úgy gondolom,
nem ugyanaz. Az egyetem je- ez mindenkire igaz, legalábbis
lentette burok után nem lehet mindenkinek lehetőséget kelkönnyű a politikusi szerep.
lene adni arra, hogy megpró— Ha valaki 1989-ben azt bálja. Ebből következik, hogy
mondja nekem, hogy parla- az állam szerepét olyan kicsire
amimenti képviselő leszek, kine- kellene zsugorítani,
vetem. Hosszú ideig például lyenre csak lehet, jó néhány
képtelen voltam szót érteni a olyan területről ki kellene voközgazdászainkkal. Mára sze- nulnia (pl. az oktatásból, a

gazdaság nagy részéről), ahol
semmi keresnivalója. Azért
fogalmaztam úgy, hogy „a
gazdaság nagy részéből" mert
a liberális gazdaságpolitikát
sokan tévesen értelmezik. Az
államnak természetesen fontos szerepe van a gazdasági
életben — például az információáramoltatás terén. Fontosnak tartom, hogy a liberális
filozófia az egyént tekinti vizsgálandó objektumnak, míg
például a szocialista ideológia
a közösséget, a konzervatívok
a családot.

— Mit látsz
megvalósulni?

mindebből

— Ezek az elvek nálunk
egyelőre meglehetősen diszfunkcionálisan
érvényesülnek. Ez részben érthető. Szociológiai alaptétel, hogy az
emberek kezdetben visszaélnek anyagi jólétükkel (önmaguk ellen is, például több alkoholt fogyasztanak), el kell
telnie egy bizonyos időnek ahhoz, hogy hozzászokjanak a
gazdagsághoz. Azonkívül a
paternalizmus bizonyos szempontból kényelmes állapot,
sokan nem szívesen „mondanak le" az állami gondoskodásról. A szocializmus azzal,
hogy a politikai szférából való
teljes kivonulásért cserébe bizonyos gazdasági és egyéni
szabadságot biztosított, egyben némi önállóságot islehetővé tett. Az egyre erősödő
második gazdasággal szemben például egyáltalán nem
paternalista funkciót látott el,
éppen ellenkezőleg. Ellenségként jelent meg, amelyet ki
kellett játszani. A politikai
pártok nagy része ma egyetért
abban, hogy az állami dominanciát csökkenteni kell, de
kérdés, hogy mit szól majd
ehhez a lakosság. A nyugati
tapasztalat azt mutatja, hogy
a paternalista gondoskodás
megszüntetése komoly feszültségeket idézhet elő. Az
angolok például, akiknél a
polgári öntudat már jó néhány
százéves, a mai napig nem

hajlandók lemondani az állami egészségügyi alapellátásról. Emberek százezreinek
vélt vagy valós joga sérülhet.
Az viszont elfogadhatatlan,
hogy sem a szociálpolitika,
sem az egészségügy terén nem
történt mindeddig semmi érdemleges. A ma létező keret
még a gulyáskommunizmus
időszakából való. Mondok
egy egyszerű példát: az, hogy
én a gyermekem után családi
pótlékot kapok, szinte semmit nem változtat a jövedelmi
helyzetemen, hiszen elenyésző összeg, mégsem mondhatok le róla. A társadalom egy
igen jelentós rétegének viszont a családi pótlék a havi
megélhetés számottevő része.
Ezért politikai döntést kell
hozni, miszerint nem egyformán támogatunk minden
gyermeket. Erre két lehetőség van. Az egyik az, hogy
differenciált családi pótlékot
fizetünk, a másik az, hogy az
egységes összeget megadóztatjuk. Természetesen mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai, de dönteni
kell. Minél később lépünk,
annál nagyobb feszültségeket
keltünk. Még egy egyszerű
példa. A társadalombiztosítás
csődjét úgy lehetne elkerülni,
hogy a nők nyugdíjkorhatárát
fokozatosan a férfiak szintjére
emeljük. Ha ezt most elkezdenénk, akkor nagyobb megrázkódtatás nélkül 2000-ig el
lehetné nyújtani a folyamatot.
Ha viszont megvárjuk, amíg a
TB rendszer
összeomlik,
drasztikus intézkedéseket kell
hozni. Ez olyan lenne, mint
amikor Rabár Ferenc benzináremeléssel akarta fedezni az
éves költségvetés hiányát.
(Rámnéz, kielégító-e a válasz, Bólintok, és egy utolsó
személyes kérdéssel próbálkozom.)

— Mit csinálsz, amikor
nem tanulsz vagy dolgozol?
— Szeretek sétálni.
KECZER GABRIELLA

Éttermi talány
Tudom, hogy tudnak olvasni a pincérek. Ezért nem értem,
hogy miért hoznak merőben mást, mint amit a vendég rendel.
Ha nem írnák fel, az ember azt mondaná, tömeg van, meg
meleg, hát istenem, elfelejtette. De felírják! Precízen, figyelmesen, kis fekete blokkfüzetükbe, golyóstollal. Mindent, az utolsó
tételig. Azután felszolgálnak valami egészen mást. Mit tehet az
étkezni vágyó? Visszaküldi? Botor gondolat. Várhat fél órát a
következő kísérletig, közben elkésik, lemarad, kimarad. Partnere vagy udvarias vagy nem, egyik rosszabb, mint a másik. Ha
vár, kihűl az ebédje, ha nem vár, kínos. Marad tehát az
egyszerűbb megoldás: a vendég megeszi szépen, engedelmesen,
amit elé tesznek. Ha szerencséje van, nem is utálja. Persze olyan
is van, hogy a pincér csak részben téved, így a legmeglépőbb
ételösszeállítások kerülhetnek az asztalra. Tagadni kár, előnye is
van a dolognak. Szürke életünkbe kis színt, apró izgalmat
csempész a talány: ma mit kapok? Pedig az izgalom csak étkezés
után hág a tetőpontjára — fizetéskor. Amikor kiderül, mibe
kerül az a barna izé, zöld bogyókkal a tetején, olyan sárga
valamivel leöntve, amit a hóvégi pénztárcámhoz rendelt túrós
csusza helyett tett az orrom elé a pincér. Akiről tudom, hogy tud
olvasni. Ezért nem értem. Mert felírta!!!
PS: Aki megfejti a talányt, szóljon. ígérem nem leszek
hálátlan. Fizetek neki egy... Hát, azt majd meglátjuk.
-keczer-
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Hazatérve
A múlt tanévben én is bekerültem a JATE angol
tanszékének azon „kasztjába", melynek tagjai oregoni
(USA) ösztöndíjuk lejárta után rendszerint megrészegülve
térnek haza.
E részegség az agyműködést befolyásolja, de nem öli,
hanem inkább feltámasztja a tetszhalott agysejteket. S nem
a vér magas alkoholszintje, hanem az idegpályákon zsúfolódó információrészecskék okozzák. A hosszabb külföldi
tartózkodás ezer élménye mellett az oregoni egyetem által
ontott tudománycseppecskék ezek. A kicsinyítő képzővel
természetesen nem kisebbíteni akarom az általam hozzávetőlegesen megismert eugene-i university of Oregon szellemi kapacitását. Arra utalok inkább — amellett, hogy az
amerikai egyetemek tananyag-struktúrája nem „lefedó"
jellegű, azaz nem célja egy-egy diszciplína felölelése „a
kezdetektől napjainkig" —, hogy a tízhónapos cserediákoskodás főképp a kóstolgatásra, a sokféle ízű tudomány
(tudnivaló) kortyolgatására elegendő. Szerintem fontos is
egy bizonyos mértéktartás. Tudok habzsolókról is; nyilván
kinek-kinek alkata dönti el, mi az a felső határ az ízkavalkádban, vagyis az ismeretek rengetegében, ami még harmonikus, ami még befogadható, s ami még színvonalasan
fel is dolgozható.
Az én mámorom okozója — mint már itthon is — az
irodalom volt. Annak is, ha nevezhetem így, a primer
formája, maga a szöveg. (Igaz, alkalmam volt az itthonihoz
képest sokkal szélesebb körben találkozni azzal az értékeléssel, hogy az irodalomkritika nem másodlagos az irodalmi műhöz viszonyítva, maga is mű.) Azért is foglalkoztam inkább a — most már hogy is nevezzem... a költészettel
és a szépprózával, mert míg az irodalomelmélet legújabb
áramlatai néhány elszánt tanár közvetítésével eljutnak
hozzánk, azt a hatalmas vers- és prózakínálatot, mely az
amerikai könyvpiacot jellemzi, lehetetlen Magyarországra
átplántálni. így ottlétem alatt siettem kihasználni minden
alkalmat, hogy az irodalom legkülönfélébb kelyheiból
igyak. Meg aztán egyre kevésbé titkos célom, nevezetesen,
hogy műfordító legyek, szintén a még felfedezetlen irodalmi vidékek felé űzött.
Legtöbb kóstolgatásom szenvedélybetegséggel fajult:
rendkívül megszerettem James Dickey, T. R. Hummer,
James Wright és Sylvia Plath költészetét, valamint az
ausztrál regény azon képviselőit, akikről egy vendégprofesszor tartott előadásokat. Ismerkedtem indián, fekete és
feminista írók műveivel, s az ír költészet legújabb képviselőivel. S mindenekelőtt nagy lelkesedéssel kezdtem el
fordítani tanárom, Róbert Wrigley verseit.
A csaknem tíz hónapos közös munka nemcsak arra
adott módot, hogy töprengéseimet a klasszikus „Mire
tetszett gondolni, mikor a verset írta?" kérdéssel oldjam
fel, hanem arra is, hogy egyes divatos szellemi-társadalmi
irányzatok, nézetek lecsapódását vagy költői megfogalmazását figyeljem. Hadd említsek két példát.
Róbert Wrigley egyik versének a címe: „Appalonea".
Mellette: Appalonea Miller Voisin (1840-1901). Miután az
összes Ki kicsodát, enciklopédiát, sót, a név utolsó tagjának
sugallatára a francia irodalom lexikonát is átlapoztam,
végső szalmaszálként Bobhoz fordultam. (Egy amerikai
professzort képtelenség Wrigley tanár úrként emlegetni.)
Ő könnyed hja-val közölte, hogy az ükanyjáról van szó.
Aki német volt.
Kintlétem második hetében világossá vált számomra,
milyen hihetetlenül erős állásai vannak Amerikában a
feminizmusnak. De már tavasszal történt, hogy Bobnak új
kötete jelent meg What My Father Believed címmel.
Eredetileg American Manhood volt a címe, vagyis még
egyértelműbben hirdette volna a borítón, hogy márpedig
férfi-történetek, -élmények, -konfliktusok vannak a kötetben. Mikor az egyik verset taglaltuk, Bob fürkésző tekintettel, óvatos hangsúllyal azt mondta: „Azt lehetne esetleg
felhozni, hogy ez egy szexista vers, de ha figyelmesen
megnézzük..." Biztosítottam róla, hogy nem vagyok feminista, úgy semmiképp, ahogy azt Oregonban tapasztaltam,
és úgy érzem, értem a verset.
Bizalmatlanságra egyébként egyikünknek sem volt
oka. Miután az első fordításelméleti óráról kijöttem, mely a
régi kérdést boncolgatta, hogy lehetséges-e lefordítani egy
irodalmi művet avagy sem, újdonsült „fordítandómmal"
ezzel kezdtem a munkatárgyalást: „Hisz ön a műfordításban?" Igenlő válaszának, s bőséges szakmai segítségének
eredménye másfél tucat vers, s a műfordításban megerősödött hitem.
S „hajnali" részegségem is. Mert bár az itthoni általános
szegénység miatti közhangulat nemigen látszik táplálni a
hazatérő lelkesedését, lendületét, azért elmondhatom,
hogy mégis csak egy hatalmas ország vendége voltam.
NAGY ÉVA
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Tomas Venclova

Bakos András

A melegben, a szárazulat peremén

Sirató
kedves esztéta barátomnak

A melegben, a szárazulat peremén,
Változnak az álmok előbb.

Mindegy, ki öl meg, ki temet:
ellenség legyen, vagy bórát.
S utána mindegy, hány karát
arany éri holt hitemet

Azután szavaid feleded, te szegény,
Hisz a nyelv se

örökkön-örök.

V

Kifakultak a fenyvesek és a sivár,

•y '

Lesz, aki sír, aki nevet,
utóbbi inkább vallna rád.
Talán a siratók karát
is túlzengi majd éneked:

Vízmosta, rideg szakadék,
S a halál aranyában a sík honi táj, .
Hol az ajtón zörget a jég.

ó, nyelv iránti tisztelet,
egy rímed ott nem tiszta lett!
Hát szabad így verset faragni?

Elhágy a kibontakozás, ma vizesHazugul cuppog csak a tér,

S nem bosszantó, hogy erre lenn
a költő, az a szemtelen
még a sírjában is forog? Mi?

S cáfolva a glóbuszt távoli test
Más éje füledbe beszél.
Füleled, hogy az éjben iramlik a vér,
Hol, mint a tükörben, a te
Arcod lakik, ámde nem őrzi se mély

13. Tiszta történet

Nerisé, sem a Néva vize.
BAKA

ISTVÁN

fordítása
Vajon miért van az, hogy oly kevéssé ismertek nálunk Gustave
Flaubert művei? Talán egyszerűen azon oknál fogva, amiért sok más
mű is kevéssé ismert. Azért Flaubert valahogyan mégis más. Hiszen
sokan átélik, átélni vélik, vagy legalább elolvassák fiatalabb korukban a Bovarynét.
Azután pedig nem olvasnak Flaubert-től semmit.
Tehát úgy tesznek, ahogy a francia polgárok tették úgy másfél
évszázada. Nagy hűhó: érzelmek és botrány az első regény körül,
utána pedig... ezt így persze nehéz elmondani. Mindenesetre Flaubert hadilábon állt a kritikusokkal (: gyűlölte őket], akik viszont őt
nem fogadták kegyeikbe. D e sokan mások is így éreztek. A nerrírég
magyarul is megjelent „Flaubertpapagája"
nagyon finoman érzékelteti azt a „kétes" viszonyt, ahogyan Flaubert-t fogadták, és ahogy ó
fogadta a világot. A z is jellemző azért, ahogy „mi" fogadtuk például
az Érzelmek iskoláját. így Lukács György erőfeszítésének eredményét Balassa Péter kívánta újragondolni. Ennyi. Viszorit tény, Hogy a
Balassa-elemzés nélkül — legalábbis számomra — felnyithatatlán
lett volna a mű. Szóval, Flaubert: nehéz dió.

Kylie Minogue
Barkochba
Egy akkora világosságba ült bele, hogy amikor később négykézláb körülmászta a tisztást, maga sem akart hinni a szemének.
Innentől Jeruzsálemig szavát sem lehetett venni. Csak nézte
csendes áhítattal a hegyvidéket,

az éteri golfpályát,

gerincről gerincre szökell a sífelvonók

alatt, a

fenyveserdó-

ben: át az irtásokon. Egy ilyen tisztás kellős közepén
el mellettünk a barkochbázó

amely

suhant

Szende pajtás és Szundi bajtárs

- jókat húztak a kisüstiből és jelentőségteljesen felénk

böf-

fentettek. Megemeltük a kalapunkat, hiszen kék szemükkel azért
fürkészték

a horizontot,

hogy ha jön, hajtsák a telet elfe-

le:

Fiatalok!
A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és
a H É T V I L Á G (irodalmi-kritikai lap)
várja írásaitokat: verset, prózát, eszszét, kritikát, fordítást. Grafikák, fotók elól sem zárkózunk el. A vállalk o z ó kedvűek a szerkesztésben is se-1
gíthetnek.

Mindkét lap

szerkesztő-

sége a Dugonics tér 12. szám alatt
található.

Vagy talán az is a Flaubert-recepcióhoz tartozik, ahogyan
mondjuk a Bouvard és Pecuchet megjelent Magyarországon^ Szépirodalmi Könyvkiadó O K (Olcsó Könyvtár) sorozatában (évszáhi
nélkül), borítóján ama portréval, mely francia bélyegen is megjelent
(1952-ben, 8 F + 2 F névértékben „E. Giraud nyomán"), „amelyén az
— enyhén kínaias arcvonású — regényírót rá cseppet s e m jellemző
újmódi inggallérral é s nyakkendővel ajándékozták meg" és: „A
bélyeg a Nemzeti Segélyalapítvány javára kibocsátott sorozat legalacsonyabb címlete"?
Vannak olyan szerzők, akiknek néhány soráról rengeteg oldalt
lehet telemagyarázni, hogy „világos" legyen, miről is van itt szó
tulajdonképpen — viszont, ha igazán tömöríteni szeretnénk a teleírt
oldalakat, kihagyni a fölösleges szavakát stb., akkor egyszerűen a
szerző eredeti szavai maradnak vissza tiszta párlatként. És ha nem
akarunk plágiumokba bocsátkozni, akkor elég nehéz a dolgunk.
Visszatérve: ezért o k o s Julián Barnes... könyve. Mert Flaubert
mondataival teremt újat, ami viszont már szintén Flaubert. Pedig 6
nem filológ, holott mindent ismer, nem szélhámos, habár roppant
nagyvonalú. N e m alázatosan álszerény, hanem teszi á dolgát: „viszszabeszél".ir
. M
Í. .
Számomra ez tűnik az írói paradoxonnak: valamennyi ködképet
(:idola) jól ismerni, s mégis mindettől tisztán, érintetlenül maradni, s
rámutatni: ez a Kezdet stb. Flaubert azok közé tartozik, akik a
ködképek világát írják le. A z olvasó pedig csapdába eshet ezt1
gondolván: igen, ilyen az élet. N o h a csupán az elsődlegesen jelentkező képre ismer rá. Igaza van, de nem veszi észre a gyöngéd
utalásokat, amelyek így suttognak: de hisz ez csak a fátyol! És akkor
minden más értelmet nyer a regényben. Viszont tudni lehet, hogy
Flaubert ismeri saját határait: magabiztosan gúnyolja ki (a felmutatás révén) a ködképeket és savat locsol a ködkép embereire. D e nerifí
beszél és nem mond semmit arról, hogy mi van a fátyol mögött. Sőt,
nem is használ efféle gyanús fogalmakat. Á m vajon nem pont e m e
„gyöngéd gesztusok" utalnak-e arra, aminek á „ködképek" h e l y é «
kellene állnia? (És vajon nem pont ez az olvasók csalódása, hogy nem
kapnak misztikus-édes „magyarázatot", meíy megnyugtató lenne?)
D e vajon n e m úgy áll-e a dolog, hogy az ironikus felmutatás
egyszersmind é p p e n egy hiteles gesztus felmutatása is? És ez áz a
pont, ahonnan értelmezni tudom Flaubert példáját (papagáját?,).
Okulásul: „Ez egy tiszta történet, bármit gondoljanak is önö,k."
(v. ö. Julián Barnes: Flaubert papagája, Bp. 1989., 207. ó . )
,
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Bundula István
A jövő különös arca
]Vlilan
Csoóri Sándor megállapítása Kundéra

Kunderáról

gatra jellemző a reneszánsz óta: a toleran-

— Procházka magánbeszélgetéseit, ame-

rópai nemzetből előbb-utóbb kis nemzet

Nyugatról,

cia, a módszeres kételkedés, a gondolko-

lyeket egy-két évvel korábban vett föl a

lehet. „Moszkva felé nézve a Nyugat meg-

é s világosságot

dás pluralizmusa* a művészet és természe-

titkosrendőrség

pillanthatja a jövő különös arcát — mondja

gyújtó", bízvást kiterjeszthető a cseh író

tesen az ember személyes voltának, egyé-

tett lehallgatókészülékekkel.

regényeire is. Művészetének döbbenetes

niségének tisztelete". A helyzet valóban

erejét az adja, hogy írásai által olyan —

elképesztő voltát egy múlt századi párhu-

mára már közhelyszerűvé lett és é p p ezért

zammal szokta illusztrálni: „ A z 1848-as

megfoghatatlannak tűnó — kérdések, mint

forradalom leverése után az osztrák mo-

az európai kültúra halódása vagy Közép-

narchia legsötétebb korszakában két cseh

Európa tragédiája földközelivé, az egyén

professzort félreállítottak a prágai egye-

számára személyesen átélhető tragédiává

temről. Micsoda botrány lett belőle akko-

válnak.

riban".!"

híres esszéjéről, Az elrabolt
miszerint

a z „megrázó

(Nem

véletlen,

hogy

napjaink

élénk Közép-Európa érdeklődésének kez-

magánlakásokban

elrej-

Kundéra. — Prágában csak saját kivégzé-

A z élet lehetőségei iránt Kundéra az
otthon írt regényeiben (Tréfa, Az élet máshol van,

Búcsúkeringőj

talán táplál még

illúziókat — ámbár meglehetősen óvatos
illúziókat, amelyekben szkepticizmusa is
jelen van. Mindenesetre nem veti el annak
lehetőségét, hogy — amit második regényének címe is jelez — „az élet máshol

Ha egy nemzet elveszíti történelmi-kul-

van". N e m lehet azonban véletlen, hogy a

turális öntudatát — elveszíti identitását.

máshol lévő élet jóformán csak a Búcsúke-

Kundéra szerint minden totálitariánus dik-

ringó különcének, Skréta doktornak tárul

Milán Kundéra műveinek alapproblé-

tatúra arra törekszik, hogy megfossza az

fel, ám neki sem valamiféle lélegzetelállító

mája egy olyasfajta lassú nemzetpusztulás

embereket memóriájuktól, és a gyerekek

lehetőség, hanem mindössze egy amerikai

rettenetes mechanizmusa,

emlékezet

idomítsa

útlevél formájában. A z emigrációban írt

ő k e t , akiknek bármikor bármi meg- é s

művek (elsősorban további két regénye és

bemagyarázható.

Az elrabolt

dete Kundéra fenti esszéjének megjelenéséhez kijthetó.)

„zajtalan

melyet

országvesztésnek"

talán

nevezhet-

nénk. A z t tudatosítja, hogy „a sírt, hol
nemzet süllyed él", n e m feltétlenül „népek
veszik körül", kiknek „szemében gyászkönny ül", mert egy nemzet, egy nép
észrevétlenül is kiradírozható a történelemből. E hosszú távú folyamat kulcspontja a történelmi-kulturális emlékezet
elvesztése: „egy n é p és egy civilizáció identitása a szellemi termékekben tükröződik
és koncentrálódik — vagyis abban, amit
„kultúraként" ismerünk. Ha ezt az identitást kihalás fenyegeti, a kulturális élet
intenzitása és fontossága ennek arányában
nő, égészen addig, ámíg maga a kultúra
ném válik egy olyan értékké, mely maga
csoportosítja a z embereket"- — írja Az
elrabolt Nyugatban.

Az 1945 utáni Közép-

Európa tragédiáját Kundéra é p p abban
látja, hogy a térség kultúráját tendenciózusai) szétverik, s ez a folyamat nézete szerint
f g y türelmes és összefüggő stratégia része,
amelynek az a célja, hogy a térséget egy
másik civilizációba vezesse át. A nemzeti
(és közép-európai) azonosságtudat elvesztésének egyik lehetséges formája tehát a
fokozatos felejtés. (Kundéra egy teljes re-

gényt — A nevetés és felejtés könyvét —

nélküli

nemzetévé

A „zajtalan országfosztás" mechanizmusának nemcsak az emlékezettől, hanem a
lelkiismerettől való megfosztás is hatékony
észköze. Bűntudatot kell ébreszteni mindenkiben, hogy állandóan

lehorgasztott

fejjel álljanak a Hatalom színe előtt, s
bármikor felelősségre lehessen vonni őket
anélkül, hogy a legkisebb kétely is felmerülne az eljárás jogosságát illetően. Ludvik
Hahn, a Tréfa főhőse így fogalmazza m e g
az ördögi kör lényegét: „... Kezdtem félni
és megijedtem, hogy sohasem forrtam öszsze egészen a párttal, hogy sohasem voltam
igazi proletár forradalmár, hanem csak (!)
elhatároztam, hogy „a forradalmárok közé
állok" (a proletár forradalmiságot ugyanis,
hogy úgy mondjam, nem választhatónak,
hanem alapvetőnek tekintettük: az ember
vagy forradalmár, és akkor egyetlen kol-

sének látványát szemlélheti."

Nyugat

c. esszé) viszont leszá-

molnak mindenféle reménnyel. Nyugatra
emigrált hősei a totalitarianizmus tapasztalatával a hátuk mögött a „szabad világot" is
másképp látják. A lét elviselhetetlen könynyűsége egyik alakjának, Sabinának a példája a legplasztikusabb: a n ő képtelen
végig részt venni a csehszlovákiai orosz
invázió elleni párizsi tüntetésen, s amikor
gondolatait megosztja francia barátaival is,
azok csodálkoznak: „ N e m akarsz küzdeni
hazád megszállói ellen?, Sabina szerette
volna magyarázni nekik, hogy a kommunizmus, a fasizmus, minden invázió é s
minden megszállás mögött alapvetően é s
általános rossz rejtőzik. Számára ennek a
rossznak a jelképe az emberek m e n e t e ,
akik öklüket rázzák, és egyetlen szólamban skandálják ugyanazokat a szótagokat."

Kundéra

írói nyelve

végtelenül

egy-

szerű, racionális. Meggyőződése, hogy a
világ jelenségeit egyre inkább csak politiredukálja.

Véleménye

szerint e z századunk egyik

kai jelentésükre

legnagyobb

ámítása, hisz a politikai gondolkodás a
valóságnak csupán kis részét képes értelmezni, és szókincse m é g arra sem alkalmas, hogy magukat a politikai történéseket
fölfogja. Kundéra úgy véli, hogy a politikai
„virágnyelv" jórészt a marxizmus öröksége. „A marxizmus nagyszabású kísérlet
volt a világ racionális magyarázatára —
fejtegeti. — Minthogy a kísérlet nem sikerült, a lírához nyúlt: a szimbólumokkal
dolgozó módszer lett belőle,

költészet,

szépelgés." Kundéra szóképektől való ódzkodása elsősorban tehát azon felfogásával
magyarázható, hogy a szavak manapság
erósebben hatnak sajátos lírai aurájukkal,
varázserejükkel, mint racionális jelentésükkel. Talán innen van, hogy nagy ritkán
használ is egy-egy metaforát műveiben,
leleplező szenvédéllyel fejti m e g , más-más
nézőpontból elemzi, szinte pőrére .vetkőzteti őket. „Veszélyesek a metaforák" —
ironizált egyik regényében. A szóképek
olykor katasztrófákat takarnak, s az illető
kifejezés é p p a dolgok megszépítése: egy
világméretű közmegegyezés, amely nagyvonalúan túllép a tragédián. „Túlságosan
jól ismerem ezeket a trükköket — fakadt ki

lektív lénnyé forr össze a mozgalommal,

Kundéra az egyéni élet tragédiájának

vagy nem az, é s akkor nem marad más

végső okát abban látja, hogy a világ egy

hátra, mint hogy igyekszik azzá válni; de

„kultúra utáni" korszakba lépett.

egyik interjújában. — Én példul nem szívesen

mondom:

„szovjet emberek". Kik

Nem

azok' N e m z e t ? Vallás? Faj? N e m , ez csu-

akkor állandóan bűnös abban, högy nem

létezik már az á középpont — ami koráb-

pán fedőszó, amely arra való, hogy megfe-

az; bűnössé teszi önállósága, másfélesége,

ban Isten, a vallás, a kultúra volt —,

ledkezzünk az oroszosított nemzetekről.

össze nem forrottsága)."

amihez viszonyítva az értékek önmagukat

A z eredendő bűn pillanata az is, amikor a

jelentik. A z emberi élet elveszítette dimen-

helytelen kifejezést befogadják é s hasz-

szentel e gondolatkör elemzésére.) H a egy

Kundéra regényeinek az is központi té-

nagyhatalom m e g akar fosztani egy kis

mája, hogy a közösség tragédiája hogyan

nemzetet identitásától, a „szervezett felej-

változtatja m e g az egyén életét — milyen

tés" módszerét használja — állítja az író. £

alternatívákat

módszer legdíasztikusabb példáját a Prá-

megváltozott helyzet. „ A regény nem a

gai Tavasz utáni cseh helyzetben látja:

szerző győnása — vallja —, hanem annak

„ N e m az ellenzéki kultúrát ölték m e g ,

felkutatása, hogy mi az emberi élet abban a

hanem a kultúrát általában. Mindent el-

csapdában, amivé a világ vált." Melyek az

pusztítottak, ami fontos, hiteles és értékes

emberi élet lehetőségei egy olyan világban,

Márpedig „ha az ember eljut odáig, hogy

jon érvényes-e Kundéra lehangoló diagnó-

volt. Félmillió csehet dobtak ki az utcára.

amely bizalmatlan a gondolat iránt, amely

nincs különbség a gyilkos é s az áldozat

zisa a világról? S persze joggal vetődik fel

Nemcsak a publikálástól tiltottak el mint-

képtelen elviselni az iróniát, a humort,

között, akkor felhagy a reménnyel — töp-

egy kétszáz írót. köztük a legjobbakat,

amely nem tolerálja a másságot, ahol az

hatlem könyveiket a közkönyvtárakból is

individuum arra döbben rá, mint Ludvik

az a kérdés, melyet Philip Roth fel is tett az
reng a Búcsúkeringó főszereplője. — E z íróknak: ennyire messze jutott pesszimizpedig, ha nem tudnád, kedvesem, a Pokol musában? „Elegem van már az optimizmus

kiirtották, nevüket kitörölték a történe-

Jahn?: „ A különbözőség az én keresztem".

meghatározása."

lemkönyvekből. Száznegyvenöt történészt

Kundéra az egyéniséget a legnagyobb —

Kundéra.

mozdítottak e l állásából.

iro-

mint európai — értékek egyikének tartja.

semmit, egy regény keres é s kérdez; A

dalmi'és kulturális folyóiratból mindössze

D e megőrizhető-e abban a világban, amely

egy maradt meg. Eltűnt a cseh film. A

nem tiszteli a magánéletet sem?

Negyven

politikai és kulturális történelmet átírták:
nyöma sem maradt Franz Kafkának, sem
:

T. G. MaSarykhak — semmi sem maradhatott fenn, ami gombócként fönnakadt az
orosz totalitarianizmus torkán. Ha á hatvanas éveket a Keletről importált szocializmus progresszív nyügátias/tásának tekintjük, akkor a 68-as orosz invázió egy nyugati
ország" kulturális gyarmatosítását jeleníi.
Pusztulásra ítéltetett mindaz, ami a Nyu-

kínál

a megváltöztatott-

zióit, a cselekedeteknek nincs többé súlya,- nálni kezdik."
az élet elviselhetetlenül könnyűvé vált,
hiszen bármi bármivel felcserélhető, egy és
ugyanazon dologgá váltak olyan antonimák is, mint fennkölt és ocsmány, kitaszítottság és kivételezettség, erkölcsös és erkölcstelen, áldozat és hóhér.

E kultúra utáni korszakba érve á világ

*
Eltűnőiéiben

lévő

-'
nemzetek,

súlyta-

lanná vált élet, a totalitarianizmus mindent
és mindenkit agyonnyomó brutális hatalma, értelmét vesztett történelem — va-

és pesszimizmus szavakból — válaszolta
— Egy regény n e m jelent ki

regény bölcsessége abban áll, hogy min-

tudomást sem vesz Közép-Európa eltűné-

denre rákérdez, a z emberek ostobasága

A pártiskola funkcionáriusai megsértik a

séről, hiszen Európa (a Nyugat) már nem

pedig abból ered, hogy mindenre van vála-

levéltitkot, s ezzel megkezdődik Ludvik

egy kulturális egységben látja egységét, s

szuk."

Jahn kálváriája, ami végül is oda vezet,

így számára Közép-Európa csupán Kelet-

S valóban: Kundéra csupán történeteket

högy Ludvik lesüllyed a sztálinista valóság-

Európa, azaz egy másik politikai rendszer.

talál ki é s ütközteti azokat, hogy minél

hoz; Jahn Procházka író, a Prágai Tavasz

Pedig Közép-Európa sorsa modellértékű:

több út lehetőségét villantsa fel az ember

egyik legnépszerűbb alakja annak a rága-

e kis nemzetekből álló területen vált elő-

előtt. A z már az olvasó felelőssége, hogy

lomhadjáratnak lesz az áldozata, melyet az

ször nyilvánvalóvá egész. Európa sebezhe-

elfogadva a csapdahelyzetet,

állambiztonsági szervek indítottak ellene, s

tősége, hiszen a modern korban, amikor a

lik-e a valósághoz, vagy lemondásokat Vál-

melynek során pl. rendszeresen közvetítet-

hatalom! egyre inkább néhány nagyhata-

lalva inkább igyekszik megőrizni autonó-

ték a rádióban (!) — gondosan összevágva

lom k e z é b e n összpontosul, valamennyi eu-

miáját.

hozzárom-
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Válságban van-e a szociológia?
Interjú Kemény Istvánnal
— Van-e esély arra, hogy Szelényi elkezdett. Tehát lomban vannak, vesztesek hangsúlyt. A magyarországi
Magyarországon a szocioló- nem szűntek meg, hanem — voltak a Rákosi-, Kádár-, stb. sajátosság nyilvánvalóan egygia professzionalizálódjék? mondjuk — hátrányos hely- korszakban is, ezután is lesz- részt visszavezethető a sok év— Igen.

— Milyen veszélye, kockázata lehet a professzionalizálódásnak? Hogyan módosítaná a szociológiának a
nyilvánosságban
betöltött
szerepét?
— A publicisztikai szociológia esélyei
minimálisra
csökkentek, elsősorban egyszerű megélhetési, másodsorban presztízs okból. Arra,
hogy valaki megéljen komolyan alá nem támasztott, háttérrel nem rendelkező írásokból, ma már nem sok kilátás
nyílik, vagyis azok is rákényszerülnek majd a professzionalizálódásra, akik ettől ódzkodtak. Ez alapvetően jó,
mert azt jelenti, hogy a magyar szociológia olyan lesz,
mint a nyugati szociológiák
általában. Egyébként minden
ország szociplógiája eltér a
másikétól, de fontos, hogy
minden nemzetközi fórumon,
egyenrangú partnerként jelenhessen meg. Ehhez bizonyos kritériumokat feltétlenül
érvényesíteni kell. Biztos,
hogy hátránya is van; bizonyos kritériumok látszólagos
betartásával mindenféle néven nevezhető teljesítmény
nélkül nagyon jól el lehet boldogulni, míg az, aki ezeket a
kritériumokat felrúgja, valóságos teljesítménnyel is nehezebben boldogul. Ezt a hátrányt viszont el kell viselni; ez
a költsége a dolognak.

zetbe kerültek.

— A professzionalizálódás
feltételének gondolod azt is,
hogy iskolák mindenképpen
szükségesek?
— Igen. Azt gondolom,
hogy a Nyugathoz való csatlakozás — ahhoz, amit a nyugati tudomány, produkált a
hetvenes évektől napjainkig,
annak az elsajátítása — az
egyik kritérium. Az itthoni
hagyományok
valamilyen
folytatása szintén kritérium,
ez a kettős igény: korszerűnek
lenni, amennyire csak lehet,
de folytatni azt is, amit az
elődök csináltak.

— A szociológia nyilvánosság-pótló szerepet is betöltött nálunk az elmúlt időszakban. Hogyan látod egy
jövendőbeli professzionalizálódó szociológia helyét a
magyar nyilvánosságban?
— A kifejezetten politikai
jellegű szociológia akkor igazán népszerű a diktatúrában,
amikor a szociológus tulajdonképpen mjnt ellenzéki
ideológus lép fel. Erről bizonyosan le kell mondani, mert
arra, hogy a kormányt szidják, vagy az állapotokat szidják, sokkal több lehetőség
nyílik más területen. Ez nem
hátrány, mert végre lehet magával a dologgal foglalkozni.
Ami a nyilvánosságot illeti: a
szociológus számára a nagy,
megoldatlan kérdések a társadalmi kérdések; és feltétlenül
nyilvánosságot biztosít, ha
ezekkel foglalkozik. Esetleg
nem az ó művét olvassák, vásárolják az aluljáróban, hanem azt, amit ebből mások
népszerűsítettek.

— A szociológia nemzetközi értelemben bejáratott tudomány. Viszont itt van a
magyar szituáció, ahol számos kérdés vetődött fel, s a
szociológiai válasz még nem
biztos... A nemzetközivé vá— Ez azt is jelentené, hogy
lás, a professzionalizálódás
a
professzionalizálódással
viszont egyben sémákat is jeegyütt
az is fontos, hogy a
lent.
szociológiai
problémák pa— Feltétlenül. A nyugati
perback
formájában
is eljusszociológusoknak a kelet-eusanak
az
emberekhez?
rópai társadalmakhoz való
közeledése az esetek döntő
többségében egyszerűen nem
releváns. Ezenkívül most,
hogy konzervatív lett a világ,
nem divat a szociológia, mindig is olyan baloldal-gyanús
volt.
A másik az, hogy a nyugati
szociológia egymással ellentétes iskolákból áll. Amikor
professzionalizálódunk, választani kell.

— A professzionalizálódás
Magyarországon a hatvanas
évek végén, a hetvenes évek
elején kezdődött el. Kialakultak Iskolák, amelyek személyekhez köthetők, például
hozzád, Szelinyihez, és így tovább. A magyar szociológia
históriája azonban olyan,
hogy ezek az iskolák szétvefödtek.
— Teljesen, de mégis tovább éltek. Most csak találomra mondok egy példát,
mert nem akarok vele preferenciát is jelezni: Vági Gábor,
aki Szelényi tanítványa volt —
sajnos meghalt —, egész idő
alatt jelen volt a szociológiai
életben és folytatta azt, amit

— Ezt feltétlenül fontosnak tartom, és be is fog következni. Átmeneti időszakban
vagyunk, mert az állami
könyvkiadás megszűnőben.
Valamilyen ésszerű könyvkiadás és könyvkereskedés
mégis csak létre fog jönni, és
akkor paperback formájában
is terjednek azok a dolgok,
amelyek eredetileg nem paperbacknek készültek.

— Melyek azok a jelenségek, amelyek a szociológiai
vizsgálat szempontjából a
mai Magyarországon nagyon
fontosak?
— A polgárosodás az egyik
alapkérdés, amivel a szociológiának foglalkoznia kell, és
foglalkozik is. Egyrészt a tőkésedés, hogy lesz-e magyar
tökeosztály, s hol lesz ez a
magyar tőkésosztály. Földrajzilag is felmerül a kérdés, de
az igazi kérdés az, hogy kikből
lesz, a társadalomnak mekkora részét érinti, hol vannak
a vállalkozók, vannak-e vállalkozók. A másik kérdéscsoport a vesztesek problémája.
.Vesztesek minden társada-
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nek vesztesek. Kérdés, hogy
kibontakozik-e magyar polgári osztály, létrejön-e magyar kapitalizmus, ha létrejön, mennyi idő alatt, (ez az
előbbi témakör). Ha pedig
létrejön, akkor nyilván lesznek vesztesek is. Mi történjék
a vesztesekkel? Ebbe beletartoznak a munkanélküliek, a
mindenkor, minden társadalomban előforduló szegények, és a társadalmi biztonsági rendszerek is. Ebben
nem csak a szegények vannak
benne, mert ha a nyugdíjrendszert nézzük, a nyugdíjra az is
jogosult, aki jól kereső ember
volt egész életében.

— E jelenségek kezelésébent (de számos jelenségről is
beszélhetnénk) miféle eredeti
modellek állnak rendelkezésre?
— Természetesen
voltak
elméleti modellek, de az idő
valamilyen értelemben mindegyiken túlhaladt. Még az is
kérdéses, mennyiben voltak
ezek kidolgozottak. Említeni
lehetne a Konrád—Szelényimodellt (Az értelmiség útja az
osztályhatalomhoz). Ez a modell tulajdonképpen két modell volt, és a két modell között a két szerző nem tudott
olyan áthidalást találni, mely
a
kettőt
összeegyeztette
volna. Az egyik tisztán liberális modell volt, a totalitáriánus rendszer liberális bírálata.
A másik modell pedig, —
ugyanabban a könyvben —
egy átértelmezett marxista
modell az osztályelnyomás
szigorú, dicnotóm bírálata,
kizárólag osztálykategóriákban értelmezve.

— A reformer és a liberális,
avagy ellenzéki megközelítés
kettősségéből teremtődik-e
meg valahogy az új modell,
vagy pedig radikális szakítás
szükséges mindkét irányban?
— Is-is. Egyrészt ostobaság
volna eldobni azt a fantasztikus feltáró és bíráló munkát,
amelyet az elmúlt harminc év
nagy részében a magyar közgazdászok és szociológusok
létrehoztak. Az eredmények
vitathatatlanok,
csakúgy,
mint a társadalmi és gazdasági
problémák megközelítésének
a finomsága, érzékenysége.
De mindenki tudja, hogy az
alapfogalmaknak és a közelítésmódoknak a megtisztítására szükség van. Azt, ami
Nyugaton történt, más viszonyok között, egészen más háttérben, jobban be kell építeni
abba, amit mi csinálunk.

— Válságban van-e a...
— Az egész világon válságban van. A korábbiakhoz fogható eredmények, szuggesztív
víziók nincsenek, a részleteredmények merőben kétségesek és vitathatóak.

tizeden át érvényes tabukra, a
^ok évtizeden át gyakorolt
megkülönböztetésekre, hátráltatásokra és üldöztetésekre. A legmérgezóbbé akkor vált ez a dolog, amikor a
manipulálás, tiltás, piszkálódás már egészen civilizált eszközöket kezdett alkalmazni,
vagyis pártonkívüli szociológus is lehetett egyetemi tanár,
nem kellett Lenint és Marxot
idézni minden tizedik sorban,
ki lehetett mondani, hogy nagyon súlyos kérdés — mondjuk — az alkoholizmus. Szóval, amikor már elérték azt a
fokot — ebben a Kádárék
érték el a legmagasabb fokot
—, ahol már úgy kívánatos
beszélni, mintha az előadást,
cikket, könyvet Párizsban,
Londonban,
Münchenben,
New Yorkban stb. adnák ki,
mondanák el, jelentetnék
meg, s ugyanakkor az egész
mégis alapvetően meg volt hamisítva — ez olyan mérgező
hatást gyakórolt, hogy kiheveréséhez legalább tíz év kell.

— A magyar szociológia
többször nekifutott az intézményesülésnek, ami végül is
éppen a nagy perek, a nagy
diszkriminációk után zajlott
le, a hetvenes évek második
felétől kezdve. Talán a legklasszikusabb formában a
kelet-európai országok közül. Ez nem-e fokozza önmagában a válsághelyzetet?
— De igen. E téren is le.
kell zajlania a békés átmenetnek. Az egész „establismentől", amely így létrejött, meg
kell szabadulni, de csak fokozatosan lehet. A létrejött hamis építmény, nagyon finoman hamis, úgy értem, hogy
pozitív elemek is beleépültek.
Nem is volt igazán kitalálva,
úgy magától jött: rossz szándék, hamisítási szándék, érvényesülési szándék, nagyon
sok elem keveredett ebben.

— Az álprofesszionalizálódással szembeszállni sokkal nehezebb, mintha nem
történt volna semmi?
— Nem, sokkal könnyebb,
mert valódi értékek jöttek
létre, az intézményes tudományosság különböző szintjein,
az üldözöttség és a félüldözöttség különböző szintjein,
tehát vannak teljesítmények,
vannak képzettségek, vannak
értékek, ezekre a jövőben
nem csak lehet, hanem kell is
támaszkodni. De nem csaphatjuk be magunkat azzal,
hogy azt mondjuk, most már
egyszerűen csak folytatni kell,
ami elkezdődött.
•

— Milyen ars poeticát tanácsolnál egy most kezdő szociológusnak?

— Egyrészt
mindazzal,
amit Nyugaton produkáltak a
legutóbbi időben, a legteljesebb mértékben tisztában kell
— Mit gondolsz, van-e en- lenni. Másrészt a most fölvenek a válságnak Magyaror- tődő, vagy tegnap, vagy holszágon valamiféle specifi- nap fölvetődő problémákra
kuma, sajátossága?
nagyon élénken kell reagálni.
— Biztos, hogy van sajátossága, de nem erre tenném a
GÁBOR KÁLMÁN

Számítógép-piaci helyzetkép
A napokban felkeresett Maróti György, a Zenon számítástechnikai kft. ügyvezetője, és
tájékoztatott, hogy a JATE egy
Tempus program keretében a
francia Telmat cégtől egy TR
5000-es unix operációs rendszerrel működő risc proceszszoros számítógépet vásárolt, 5
darab x window terminállal.

sárlók szemében a termékeket.
A disztribútor feladata a megvásárolt gép helyszínre telepítése, a felhasználó betanítása a
gép kezelésére, a szerviztevékenység és alkatrészutánpótlás
megszervezése. A dolog előnye
pedig az, hogy a disztribútort a.
•gyártó olyan helyzetbe hozza,
mintha ó maga állítaná elő a
forgalmazott termékeket. A
disztribútor ugyanis nem kényszerül sorozatos áremelésekre
a behozatal vagy a vám miatt; a
terméket a végfelhasználónak
ugyanannyiért
adja,
mint
amennyibe az a gyárban kerül,
a tevékenysége utáni hasznot
pedig — árengedmény formájában — az előállítótól kapja
meg. így a terméket jóval olcsóbban adhatja, mint a „közönséges" forgalmazó, és ez
óriási előnyt jelent. A jól működő képviseletek országosan
is meghatározzák az árszintet.

— Ez igazán nagyszerű —
mondtam — de talán kezdjük
elölről. — így megtudtam,
hogy a Telmat céggel a Zenon
nemrég kizárólagos forgalmazói szerződést kötött, e ponton
találkozik tehát a kft. kereskedelmi tevékenysége és az egyetem
számítógéppark-bővítő
programja. — S hogy miért vagyok itt? Nem titkolom, rendkívül fontos számunkra a nyilvánosság — mondta Maróti
György — hiszen óriási harc
folyik a piacért, a megrendelőkért. Az oktatás pedig — a
pályázati lehetőségek lévén —
— Hogyan változott a számíjelentós fogyasztó.
tógéppiac a Zenon megalaku— Én pedig kihasználtam az lása óta? Elsősorban a legnaalkalmat, és az S darab x win- gyobb fogyasztók és a legkeredow terminál helyett a számító- settebb termékek körének átgéppiaci helyzetről, az efféle alakulására gondolok.
— A kft. 1989-ben jött létre,
vállalkozások
lehetőségeiről
akkor a piac még sokkal jobb,
kérdezősködtem.
tágabb volt. A legnagyobb fel— Milyen előnyei vannak az
vásárlók korábban az olyan álunix rendszernek a nálunk ellami vállalatok voltak, mint a
terjedt PC-kkel szemben?
Dégáz, Démász, Ikarus, stb.
— Mindenben
felülmúlja
Ezek többezer munkást foglalkapacitás terén, műveleti sekoztattak, hatalmas adminisztbességben. A világ éltechnikárációt vittek és a költségvetési
ját képviseli. Létrejött az úgytámogatás , révén tőkeerősek
nevezett 88 Open Konzorcium,
voltak. Ezek mára — ismerjük
amely a vezető unix-gyártókat
az okokat — eltűntek a piacról.
tömöríti. Tagjai meegyeztek
Akik pedig a helyüket betöltabban, hogy mind a hardver-,
hetnék - kft.-k, RT-k - még
mind a szoftvergyártásnál kötúl fiatalok, és a szemléletük is
zösen elfogadott szabványokat
más. Az állami vállalatok év
alkalmaznak. Ezért bármely
végén többmilliós megrendelékonzorcium-tag által gyártott
sekkel álltak elő, mert tudták,
szoftver használható a többi tag
hogy ha a pénzt nem költik el,
gépein is. Abban is megállaaz a következő évben már nem
podtak, hogy egységesen publilesz az övék. A piaci versenykálják termékeik körét. Sőt,
nek kitett vállalkozások ezeralkatrészeik is csereszavatosak.
szer meggondolják, mit veszTermészetesen a Telmat cég is
nek és mennyiért. Már nem a
tagja a konzorciumnak, ezért a
személyes kapcsolatok a megprogramok rendkívül széles
határozók, hanem az árverskálája áll fogyasztói rendelkeseny. A pénzszűke miatt sajnos
zésére.
néha még a minőség is háttérbe
— Hogyan lehet kizárólagos szorul az anyagi szempontok
forgalmazói jogokra szert tenni mellett, bár a fejlett technikára
egy ilyen cégnél?
való igény megvan.
— Az, hogy az egyetem a
Telmatot választotta, lehetőséget teremtett a cég számára,
hogy jelen legyen az itteni piacon. Ilyenkor a gyártónak is
érdeke, hogy megszervezze a
forgalmazást. így került a Zenon kft. a „képbe".
— Milyen előnyökkel és kötelezettségekkel jár az ilyen
szerződés?
— A Zenon a kizárólagos
forgalmazói jog fejében vállalja, hogy Magyarországon
terjeszti a Telmat által gyártott
gépeket, piackutatást végez,
reklámtevékenységet folytat,
vonzóvá teszi a potenciális vá-

— Országos viszonylatban
Szeged milyen piac?
— A vásárlókör szűkülése és
átstrukturálódása Szegedre is
jellemző, sót, azt hiszem, itt a
helyzet még rosszabb, mint
máshol az országban. Itt
ugyanis túltermelés van szellemi kapacitásból. Akik idejárnak egyetemre, megszeretik a
várost, és mind itt akarnak vállalkozni.
Egy gazdasági fellendülés
azonban remélhetőleg jó — tőkeerős és minőségorientált —
piacot is teremt majd.
-keczer-

Építéstudomány az egészségügyben
Az Építéstudományi
Egyesület
Egészségügyi Szakosztályának III. Országos Egészségügyi Konferenciája
szervezésében ez alkalommal Szegeden, került sor a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetemen. A szervezők azért éppen Szegedet választották, mert az elmúlt 10 évben ezen az
egyetemen voltak okulásra érdemes
fejlesztések, beruházások.
A szeptember 11-14 között zajló
konferencia széles szakmai érdeklődésre számottartó kiállítással kezdődött, ahol a gyógyítást szolgáló új, kor-

szerű és remélhetőleg elérhető technikával, szolgáltatásokkal, valamint a
gyártókkal ismerkedhetnek meg a szakemberek.
A program két helyszínen — az Oktatási Központban és az Új Klinika
előadótermében —, 7 szekcióban zajlik. Elsősorban az épités-rekonstrukció; a gépészeti engergiarendszerek; az
orvostechnológiai rendszerek; az informatikai-számítógépes programok és
környezetvédelmi kérdések minél hatékonyabb megoldsására keresnek választ.

Újra indul az
újságíróképzés a JÁTE-n
Az idén ismét indul első
évfolyam a JATE újságíróképző programján. A kétéves képzés során á hallgatók többek között sajtótörténetet,
kommunikációelméletet, művelődéstörténetet, sajtómúfajismeretet tanulnak, valamint szerkesztőségi gyakorlatokon vesznek részt, a másodévtól pedig szakosodhatnak. Az előadásokat többségében a
szakma országosan elismert
tekintélyei,
valamint a
JATE és a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola oktatói tartják, a szemináriumokat a legkiválóbb szegedi újságírók vezetik. Tanítani
fog többek között Aczél
Endre, György Péter, Kereszty András, Popper Péter.
A foglalkozások szombati
napokon 10—17 óra között
lesznek. Aki a két évet sikeresen teljesíti, újságírói dip-

lomát kap, ha az oklevél
kiadására jogosult MUOSZ-iskola követelményei
szerint vizsgát tesz.
Az első év díja 13 500 Ft.
Jelentkezni és érdeklődni lehet a JA TE Bölcsészettudományi Karának Tanulmányi Osztályán (6740 Szeged,
Egyetem u. 2., tel.: 62/21111). Jelentkezési határidő:
1991. szeptember 13. Az önköltséges képzésre 40 főt veszünk föl, ezért a jelentkezőknek szeptember 16. és 18.
között felvételi elbeszélgetést tartunk.
A szegedi felsőoktatási
intézmények nappali tagozatos hallgatói egy igazolt
tanév után vehetnek részt
képzésben, sikeres felvételi
beszélgetésüket követően.
Jelentkezni és érdeklődni
szintén a JATE BTK-n, az
ítl megadott telefonon és határidőben lehet.

A gólkirálynő fia Szegeden
E most induló
sorozatban
szeretnénk megismertetni az olvasókat néhány kimagasló főiskolás, egyetemista sportolóval.
Az újszegedi Sportcsarnok
előterében beszéltem meg randevút, a Tisza Volán SC talán
legígéretesebb
tehetségével,
Bartók Csabával. Edzés előtt
kissé elfogódottan nyilatkozott
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés —sportszervezés szakára frissen bekefült
átlövő. Ez az elfogódottság
azonban csak a pályán kívül
jellemző rá. Ha a parkettára lép
ott már ó az úr.
Csaba 1970-ben Székelyudvarhelyen született, értelmiségi
szülők gyermekeként. Édesanyja könyvelő, édesapja építészmérnök. Mindketten élvonalbeli kézilabdások voltak, ez
késóbb
meghatározta
fiuk
sportág választását. A mama az
Udvarhelyi Akarat lövőjeként
Románia
gólkirálynője
lett.
Csaba papája a Temesvári Politechnika csapatát erősítette.
Csaba ilyen előzmények után
csak a kézilabdát választhatta.
14 évesen a helyi Sportiskolában sajátította el a sportág alapját. Tizenhét évesen már NBIIben játszott. Hétszeres román
junior válogatott. Származása
miatt külföldre nem vitték.
Szegedi barátaik biztatására a
család 1987-ben beadta a kitelepülési kérelmét. Az engedélyt a diktátort megdöntő
puccs (ó fogalmaz így, véletlenül sem említi forradalomnak)
után, 1990 februárjában kapták
meg. Csabát leszerelték a Román Hadseregből, s a család
egy februári hajnalon megérkezik az anyaországba. E nevezetes nap délelőttjén Csaba már
edzésre megy a Volánhoz,
amely csapatban ez idáig 37 NB
l-es mérkőzésen küzdött a kékfehér színekért. Az idei felkészülési időszakban végre, védekezésben és támadásban is

megtalálták az igazi helyét, és
remélhetőleg a bal átlövő ponton akár a magyar válogatottságot is megcélozhatja. Ennek
már jogi akadálya nincs, hiszen
1990 novemberében megkapta
a magyar állampolgárságot.
Lajos bátyja a Műegyetemen
tanul, Csaba pedig most már a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés—sportszervezés szakán. Átlagon felüli fizikai képességei, könnyed mozgása, majdnem 100 százalékos
teljesítményt hozott a tesi felvételin. Csak tornából vesztett
egy pontot, ez pedig kimagasló
teljesítmény.
Szeptembertől tehát követi
nagy kézilabdás elődeit. Bartalos Zolit és Szabó Sonkát. Reméljük, a válogatottban is.
Vele újra főiskolás bajnok lehet
a „Juhász Gyula", ami utoljára
Sonka vezérletével sikerült. Bízik leendő tanárai megértésében, mely nagylelkűséget nem
csak a kézilabda pályán tudja
meghálálni, hanem atlétaként,
súlylökóként és gerelyhajítóként. Biztos családi hátterét
nem csak szülei, hanem Erdélyből származó tanítónő felesége
is biztosítja, akivel egy éve kötött házasságot. Kívánom e szerény, intelligens fiatalembernek, hogy az iskolapadban és a
sportcsarnokban egyaránt érje
el mindazt, amit eltervezett,
hisz ez minden szegedi sportszeretőnek örömöt okoz.

Ü j év, új gondok... új örömök?
Szélsebesen

elröpült

a FOB-on. Vér tanár úr lányai- ják, jó évet zárt a torna szak- idény megismétléséhez külső

nyár. A különböző bajnoksá- val.

ág. A Topolya sori csarnok anyagi

gok beindulása már az őszt

végre igazi otthont biztosított nézni, s az edzési feltételek

idézi, s ha ősz, akkor tanévkezdés. Az egyetemista, főiskolás sportolók is újra visszatérnek

Szegedre

tanulni,

edzeni, mérkőzni. Körsétánkat a legnagyobb főiskolás

Labdarúgás:
Fennállása óta legrosszabb
idényét zárta a főiskola. Miskolczi József tanár úr hajába
soha ennyi ősz hajszál nem
került még, pedig ő már olyan

edzőknek,
egyaránt.

források

után

kell

versenyzőknek további javítása is indokolt
A

jó

szakmai lenne.

munka ígérete a jövő évi kiváló eredményeknek.

Labdarúgás:
A megyei II. osztály újonca

A Gyémánt Imre és Bán nagy visszhangot váltott ki

régen vezeti a csapatot, ahány Sándor által vezetett úszók szereplésével. Egyrészt a jó
éves korukban a nők már leta- kitettek magukért, szép sike- középcsapattá válásával és az
Diák
reket értek el a MEFOB-on. ebből következő 6. helyezéségadják éveik számát.

egyesületnél, a Juhász Gyula
Tanárképző

Főiskola

Sportkörénél kezdjük.

Női kézilabda:

. A csapat az utolsó fordulóig Reméljük, itt is folytatódnak vel, másrészt a megyei szövetélet-halál harcot vívott a bent- a hagyományok. Az atléták is ség létét fenyegető U T C elmaradásért. Sajnos a csapat jó idényt zártak, s a tanári kar leni győzelmével. E mérkőzés

Szabó József tanítványai a
atlétikai imádata biztosíték a
tavaszi idény végén eljátszot- szót idézőjelbe kellett volna
további sikerekhez. Összesták a feljutás lehetőségét, tennem, hiszen soha még
ségében; ha a pénztelenség
hiába győzték le ugyanis ilyen heterogén összetételű
nem okoz több gondot, mint
meggyőző fölénnyel a későbbi gárda nem futott ki főiskolás
tavaly, akkor szép év vár a
bajnok Szarvasi Szirént, pon- felszerelésben. Sem játéktuJuhász Gyula Tanárképző Főtot vesztettek Dorozsmán és dásban, sem lelkesedésben,
iskola hallgatóira, sportolókikaptak a harmadik Kecske- sem az egymás iránti összeira.
méttől és a harmatgyenge tartó küzdésben nem emléJATE:
Szeghalomtól. Szabó tanár úr keztettek a régiekre. Igaz

eredményét a lefújás után bó
két hónappal szentesítette az
MLSZ. A bajnoki nyitásig bizonytalan volt tehát a feljutó
kiléte. A történet a következő. Az akkor még NB I-ben
harcoló Szeged SC labdarúgója Török Zsolt megunván
edzője vele szemben tanúsí-

tott magatartását, az újpest
biztosan megtalálta már a ki- ilyen gyenge játékosállomáA tavaszi viharfelhők ideigelleni
mérkőzés után leállt. A
siklás okait, s az új idényben nya sem volt még a „Mágus- óráig elvonultak. Bár az egyekövetkező héten a Forrás étújra megpróbálhatják az NB nak". Persze ha belegondo- tem vezetésétől továbbra sem
teremben tartott 5 éves érettI-be jutást. Remélem, a felvé- lunk, hogy a nappali tagoza- várhat támogatást a DSK, páségi találkozón találkozott
teli során sikerül kézilabdás tos hallgatók közül kik játsza- lyázat útján nyert pénzzel
régi testnevelőjével, aki aklánnyal is erősíteni. Céljuk te- nak más klubokban, nem hi- elindulhatnak a csapatok az új
kor történetesen a J A T E Káhát a bajnokság 1—3. helye, szem, hogy találnánk még egy bajnoki idényben.
rolyi edzője volt. Nem sokat
#
illetve a MEFOB-on a négyes csapatot az országban, ameNői kézilabda:
kellett győzködniük egymást,
lyik ilyen tudatosan teszi
döntőbejutás.
Gyarmati Lajos tanítványai hogy Zsoltinak a J A T E kell és
tönkre saját magát. A vicc az,
Férfikézilabda:
Annak
rendjea 90/91-es idényben másodi- fordítva.
hogy eddig csak az NB l-es
módja
szerint
kölcsönadással
kok
lettek
a
városi
bajnokságBalog Tamás tanítványai a Szeged SC-t támogatta a főisharmadik helyen zárták a kola. Szegény Zsigmond Ka- ban. Végig igen megbízha- átigazolt az egyetemistákhoz,
90—91-es bajnoki évadot. Ezt resz nem igazolhatott az ak- tóan szerepeltek. A most in- azzal a kitétellel, hogy amikor
az eredményt, a mezőny és a kor még NB Il-es Dózsához, duló idényben is ez az elvárás üzleti elfoglaltsága engedi,
játszik. Személyében komoly
főiskolás játékosállományt fi- ma viszont már ott tartunk, tőlük.
erősítés érkezett a már elfogyelembe véve, finoman fo- hogy a szintén megyei elsó
Férfikézilabda:
gyó félben levő csapathoz. A
galmazva sem nevezhetjük siIgen gyenge idényt zárt a
osztályú Vasutasban több főfeljutásért harcoló UTCjjpchkernek. Ráadásul a MEFOBiskolás játszik. Tudom, sőt csapat. Az őszi jó szereplés és
jére
pont ellenük játszott légon egy új szabály miatt szerenmint ennek a szakosztálynak második hely után még a feleredményesebben.
Az első
csétlenül kiestek a döntó kütizenöt éve átigazolt verseny- jutás is szóba került, a tavaszi
félidőben a hazai pályán játszöbén. Ez ügyben, remélem,
zője éreztem, érzem, hogy a mélyrepülés végén azonban
szó UTC szerzett vezetést,
egy-két játékosnak azóta is
labdarúgás nem a kedvence a csak az utolsó előtti hely jutott
komoly helyzet nélkül, egy
van lelkiismeretfurdalása. Az
Testnevelés tanszéknek, de az egyetemistáknak. Ez azért szabadrúgás utáni fejessel. A
új idényben mindenképpen
ha már ezt a buta sportpoliti- is bosszantó, mert látszólag az kitámadó és fölényben játszó
előrelépés várható, hiszen a
kát folytatják, legalább a játé- utóbbi idők legerősebb játé- egyetemistákkal szemben a
csapat a felvételiken erősörendelkekosokért szereket, labdákat, kosállományával
második félidő közepén bündött. Felvették a Volános
edzési lehetőségeket kérje- zett Lengyel tanár úr. Sajnos tetőhöz jutottak az újszegeBartók Csabát, aki ugyancsak
nek. Az új idényben emelke- néhány meghatározó ember diek, amiket Bíró Zsolt kivéa főiskolás meccseken játdik a Kisstadion bérleti díja, azonban nem vette komolyan dett. A töretlenül támadó
szott, de ott akár 10—15 gól is
most már nem lehet indok a csapatot, s az utolsó forduló- egyetemisták a 87. percben
várható Tőle. ennek olcsó volta arra, hogy ban már kiállási gondjai vol- egyenlítettek. Török beadáBekerült Flórián
László az erőnlétileg általában jó csa- tak a csapatnak.
sát a hazai védő a saját kapuAz új idényben, mivel a jába csúsztatta. Majd a 93.
átlövő és Gera Norbert bal- pat a megye legkisebb és az
szélső is erősítést jelent. Ezzel egyik legrosszabb talajú pá- létbizonytalanság megszűnt,
a megerősödött csapattal és a lyáján játsszon. Ha már elen- újra fel lehet építeni a csapaszínvonalában valamint a csa- gedjük tehetségeinket, leg- tot, s ha a fejekben rend lesz,
patok számába legyengült alább a még főiskolás mezben úgy az éremszerzés lehet a cél.

percben — a hazaiak időhú-

on éremszerzés a cél, ha a TF- ban majd nem találnak gyenet elkerülik a selejtezőben.
gébb és kiszolgáltatottabb

megpróbált, de minden fórum

zása miatt hosszabbított a játékvezető — Tóth Karesz sza-

badrúgásából Török Zsolti a
megyei I. oszt. bajnokságban küzdőknek teremtsenek be- A játékosállományban ez hálóba fejelt, elütve ezzel egycsak bajnoki cím lehet a cél. lőle korrekt feltételéket. Ha benne van, csak egy kicsit job- kori edzője csapatát a feljutásMár a második hely is kudarc- továbbra is rablógazdálkodás ban kell vezetniük a csapatot tól". Ezután
óvást
óvás
nak minősíthető. A MEFOB- folyik, a 91/92-es bajnokság- és egymást.
követett, az UTC mindent

Kosárlabda:
Pungor „Tanbó"

tanítvá-

Kosárlabda:

Gábor tanítvá- a pályán elért eredményt hitecsapatot ennél. Ilyen körül- nyai elfogadhatóan szerepel- lesítette.
mények között még ez a kevés tek a MEFOB-on, kis szerenKecskeméti

is áldozat a heteken át haza csével túljuthattak volna a

Az új idényben a pályagonsrácoktól. KLTE-nsA csapat képes tar- dok végre megoldódtak és a
tása óta nem volt ilyen jó csaS.O.S. a főiskolás csapatért, tani a tavalyi szintet.
Postás pályán végre jó körülpata a főiskolának, mint a
hogy a jövő ilyenkori cikkemények között készülhetnek.
Tollaslabda:
legutóbbi bajnokság ezüstérnyainak 1975-ös NB I-be ju-

nem jutó vidéki

mesei. Vér László csapata a met ne úgy kezdjem, hogy „In
gyengébb őszi idény után fan- memóriám" Főiskola.
tasztikus tavaszt produkáltak,

Tary Gábor tanár úr csa-

A játékosállomány

gyen-

pata igen szépen szerepelt az gült, hiszen két „erősség" végEgyéb, csak MEFOB-on országos bajnokság elsó osz- zett, Litauszki és Szűcs, a csa-

s csak hajszál híján maradtak résztvevő sportágak:

tályában, s a különböző után- pat egyik alapítója. Keszthele a feljutásnál. Az új idényAz elmúlt tanév fontos tor- pótlás ranglista versenyeken lyi pedig abbahagyta. Edzőben kívánom, hogy a bajnoki nász sikereket hozott. A sze- kocsideréknyi érmet szedtek váltás is történt.
cím mellé még egy szépen csil- gedi verseny megrendezése és össze. A klub nehéz anyagi
logó érmet is szerezzen a ME- az ott szerzett érmek bizonyít- helyzete miatt a bravúros

B. I.

BÁROK ISTVÁN
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Kennedy airport, szeptember

Az utaskijáróban Anna és
Laci ugranak elém. Annát akkor nem láttam hetek óta — ó
volt az előőrs, a felderítő a
közösen kitervelt kalandban
—, így fürkészve nézek az
arcába. Keresem tekintetében a cinkosság, a biztatás
vagy éppen a lemondás üzenetét, de akkor még nincs számomba mondanivalója. A külön töltött hetek bizonytalanságéi, kétségei, és a közénk
terpeszkedő óceán lefojtották
szokásos megnyilatkozásainkat. Idő kellett a feloldódáshoz. Laci — akit nem ismertem még — barátságos mozdulattal átfogja vállamat, és
mosolyogva közli:
— Örülök, hogy megismerlek. Anna már sokat mesélt
rólad. Kényelmesen utaztál?
— Persze, igen — motyogom. Próbálom megfejteni az
arcát, de a kékes szemekből
ekkor még csak az idegennek
kijáró
udvariasság
villan
felém.
— Gyertek, együnk valamit — mondja, s már meg is
ragadja bőröndömet és határozott léptekkel megindul a
repülőtér egyik étterme felé.
Tiltakozni próbálok — kevés
pénzzel érkeztem — és felkészültem akár a kezdeti nélkülözésre is —, de Laci már
rendel, s mire észbe kapok,
bambán ülök a fehér asztalnál
és automatikusan mondom:
— Ha lehet, az evést elkerülném. Inkább innék egy hideg sört.
— Természetesen. Mi magyarok sok sört iszunk. Mi
van otthon? — kérdezi azután. Több mint harminc éve
ment el itthonról, s azóta talán ha kétszer járt Magyarországon. Egy ilyen helyzetben
nem lehet mit válaszolni.
— Semmi. Azaz valami
mégis. Erjed a rendszer, tüntetünk, kiabálunk, szidunk.

Üdvözlet
••

Lévay Zsolt

A repülőgép monoton zú
gásából előlépő pilóta hangja
bekapcsoltatja a biztonsági
öveket, és visszazökkenti
gondolataimat
a jelenbe
Gondolataim a múltban ka
landoztak éppen, s azon töp
rengtem, vajon mekkora vál
tozás következik most az éle
temben. Vajon meghatároz
za-e majd cselekedeteimet
gondolataimat, viszonyulásai
mat az öreg szilvafa nagyanyámék kertjében, vagy a
hátsó udvari padlás, esetleg a
Körös-parti éjszakák szentjánosbogarai, a zizegő gátoldalak, a fülledt falusi nyarak —
egyszóval mindaz, aminek
eredménye vagyok most egy
repülőgépen, valahol több
ezer méter magasságban?
Ezeket a töprengéseket azonban most elhessegetem magamtól, bekattintom én is az
övet, közömbös arccal, de titokban gyorsuló szívveréssel
bámulok magam elé, és várok. A gép hamarosan enyhe
zökkenővel földet ér, a kijelölt pályára fordul, és méltóságteljesen megáll.

r

— Nem — hagyom rá.
— Láttál már Concordot?
— kérdezi hirtelen. — Nézz
hátra, épp ott érkezik egy — s
mutat kifelé az étterem üvegablakán. A Concord valóban
lenyűgöző, hosszú, hegyes orrával és megnyújtott testével
egy furcsa ragadozó madárra
emlékeztet, amely bármikor
kíméletlenül lecsap áldozatára, és azonnal továbbsuhan.
Magam is meglepődök, hogy
egy repülőgép-csoda épp a
pusztulás és a halál gondolatát
ébreszti bennem.
— Szép — mondom. —
Vagy inkább titokzatos.
— Alig három óra alatt átrepüli az óceánt — feleli.
Hangjából némi büszkeséget
érzek, ezért gyorsan válaszolok:
— Hihetetlen. — Már ekkor készülök arra az alkalmazkodásra, ami a kinnt töltött hónapok egyik biztos fogódzójának bizonyult utóbb, s
ami a Lacival kialakult furcsa,
de nagyon erős kötődés egyik
alappillére lett.
— Gyertek, induljunk. Elviszlek a „lakosztályotokba"
— ezzel a mondattal hamiskásan Anna felé kacsint. Ók már
tudják, amit én még nem:
hogy az Anna által talált manhattani bérelt lakás nincs éppen a legjobb állapotban.
Kilépünk a Kennedy repülőtér termináljából a hűvös, szeptember végi estébe.
Megcsapja arcomat a szél, és
körbenézek. Amerre a szem
ellát, hatalmas parkolók nyújtóznak, bennük megszámlálhatatlan autó. A nyüzsgés elképesztő: az érkezések és indulások itt egy őrült kavalkádba olvadnak össze, taxik,
autóbuszok, hordárok cikáznak mindenfelé, ember legyen a talpán, aki kiismeri
magát ebben a forgatagban.
Leginkább az emberek arca
érdekel, de a fekete, fehér,
sárga és keveredett arcokon
csak a sietség eltökéltsége látszik, érzelmeknek itt nem sok
nyoma van. Le is mondok
később az utcai lélekbúvárság
illúziójáról.
— Hogy találod te itt meg a
kocsid? •— kérdem Lacitól
őszinte kételkedéssel.
— Hát, előfordult már,
hogy órákig kerestem — nevet vissza helybenhagyólag.
— De ne aggódj, itt minden
szektornak száma van. Valahogy csak ráakadunk. Akkor
még nem tudtam, hogy Laci
az érkezések és elmenések
gyakori patrónusa. Sok magyart várt már ugyanitt, és
sokat hozott ide az induláskor. Utóbb éreztem csak
meg, hogy ez az öntörvényű,
és általában egyedül élő ember talán magányosságát oldja
fel az „ágról szakadt" magyarok istápolásával, s mellé még
jót is szórakozik rajtuk. De
ezt akkor még nem sejthettem.

— Tudod mit? — kérdezek
— Az is valami — feleli. — felé hirtelen — Van nálam egy
Az elmúlt években még azt se kis hazai érdekesség. Kóstold
meg, maradandó élmény lesz,
nagyon lehetett.

arról kezeskedem — s már
turkálok is a táskámban,
ahonnan előkerül a házifózésú szilvapálinka, nehezebb
napokra tartalékolt menedékem. Laci előbb beleszagol az
üvegbe, azután grimaszol
egyet:
— Ha ilyenek a hazai szagok, elég kemény lehet a helyzet otthon — szóhasználatában az „otthon" és a „hazai"
kifejezések gyakran keverednek: egyszer Magyarországra,
egyszer Amerikára utal velük, a mindenkori szövegkörnyezetből kell kihámozni a
valódi jelentést. Akkor ez
még — sok egyébbel együtt —
furcsa volt számomra. Utóbb
ezt is megszoktam, mint megannyi mást.
Azután csak belehúz az
üvegbe, átadja nekem, beleiszom én is, Talán feszültségoldónak szánom ezt, hiszen
tétova vagyok még és nagyon
bizonytalan; így akarom megfejteni Annát, Lacit, az óriási
és idegen parkolót, New Yorkot és persze egész Amerikát.
Ahogy az ital lassan leereszkedik a gyomromba és átforrósítja mellkasomat, valóban
egyszerre szeretnék tudni
mindent: szeretnék előrefutni
az időben, meg akarom látni
elkövetkező
hónapjaimat,
biztosítékokat szeretnék, és
szorongásaim alól gyermek
módjára feloldozásokat várok. Egyszerre nagyon vágyom arra is, hogy magamhoz
öleljem Annát. Ehelyett végül Lacihoz fordulok mégis:
— Milyen itt élni? — ezt a
kérdést is inkább barátkozásnak szánom, de titokban valóban érdekel, mit válaszolhat
erre egy ismeretlen ember.
Egy ilyen kérdésre többféleképpen lehet reagálni, amiből
sok minden következhet.
— Ez egy szabad ország. Itt
mindenki nagyjából oda kerül, ahová való — ezzel a
válasszal kezdett érdekelni
Laci, bár mostanra tudom,
szavai csak részben voltak igazak.
Nehezen találjuk meg a kocsiját, egy kis kétajtós Fordot.
Bepakoljuk csomagjaimat, és
elindulunk Manhattan felé.
Az út közel másfél óráig tart
az esti csúcsforgalomban, bár
hamar megszokom, hogy
New York minden negyedében szinte állandó a csúcsforgalom. A beálló esti fényekben először Queens-t szeljük
át — ez Laci lakóhelye is —,
ahol a széles sugárutak, a villódzó reklámok, a hatalmas
• áruházak még nem az álmaimban képzelt New Yorkot
idézik elém, sokkal inkább
egy tipikus amerikai középvárosra emlékeztetnek. Bemelegítónek ez sem rossz — gondolom, s közben szorgalmasan tekergetem a fejem. Laci
— részben a „hazai" által oldottabb hangulatban — kiselőadásba kezd a városról, az
országról, barangolásairól, a
Sziklás hegységről, Kaliforniáról, az amerikai emberekről.
Amikor azonban ráfordulunk
a Queensborough-hídra és a

kocsiáradatban kúszni kezdünk Manhattan felé, már
nem tudok figyelni a szavaira
tovább. A látvány ugyanis —
a hídról elénk táruló esti fényparádéba öltöztetett Manhattan — lenyűgöző: az ezernyi
fénypont lassan részeire esik
szét, és körvonalazódni kezd
Downtown, a város déli része,
a felhókarcolórengeteg hazája az égig nyújtózó World
Trade Center két épületével,
odébb az Empire State Building méltóságteljes tornyával,
s megannyi ismeretlen, hatalmasra nőtt épület-dzsungellel. Mire magamhoz térek,
átérünk a hídon és beleolvadunk a hömpölygő járműáradatba, s innentől már testközelből folytatódik a szédület.
Azt érzem e titokzatos és
megfejthetetlen
száguldásban, hogy az utca furcsa, hű- .
vös levegőjének szaga van. Ez
a szag sokszor csapta meg az
orrom a későbbiekben is föld
alatt, buszon, állomáson és
áruházakban, s valahogyan
összekapcsolódott a fejemben
New
Yorkkal
magával.
(Utóbb azután megfejtettem
ezt: valószínűleg a légkondicionálók által a nyílt térbe kilehelt levegő keveredett az utca
levegőjével, s a kettő együtt
adta ezt az idegen, romlott,
máshol azonosíthatatlanul sajátos szagot.)
— Megérkeztünk — hallom Laci hangját hirtelen, s
mire felnézek, már meg is állunk egy vöröstéglás, túzlétrás, régi manhattani bérház
előtt.
— Ne haragudjatok, ide
már magatoknak kell felhurcolkodni — teszi hozzá bocsánatkéróen, s felnyitja a kocsi
csomagtartóját.
— Köszönöm a segítséged
— nyújtok neki kezet.
— Majd hallok felőletek —
búcsúzik el, és gyorsan eltűnik kocsijával az utca forgatagában.
Egyedül maradunk a ház
előtt. A fejem a fáradtságtól,
a pálinkától és New York zajától. Felcipeljük bőröndömet
a negyedik emeletre, és belépünk a lakásba. Csak futva
nézek körbe, s közben látom,
ahogyan Anna nagy gondossággal zárja be az összes reteszt, kallantyút, láncot, ami
önvédelem ösztönös reflexévé lett nálam is igen rövid
idő alatt.
Lerogyok az ágyra, beszélgetni kezdünk Annával, s lassan felszakadó szavak ölelésében eluralkodik rajtam valami
szokatlan békesség: azt érzem, hogy Anna mellett otthon vagyok az otthontalanságban, hogy megérkezésem
a legegyszerűbb és legtermészetesebb dolgok egyike, s
hogy semmi oka a szorongásaimnak többé. Mindezt el is
hiszem ekkor, s ez nyugalommal tölt el.
Szemhéjaimra lassan ólomsúly nehezedik, még látom
Annát, ahogyan feláll és valamiért kimegy a konyhába, de
a visszaérkezésére nem emlékszem már: hatalmába kerít
a mély, megtisztító álom...

A szegedi felsőoktatási intézményeknek 29. éve nyilvános, írásos fóruma a „Szegedi Egyetem". Ez egy kéthetenként megjelenő újság
esetében nem sok, de talán
éppen elegendő ahhoz, hogy
bizonyos
hagyományokat
vallhasson magáénak.
Ha
valaki figyelmesen átnézi az
elmúlt 29 év
lapszámait,
szükségszerűen arra a megállapításra jut, hogy a „Szegedi Egyetem" egyes periódusokban érvényes,
izgalmas dokumentuma
volt az
egyetemisták életének, más
periódusokban viszont nem
tudta egyértelműen elkerülni
az érdektelenség szürke, következményeiben
azonban
veszélyes csapdáit. Ezek a
periódusok nyilvánvalóan a
nagyobb közösség bonyolult
szerkezeti
mozgása
által
meghatározva váltották egymást.

joggal biztatnak újabb fellendüléssel. Ha jól meggondoljuk, értelmesebb hagyományt nem is tudnánk felvállalni: felelősen szólni arról, ami ennek a hozzávetőlegesen 5000 egyetemistából
álló közösségnek
fontos.
Szólni nem csupán felelősen, de a megújult igényekhez igazodó formában, hiszen minden
hagyomány
igazi jelentőségét a belőle fakadó változás adhatja.

Benneteket, a JATE, a
SZOTE, a JGYTF új „polgárait" ebben a szellemben
szeretnénk fogadni. Kísérjétek figyelemmel a lap működését, reagáljatok arra, akár
— hajlam, tehetség szerint —
cikkek írásával is. A „Szegedi Egyetem" akkor lesz
igazi diáklap, ha maguk a
diákok teszik azzá, ha vállalják a lapot, akár önmagukat. E program jegyében kívánunk mindnyájótoknak
jó
A lap további működésére
munkát!
vonatkozó,
néhány
évvel
A SZERKESZTŐSÉG
ezelőtti
kezdeményezések

Befordulás az egyetemre
A z e g y e t e m m e l , főiskolával való
ismerkedésetek
nem merülhet ki az intézmények egyes épületei, vezetői
közötti eligazodásban; egykét kulcsfogalom az itt zajló
hétköznapokhoz sem árthat.
Először talán a „hivatalos
elkötelezettségekről". Kétféle óratípus látogatása várható el a diákoktól. A hoszszan tartó és általában unalmas előadásé, mely hivatalosan nem kötelező, de néhol előfordul katalógus; és a
némileg
izgalmasabb
szemináriumé.
Jelentós különbség, hogy az előadást
több csoportnak, általában
egy egész évfolyamnak, a
szemináriumot
egyetlen
csoportnak szervezik; az
előadáson csak a tanár beszél, a szemináriumon a
diák is szóhoz jut. A szemináriumokon 2 igazolatlan
hiányzás engedélyezett (előadója válogatja), a többi
pótlandó. Egy jó tanács! Érd e m e s e mulasztási lehetőségeket a félév végére tartogatni, ugyanis vizsgaidőszak
előtt az embernek általában
több fontos elintéznivalója
akad. (Például: jegyzetmásolás; tételkidolgozás, illetve másolás, gyakorlati
jegy megszerzése és egyeb e k . ) Mindenki magának
osztja be, hogy miből és mikor óhajt vizsgázni a rendelkezésre álló 5 - 6 hét alatt.
A vizsgázás egyetlen különlegessége az egyénenként
különböző méretű és formájú puskák és azok elhelyezési területe. E fegyvern e m e n kívül más könnyítési
lehetőségek
is
lehetnek
(például: jó helyezkedés —
lehetőleg a tanár mögé —, a
tétel erős szuggerálása közben a ráírt tételcím vagy
szám kiolvasása). A vizsgákhoz kapcsolódik egy, a
diák által „ereklyeként" őrzött és becsült tárgy: az
Index. E könyvecske említése kapcsán mindenkinek
eszébe jut a Dékáni Hivatal,
ahol ezeket őrzik, pecsételik, kipipálják, lebélyegzik
é s e g y e b e k . A tanulmányi
osztályon intézik (vagy kel-

lene, hogy intézzék) a diák
minden gondját-baját. Hát
elintézik! Minden félév elején beiratkozás: 2 űrlappal,
a diákigazolvánnyal és a kitöltött
Indexszel,
külön
ügyelni kell a honvédelmi
oktatás és testnevelés felvezetésére. Mindenki figyelje
árgus szemekkel nap mint
nap a dékáni hirdetőjét,
hogy naprakészen tudja követni Indexe és egyben zajló
élete útját. Egy dologról
azonban nem szabad elfeledkeznünk! Ugyanitt közlik a havi ösztöndíjak kifizetésének időpontját is. Ez
olyan információ, ami hónap vége felé egy emberként
érdekel minden diákot. (!)
Mindezek azonban nem
merítik ki a falak közt zajló
diákéletet, hiszen egyéni vonások, (főleg elvonások)
tarkítják. Itt ugyanis szokás
el — késni óráról...
— felejteni készülni
— maradozni órákról
— hagyni más jegyzeteit.
Mindezen vezényszavak
mellett még egy varázszszó:
Indigó!!
S hozzá rengeteg átütőpapír. Enélkül akár el se induljatok reggelente!
Ha mindezt összerakjátok, körvonalazhatóvá válik
az a bizonyos „rögös" út,
amely a diploma boldog
megdicsőülése felé vezet.
•ha-
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