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Európa szintű felsőoktatást szeretnénk -

Sortűz októberben

Amikor
unokatestvérem
apja alezredes lett — politikai
tisztként szolgált —, öltönyben, nyakkendőben látogatott el anyósa házába.
Ez a ház egyébként a falu
legtekintélyesebb.
épülete
volt úgy húsz, huszonöt évvel
ezelőttig. Dédapám, a falu
jegyzője építtette nagyobbrészt malomtulajdonos apósa
pénzéből. Itt nevelkedett nagyanyám, a kilenc testvéréből
megmaradt
nővérével
és
bátyjával. Később a Notre
Dame-i apácáknál szerzett tanítóoklevelet, s Hodosányban, a mai Horvátország területén ismerkedett meg a háborús paranccsal Békéscsabáról tanítani idevezényelt nagyapámmal. Ó azonban a háborúk népbetegségében, tüdőbajban még kitoloncolás
előtt meghalt. így nagyanyám
az ott szült gyerekkel, anyám
nővérével a nyakában, a másik gyerekkel méhében viszszatért testvéreihez az apai
házba. A háború után a szomszéd faluban kapott állást, ám
szolgálati lakáshoz csak valamikor az ötvenes évek végén
jutott. Ő is átélte bátyja üldöztetését, akire apjuk a házat, a megmenekült malmot
(a háborús állami kölcsönkötvények elvitték a többi vagyonát) és a földet hagyta.

mertem, mert nagyanyám elvált az alkoholizmusba menekülő embertől tönkrement
pesti kereskedő (családi öszszekoccanásokkor innen a
vád, miszerint zsidó származású lett volna). Nagyanyám
előbb ugyanott, egy jól menő
ügyvédnél cseléd, később falura költözve téglagyári munkás lett. Az ügyvéd jó benyomást tehetett rá, mert apámat
ki akarta taníttatni. Ez az
óhaja a kellő mennyiségű
pénz hiánya és apám ellenkezése miatt aligha válhatott
volna valóra, ha Magyarország nem pottyan bele a szovjet rendszerbe, mint ahogy
apám egy szerencsétlen véletlen következtében, leesve egy
diófáról a gerincét törte. A
véletlenek ilyen egybejátszása nélkül soha nem lett
volna tanár, s így anyám félje.

Apám félig munkás, falun
nevelkedve félig paraszt, főiskolát végezve értelmiségi emberként elegendő előítéletet,
naiv népi-értelmiségi igazság
érzetet szívott magába ahhoz,
hogy alkalmatlan legyen egy
megnyomorodva,
elszegényedve is polgári szellemiségű
szülői ház erőskezű vezetői
szerepére — minthogy az
anyóshoz való közelebb lakás
okán erre a szerepre ó lett
kijelölve. Mindez már eleve
elrendelte házassága sorsát.
Furcsa, de fogalma sem Nagyanyám mégsem bocsávolt igazán nagyanyámnak ar- tott meg neki.
ról — mindennek ellenére
sem - , hogy milyen rendszert
Apám azért minden munszolgál. Kádárt már utálni kát elvégzett a háznál, sőt
sem ütálta, mint Rákosit. Ta- szinte minden munkát ó véglán azért nem vont le különö- zett el, a távoli sógor helyett
sebb következtetéseket, mert is. Ezért fáj neki a „kegyvesza világ rendjeként fogta fel a tettség", s hogy a kert gyütörténelem folyását, ahogy a mölcseiből a „sógora az őt
férje halálát is.
megilletőnél többet szakít."
Nem tudta, vak volt rá, mivel is foglalkozik tulajdonképpen a katonatiszt veje.
Csak azt látta — amint aaz
ablakból a körtefa bepimaszkodó ágait félrehajtva kipillantott —, hógy jön haza az
alezredes veje, jól öltözötten,
ápoltan hozza a felhőtlen boldogságában önfeledten lubickoló bájos lányát. Persze, ezt
is meg lehet érteni. Másik lányának a házassága korántsem volt ilyen sikeres.
Anyám afféle falusi polgárlányként nőtt fel nagyanyám
védőszárnyai alatt, apám viszont — ha felemásan is —
munkásszülők fia volt. Apai
nagyapám — akit én nem is-

Apám és a sógora között
nyílt színi vita ellenben, pláne
politikai, egyáltalán nem volt.
Apám mindig elfogadva bírálta a rendszert, a sógora
meg védelmezte. Mostanáig,
amikor a politikai tiszteket
sorra nyugdíjazták, s az ex
alezredes a rendszer vezetését
elvetve bírálójának lépett elő.
Igaz, apám álláspontja is változott: bírálja a rendszert is, a
vezetését is...
Unokatestvérem, apja révén került ki a kijevi katonai
műszaki főiskolára tanulni.
Se jól, se rosszul nem érezte
magát, el volt, ahogy mondani szokták. Három év után,
kilencvenben hazahívták ő-

ket. Itthon meglátogatta két
német barátja, akkor tudta
meg, hogy a hajdani NDKban
mindkettőjük
apja
STASI-tiszt volt, pontosabban az egyiké tábornok. Két
hetet töltöttek a Balatonnál.
Szent György-hegyi villájukban. Nem akármilyen buli
volt: valamelyik Balaton parti
vendéglőben
éjszakánként
francia pezsgő mellett oroszul
ordítani a világba a dolce vitát... Most sem akarja érteni,
mi történik az országban.

Legutóbb,
októberben,
amikor a család összegyűlt
nagyanyám nyolcvanhat éves
testvérének névnapján — aki,
szerencsétlen, amikor nemrég „mint különösen alacsony
jövedelmű, nyugdíjban nem
részesülő személy'Va népjóléti
minisztériumtól segélycsomagot kapott, valamiféle „magas
helyről jövő" elismerésnek
vélte szenvedéssel terhelt
munkás életéért „cserébe"
különös dolgok hangzottak
el.
Amikor unokatestvéremnek tudomására hoztam —
bár korábban is tudta —,
hogy kacérkodom Csurkával,
tőle egészen szokatlan váratlansággal, támadó tekintettel
szegezte nekem: „Te ezeket
védelmezed? Te ketté akarod
hasítani az országot?" Elnémultam vele szemben, s úgy
érzem,' gyerekkorunk óta
tartó barátságunk őszinte
hangja is elnémult ezzel, legalábbis egy időre. Míg elbúcsúztunk, két mondatot ha
váltottunk még egymással. Ó
sértetten félrevonult, én pedig az apámmal meg az ő
apjával beszélgettem tovább.
Ebéd után, a körtefa alatti
padon üldögélve ötvenhat került szóba. Kisvártatva én is
sértetten vonultam félre.
Tudniillik az exalezredes hevesen záporozó kérdéseim
egyikére azt találta válaszolni, hogy Mosonmagyaróváron Dudás helyében ó is a
— szerinte a laktanyára és így
közvetve rá is veszélyes, állítólag, felfegyverzett — tömegbe lövetett volna.
Azóta is banbán meredek
magam elé. Gondolatban magamat és a történteket sántikálom körbe újra és újra.
Nem tudok hibáztatni senkit.
Pedig a sortűz eldördült.
MÓRICZ GÁBOR

Felavatták a Vinkier-festményt
Felavatták a JATE Kalmár László
Kibernetikai laboratóriumának előcsarnokában lévő másik Vinkler
László falfestményt. A két évvel ezelőtt helyreállított „Tisza-parii parnasszus" után, október 9-én délután 15
órakor ünnepélyes ceremónai közepette bocsátották a nagyközönség elé
az elsőként helyreállított kép ikertestvérét, a Művészek hódolata Máriának
címűt. Az ünnepségen megnyitó beszédet tartott dr. Csákány Béla
egyetemi tanár, a festmény helyreállításának protektora. A volt rektor méltatta a Szabó Tamás restaurátor
művész által eredeti állapotára visszahelyezett festmény szépségét, elismerően szólt az áldozatos, 5 évig tartó
•munkálatokról. Úgy vélte, a két kép
restaurálásával hozzájárulhattak a vá-

ros történelmi emlékezetének hitelességéhez.
A festményt dr. Csirik Jánossal, a
JATE rektorával közösen leplezték le.
Ezt követően Szuromi Pál művészettörténész méltatta az 1938. július 23. és
augusztus 15. között, a Szent István
évfordulón megfestett alkotásokat, és
az alkotót Vinkler Lászlót, aki 26 évesen érett festőként, 22 nap alatt alkotta
meg a két-két egyenként 25 négyzetméteres freskót. Szuromi Pál elmondta, hogy a már két évvel ezelőtt
helyreállított mitológiai ihletésű Tiszaparti parnasszus című képen — amelynek figurái érdekes mód a korabeli
Szeged művészei és tudósai — a tudomány és a művészet életszeretete tükröződik. A tehetség szárnyalását ott a
folyóról felszálló pegazus szimbolizálja. A most felavatott képen viszont

Ára: 4,50 Ft - Beszélgetés Lukáts Andorral (8.old.)

angyalok hívják a város művészeit a
gyermekét tartó Máriához. A római
iskolán nevelkedett művész vallásos
érzülete emberi áhítatot és ünnepé-,
lyességet kölcsönöz a figuráknak.
Megtudhattuk, hogy a két képet különbözó időpontban falazták be és festették le. Á pogánynak kikiáltott „Tisza-parti parnasszust" születése után
nemsokkal, már a Horthy érában, míg
a művészek hódolata Máriának címűt
a háború után, a Rákosi rezsimben
tüntették el, Szerencsére nem véglegesen.
A restaurátormúvész Szabó Tamás
kitartó munkájának egyes állomásait,
amikor is a tobbrétegnyi festék alól
feltárta a képeket, színes fotókból álló
tabló dokumentálja.
— pété —

mondja az új ifjúsági rektorhelyettes
— Rektorhelyettesi
tevékenységem első időszakában
vagyok. Főképp tájékozódom,
szeretnék megismerkedni a területemmel elég részletesen ahhoz, hogy később operatív tevékenységet is tudjak majd végezni. Egyelőre konkrét kérdésekbe nem szívesen foglalnék
állást. Úgy látom az egyetem
lényeges átalakulás előtt áll.
Meg kell reformálódnia ahhoz,
hogy az európai normáknak
megfelelő teljesítményt nyújthasson. Vannak azonban olyan
csapdák ezen az úton, amelyeket részben a külföldi tapasztalatok segítségével talán el lehet
majd kerülni. A 4000 hallgató
nélkül biztos, hogy nem lehet
az átalakítást végrehajtani.
Meg kell keresni a módját, hogyan lehetne bevonni őket az
átalakításba.
— Milyen mértékű lenne ez
a hallgatói beleszólás?
— Nem hiszem, hogy uniformizált megoldásokat lehetne
kialakítani, és azt mondani,
hogy a hallgatóknak oktatási
kérdésekbe egyformán bele
kell szólniuk, mint a személyzeti politikába, a kollégiumi
ügyekbe vagy mint a hallgatói
közművelődés kérdéseibe. Az
viszont rendkívül fontos, hogy
mindegyik üggyel kapcsolatban, az adott területen megfelelő súllyal biztosítani lehessen
a hallgatók közreműködését.
Alapvető fontosságú ügyről
van szó, ahol újra kell gondolnunk a helyzetünket és stratégiánkat. Egészen biztos, hogy a
felsőoktatás finanszírozásának
tervezett megváltozásával át
kell értékelnünk egy sor tevékenység kereteit, formáit, azt,
hogy miként tudunk közmű-

A JA TE új ifjúsági
rektorhelyettese Czucz Ottó, 1946-ban
született, Szegeden végezte az egyetemei,
itt is diplomázott.
Ezt
követően
rövid ideig dolgozott a Munkaügyi
Minisztériumban,
majd az egyetem
hívására visszajött a jogi karra. A
mezőgazdasági
és Munkajogi
Tanszéken kezdte a munkát,
amely
mostanra
átalakult
Agrárés
Munkajogi
Tanszékké.
Miközben
végigjárta a ranglétrát,
megadatott számára ti* külföldi
kutatási
lehetősége is. Járt Münchenben, s
egyéves genfi tartózkodása
után
csak nemrég érkezett vissza Magyarországra.

velődési tevékenységet, sportot finanszírozni vagy éppen,
hogyan tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani a hallgatóknak. Ezek olyan jelentőségű
feladatok, amelyeket a hallgatók érdemi közreműködése
nélkül nem tudunk megoldani.
— Az ifjúsági rektorhelyettes milyennek ítéli a körvonalazódó Universitas lehetőségeit?
— Óriási kérdés ez, számos
buktatóval, nehézséggel. Nagy
fantáziát látok az Universitasban, amely számos felesleges
kettősséget
megszüntethet.
Ugyanakkor körültekintőnek
kell lenni, hiszen az adottságok
nem azonosak a különféle felsőoktatási
intézményekben.
Nem volna szerencsés, ha bár-

melyik kérdésben a legalacsonyabb hatékonysággal működő
felsőoktatási intézményre jellemző nívóra állna be az Universitas normája. Valószínűleg
többoldalú közeledésre lesz
szükség az integrációhoz. Célszerű volna ezt a folyamatot
egy kicsit erősíteni is, de ugyanakkor igen alaposan kell az
részleteket tanulmányozni ahhoz. hogy ki tudjon alakulni a
megfelelő stratégia. Európa
szintű oktatás nehezen valósítható meg a jelenlegi szétaprózódott struktúrában. Ugyanakkor néhol decentralizációra is
szükség van. A struktúra egészséges, kiegyensúlyozott felépítése érdekében a kis egységek
autonómiáját is erősíteni kell
ott, ahol erre lehetőség van.
— Ön rengeteget utazik,
nemrégiben érkezett haza Angliából. Mint ifjúsági rektorhelyettes, mi az, amit kamatoztatni tud a külföldön látottakból, tapasztaltakból?
— Európai jelenség, hogy a
felsőoktatás a nyugati társadalmon belül nagyobb megbecsülést, támogatottságot élvez, és
magasabb értékrendet tükröz
mint nálunk. Ha a napi gondokon felül akarunk emelkedni,
akkor nagyobb erőfeszítéseket
kell tennünk az intellektuális
bázis megteremtésére. Aligha
képzelhető el mindez az egyetemek nagyobb arányú fejlesztése, v átformálódása nélkül.
Ezen belül a hallgatók aktivitását az eddigieknél nagyobb
mértékben kell igényeim, de
ehhez természetesen a megfelelő feltételeket is biztosítanunk kell.
P. T. P.

Magyar Nemzet-napok
H á r o m n a p o s rendezvényen mutatkozott be a nagy múltú Magyar
N e m z e t című újság városunknak
o k t ó b e r 12—14. között. A z első
n a p o n 16 órai kezdettel kerekasztal
beszélgetést tartottak az E x p o és a
Dél-Alföld esélyei címmel. A három
meghívott
vendéggel —
Barsiné Pataky Etelkával, címzetes
államtitkárral, az E x p o főbiztosával, Ványai Éva alpolgármesterrel,
M e z ő Mihállyal, a Blauplan K f t .
ügyvezető igazgatójával — Halász
Miklós" újságíró beszélgetett. A
Magyar Nemzet szegedi tudósítója
vitaindítójában e l m o n d t a , a jugoszláviai események miatt, a b e r u h á zások terén h á t t é r b e szorult a délalföldi régió, s n e m tudni, az Expóval kapcsolatosan mire számíthat
ez a terület. Barsiné Pataky E t e l k a
úgy vélte, aggodalomra semmi ok.
Magyarország a b é k e szigete, és
Szegeden é p p úgy nem lehet háb o r ú , mint Magyarországon, hiszen a város is az ország része. A z
E x p o főbiztosa e l m o n d t a , a kiállítás egyedülálló lesz a hasonló rendezvények t ö r t é n e t é b e n , hiszen ez
az egész országot mozgósítani
fogja. Budapesten 36 h e k t á r o s területen zajlik m a j d az E x p o , t é m á j a
a kommunikáció lesz —, de vidéken is mindenki annyit hasíthat le
az Expörból amennyit csak t u d .
35-^50 országból megközelítőleg
12 millió látogatóra számítanak. A

felvetődő p r o b l é m á k a t , nehézségeket, például azt, hogy a vidéki vállalkozók n e m ismerik a budapesti
rendezvények f o r m á i t , t é m á j u k a t ,
jellegüket, valamint, hogy nálunk
n e m léteznek olyan értelemben
vett régiók, mint például Spanyolországban, Barsiné n e m ítélte tragikusnak. Elismerte, hogy a magyar vállalkozóknak m a t ö b b az
ötletük, mint a p é n z ü k , de a külföldiek semmi esetre sem fogják m a j d
kiszorítani a m a g y a r o k a t , e r r e az
állam garanciát vállal. A címzetes
államtitkár szerint jól halad az
infrastruktúra kiépítése is, hiszen
kulcskérdés, hogy egy b e u t a z h a t ó
ország fogadja m a j d a vendégeket.
Ezt követően M e z ő Mihály a vállalkozók gondjait fogalmazta meg.
A b s z u r d u m n a k nevezte a kétféle
adórendszert, amely az átlag vállalkozó f e n n m a r a d á s á t veszélyezteti,
és álmodozásnak tartotta, hogy
ilyen körülmények között, amikor
fejlesztésre sincs pénz, a magyar
vállalkozók bármelyike is versenyezni tudjon a külföldiekkel.
A Magyar Nemzet napok következő rendezvényén Krasznai Zoltán főszerkesztő, Szényi
Gábor
helyettes főszerkesztő, Kristóf Attila vezető publicista és Tóth Gábor, a szerkesztőbizottság tagja beszélt a lap múltjáról, jelenéről.
Krasznai Z o l t á n főszerkesztő el-

j

m o n d t a , a lap jelenlegi célja, vállalva a hagyományokat, a modernizációt is szem előtt tartva a mai
magyar valóság bemutatása az olvasóknak. A lap dicső régmúlttal és
viharos közelmúlttal rendelkezik.
Talán ez utóbbi az o k a , hogy, a
h á r o m évvel ezelőtti 152 ezerről
mára 50— 60 ezerre esett vissza a
példányszám. Kérdésekre válaszolva a szerkesztőbizottság tagjai
e l m o n d t á k , ma igen nagy a feszültség a sajtóban. A rendszerváltáskor
mindenki csatlakozott valahová, a
pártosodás a lapok legtöbbjét sem
kímélte. A privatizáció jótékony
hatással volt a Magyar N e m z e t r e is
— igaz b o t r á n y o s körülmények között zajlott a lap eladása. A francia
tőke közepesnél valamivel j o b b
színvonalat teremt a lapnál, ugyana k k o r csupán gazdasági követelésekkel él, a politikába nem szól
bele. Magyar Nemzet szellemi függetlenséggel bíró, szélsőségektől
mentes, pártosodás nélküli lap szeretne lenni, amely igyekszik valahol középen megtalálni a helyét a
kormánypárti és az ellenzéki sajtó
között. M i n d e b b e n csak a hitelesség, a pártatlanság és az objektivitás nyújthat segítséget — szögezték
le a szerkesztők. (Következő laps z á m u n k b a n visszatérünk még a
rendezvényre.)
PÁL TAMÁS

PÉTER

Szeretném menedzselni a kollégáimat!
— mondja az új tanszékvezető
Szabó Tibor 1970-ben végzett a JATE Bölcsészettudományi
Karán olasz—francia
szakon. Négy év múlva az Eötvös Loránd
Tudományegyetem filozófia
szakán szerez
diplomát.
Huszonkét éve oktat folyamatosan
a JATE

BTK-n, s ez nem változott azután sem, hogy a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Társadalomelméleti Tanszékének vezetője lett. Érdeklődése elsősorban az olasz és a francia
társadalomfilozófia területére terjed ki.

— Miért hagyta ott — ha
— Valóban, ezeken a tancsak részben is — az egyetemet székeken a régebbi időszakban
ennyi év után, és vállalta el a mást kellett oktatni. De ez péltanszékvezetést?
dául a JATE BTK vonatkozá— A társadalomfilozófiai ér- sában a hetvenes évek végétől
deklődési körömnek — nevé- megváltozott. Ott akkortól a
ben is — ez a tanszék jobban filozófia tanszékén filozófiatörmegfelel. A filozófiában nem ténetet oktattak, s a többi tancsupán olyan tudományt látok«, széken is igyekeznek a szakszemely az élettől elvonatkozta- rűség felé elmozdulni. A főistott kategóriákkal foglalkozik. kola Társadalomelméleti TanMeglátásom szerint a filozófiá- székén idejövetelemig megmanak rendkívül nagy relevanci- íadt a tananyag lényegében
ája van az emberek társadalmi klasszikus marxista felosztása:
és politikai életére is. Nemcsak filozófia, közgazdaságtan és
a filozófiára, hanem általában a politikaelmélet. Pályázatomtársadalomelméletekre — pél- ban azt az elvet követtem, hogy
dául a politikaelméletre — is szakszerűen általános társadaigaz ez. Az erre vonatkozó el- lomelméletet kell oktatni Max
képzeléseimet ezen a tanszé- Weber, Georg Símmel vagy
ken jobban meg lehet valósí- Habermas szellemében, ahogy
általában a nyugati egyetemetani.
ken teszik ezt.
— Eközben fog a tanszék valamiféle határozott politológiai
— Kik lesznek az oktatók?
vagy filozófiai irányvonalat kö— Az oktatók közül többen
vetni?
kicserélődtek. Elődöm, dr. Fe— A tanszék fő irányvonala hér István nyugállományba voa szakmai, tudományos érdek- nult, s egy-két kollégánk szinlődés elmélyítése. Régebben a tén nyugdíjazás előtt áll. A tantársadalomelmélet
körében széket folyamatosan fiatal okoktatott tantárgyakat általában tatókkal szeretném feltölteni.
politikusabb szemlélettel taní- Politológusokat, szociológusotották. Jelen időszakban az igé- kat, és elsősorban filozófusonyek — a hallgatók részéről is kat próbálunk megnyerni a tan— a szakszerűséget követelik. szék számára. Ezenkívül a terEz szerencsésen találkozik kol- vek szerint több egyetemi oktalégáin érdeklődésével és el- tót, és budapesti kollégát kéképzeléseivel is. Bár meg kell rünk fel vendégelőadónak.
jegyezni,
hogy
nehéz
— Hallottam Csapó Balázs
társadalomelméleti kérdésekről csak szakmai szempontok képviselő nevét is...
alapján beszélni, de erre kell
— A tanszéknek az az elképtörekednünk. Ez a mi intenci- zelése, hogy a politikaelmélet
ónk, s ez megfelel a „Bihari- — ezt oktatja Csapó Balázs is
iskola" elveinek.
— nem választható el a politi— Akik korábban ilyen,
vagy ehhez hasonló tanszéken
tanítottak, másfajta elbírálás
alá estek, és mások voltak az
elvárások, mint most. Hogyan
hidalják át ezt a nehézséget?

kai gyakorlattól. A tanszéken
oktatók politikaelméleti felkészültségét
lehetne
kamatoztatni úgy is, hogy kapcsolatot keresünk a gyakorlatban
résztvevőkkel, akiknek csak

empirikus ismereteik vannak.
A z elméleti és a gyakorlati ismeretek összekapcsolására.kell
a hangsúlyt helyezni. Az első
félévben ezt kísérletnek szánjuk. hogy felmérjük a hallgatók
érdeklődését.
— Az egyetemen Önt menedzser-típusnak ismerték. A főiskolán is megtartja ezt a tulajdonságát?
— Nagyon szeretném az itt
dolgozó . kollégákat menedzselni. Meggyőződésem, hogy
egy jó értelemben vett, egészséges menedzselés után a tanszék legtöbb oktatója egyetemiszintre akkreditálható. Szándékom, hogy a kollégák részt vegyenek az országos tudományos életben, publikáljanak
szaklapokban. Szeretném kapcsolataim révén támogatni tudományos munkájukat, s ezáltal elérni a tanszék fölfejlesztését. Hozzá kell tenni, hogy a
tanszék felszereltsége rendkívül elmaradott. Nincs fénymásoló gépünk, különböző helyekre van szétszórva a tanszék. Ráadásul a főiskolán legalább 30—35 hallgató van egy
szemináriumi csoportban, ami
komolytalanná teszi az oktatómunkát, s így hiányoznak a foglalkozásokról az igazi vitájc.
— Dolgozik-e
valamilyen
tudományos munkán?
— Több könyvet készítek
elő, s ezen túl szaklapokba,
folyóiratokba is rendszeresen
írok. Továbbra is szeretnék
részt venni a magyar tudományos életben. Jelen pillanatban
leginkább a XX. századi filozófiai ember-problematika foglalkoztat, főként az 1945 utáni
Olaszországban.
ARATÓ LÁSZLÓ

Fábricz Károly tervei
V

Szaknyelv, szakfordítói kurzus, nyelvvizsga

X

A JATE nyelvi lektorátusának
új vezetője Fábricz Károly. 1953-ban született, nős, egy gyermek
édesapja. A JATE angol—orosz
szakos hallgatójaként
diplomázott
1978-ban. Az orosz
tanszéken
gyakornokoskodott
két évig, majd doktorit írt, tanársegéd lett. 1982-ben adjunktus, 86-ban pedig docens.

— Milyen elképzelései vannak
a lektorátus vezetésével kapcsolatban? Mi az, amin szeretne változtatni?
— Érdekeltté kellene tenni a
hallgatókat a b b a n , hogy ó r á r a járjanak. H a hallgató l e n n é k , és azt
érezném, hogy nem k a p o m m e g
azt a szintű képzést, amit v á r o k ,
én sem járnék órára. Valószínűleg
még a k k o r sem, ha bizonyos kötelezettségeknek
kellene
eleget
tenni. Mint minden hallgató, vagy
későbbre h a g y n á m , vagy ha mégis
j á r n é k , csak módjával t e n n é m .

— Milyen módon lehet érdekeltté tenni a hallgatókat?
— Úgy, ha a nyelvi képzést az
ötéves szakmai képzés szerves részévé tudjuk tenni. A hallgató
valamely t u d o m á n y á g b a n elméleti ismereteket szerez, szakember lesz. Manapság közismert,
hogy adott t u d o m á n y b a n az ismeretszerzés nélkülözhetetlen eszköze az idegen nyelv ismerete és a
szakmai irodalom n y o m o n követése. Úgy g o n d o l o m , hogy elsősorban szaknyelvet kellene tanítani.

— Megoldhat«) volna a lektorátus keretei között, hogy a rendkívül sokfelé orientált hallgatók
mindegyike megkapja a neki megfelelő szakmai nyelvi képzést?
— A lektorátuson belül fel kellene m é r n ü n k , hogy a lektorátus
dolgozói közül kik azok. akik vállalkoznának arra, hogy beleolvassák magukat egy-egy tudományterületbe. Ezt kővetően a szaknyelvet képesek lesznek oktatni.
Más kérdés, hogy a szakmai
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vonatkozásait csak felületesen értik m a j d . N e m tartok attól, hogy a
kommunikációs biztonság megteremtését ez akadályozná. N é h a
elhangzik olyan vélemény, hogy
elónyösebb volna, ha szakember
tanítaná a szaknyelvet. Például a
kémikus a kémiát. Tartok azonban attól, hogy ez a s z a k e m b e r
nem t e n n é képessé a hallgatót
a r r a , hogy egy konferencián önállóan felszólaljon, mert esetleg ő
sem tud felszólalni. A szaktanár
nyelvi jártasságára szükség v a n ,
hogy a hallgató ne eleve tévesen
tanuljon meg bizonyos kifejezéseket, amelyekre m a számos negatív
példa akad. Ezeket az&rákat még
vonzóbbakká lehetne tenni, ha
valahogy b e é p ü l h e t n é n e k a szakdolgozat elkészítésének m e n e tébe. A hallgató t u d j a , hogy ha
adott szakirodalomban értelmezési nehézségei vannak, b á r m i k o r
megkeresheti a tanárát. Szeretnék elmenni a H Ö K - h ö z , és megkérdezni ő k e t , hasonlóképp látják-e a kérdést, hisz lehet, tévedek-.

— A nyelvvizsgarendszert is
módosítaná a fenti elképzelés?
— N e m m o n d o m azt, hogy köz é p f o k ú nyelvvizsgára nincs szükség. I n k á b b arra gondolok, hogy
itt elsősorban nem olyan típusú
nyelvismeretre van szükség, hogy
meg tudjuk mondani a h o m o k o zóvödör nevét angolul, h a n e m
hogy ismerjük a szakmai nyelvet.
Úgy látom, nem a kötelezővé tételben van a nyelvoktatás megújításának lényege, h a n e m hogy
négy-öt, esetleg h á r o m év alatt el

tudjuk fogadtatni azt az alapelvet
a J A T E - n , hogy aki a szaknyelvi
képzés után a megfelelő teszteket
megoldja, teljesítménye feleljen
meg egy középfokú nyelvvizsgának.

— Megvalósíthatónak
ezt?

tartja

— Meg kell próbálnunk elérni.

— Az egyetem hatáskörén belül van erre lehetőség?
— A z egyetem a saját hatáskörén belül döntött arról is, hogy két
vizsgát tesz kötelezővé. H a bizonyítani t u d n á n k azt — ez is egy
folyamat volna természetesen —,
hogy nyelvi képzésünk a nyelvi
igényesség szempontjából eléri,
esfetleg meg is haladja egy középf o k ú nyelvvizsga anyagát és követelményszintjét, a k k o r nem látom
e n n e k akadályát. Kedvező esetben a hallgató — amennyiben úgy
tartja kedve — erről diplomát
kapva részt vehetne egy szakfordítói kurzuson is.

— Nagyon sok kritika éri a jelenlegi lektorátusi nyelvoktatást.
A hallgatók azt mondják, hogy
csigalassússággal halad az anyag
okítása annál a tanárnál is, aki
ugyanakkor a fizetős nyelvórákon
brillírozik. E téren is lesz változás?
— Információhiányban szenved e k , de m i n d e n k é p p szeretnék
utánanézni e n n e k . Azt hiszem, ha
az emberi gyarlóságot és a jelenlegi gazdasági helyzetet nézzük,
ez bizonyos szempontból é r t h e t ő

P.T. P.

Csak egy van belőle
Néhány évvel ezelőtt igazá- ben — azt hiszem, sokakban az ilyen kiállásért. Akárhogy is
ból nem tudtam, mi az, hogy jókora sokkot okozva. Ak- párton belül, de meglehetősen
politikus. Azt meg végképp kortájt még mindig nem hor- magára maradt Gábor ebben a
nem, hogy milyen egy politi- dott nyakkendőt, de a puló- nagyfene
népszerűségében.
kus. Tévében fel-feltűntek a veréből is meglehetősen so- Nyilván, hatalmi játékok minpártemberek, káderek, szak- kakat rádöbbentett a való- denhol vannak, s ezekből ó
értőnek mondott kormány- ságra. Kissé szokatlan volt sem
maradhat
ki.
Azt
tagok, városi
már csak a FIpárttitkárok,
DESZ public
kiszesek, néprelations szafrontosok, sokemberei tudroljam? Szóval
nák
elárulni,
" őket neveztük
hogyan
lehet
akkor 1988ilyen jó képet
89-ben hivatáfesteni
egy
sos és hivatalos
pártról. Konfpolitikusokliktusok, szenak.
Monor,
mélyeskedések
• Szárszó, Lakinélkül. Ehhez
telek híreinek,
az image-hoz
véleményeinek
szervesen hozismerete akkor
zátartozik,
még kevesek
hogy van egy
kiváltsága volt.
Fodor GáboA várható folyruk. Akit nem
tatás — nevelehet csak úgy
zetesen: és akelmozdítani.
kor
találkozBár egy szóval
tam „a" politisem akarom azt
kussal — ezútmondani, hogy
tal
elmarad.
ilyesmit akarNem ilyenfajta
nak a fideszeemberrel talál. .
, .,
sek. Azt azért
rodor Gábor a rpécsi kongresszuson
•
koztam,
ha6
megjegyzem,
nem egy magas, szőke jogász- hallgatóinak, nézőinek az ef- hogy az új pártpolitikai leoszszal, akit Fodor Gábornak hívféle interpretáció, de: „majd tásban Fodornak az oktatástak, hívnak. Egy kisvárosban
megszokják" — így a fideszes ügy jutott, ami ugye nem a
szerveztünk egy beszélgetést,
legpreferáltabb terület...
ahová — hozzá hasonlóan nem álláspont. Ahogy az egész Szövetséget,
úgy
Fodor
Gábort
is
(Csurkás fordulat követkeismert — barátjával, Molnár
Péterrel látogatott el. Mit megszokták. Sót! Azután — zik.) Nem állhatom meg. hogy
mondjak: csuda dolgokat hal- többek között az Orbán—De- ne szóljak a miniszterelnöklottunk tőle, tőlük. Fodor volt utsch—Fodor image révén — jelöltség kérdéséről. Aki járt
a népszerűbb a közönség szá- már viszonyítási ponttá vált már összfideszes rendezvémára, s ez — szerencsére egy- Gábor és társai. Akkor már nyen (például kongresszuszerűen — ugyanazzal magya- történtek az események, s ezek son), bizonyára velem együtt
rázható, mint mostani fellép- azok a momentumok, napról megállapította, hogy Fodor
tei. Úgy gondolkozik, ahogy napra történt dolgok, melyek Gábor a FIDESZ legnépszeelképzeli az ember az őszinte, taposómalmában politikusok rűbb politikusa. Ha kell, szede határozott véleménynyilvá- lettek. Többek között ő is azzá mélyeskedek: párton belül, de
nítást és viszonyulást. Nem vált. Azonban Fodor Gábor — valószínűleg azon kívül még
inkább népszerűbb Orbán
mertem akkoriban azt monszerencsére — nem kategoriViktornál is. Stílusa, mentalidani rá, hogy politikus — túl
zálható. Nincsenek követői, tása, s kapcsolatai általában a
rossz íze volt ennek a szónak. S
most sem szívesen nevezem hasonmásai; őt nem lehet legtöbb reá adott szavazatot
Intézménnyé eredményezik. Azt pedig nyilannak, de az, vagyis azzá lett. „visszaadni?.
Emlékezetes — mármint szá- vált nemcsak a Fiatal Demok- ván sokkal többen tudják,
momra — első találkozásunk raták Szövetségében, hanem a hogy fórumain telt ház, megegy étteremben végződött. A magyar közéletben is. Olyan' becsülés és nagy-nagy siker récehhet mi, a meghívók álltuk, politikus-képet alakított ki, szese. Ez egyrészt pártjának,
hiszen nekik körülbelül annyi melyet még az Egyesült Álla- de nagyobbrészt neki szól.
pénzük volt, mint nekünk. mokban is bízvást elismerné- Szóval:
miniszterelnökség.
Ott, vacsora és egyebek köznek, sót, el is ismerik. Fodor Jóllehet vannak ellenkező nyiben, immár fesztelenebb —
Gábor tartózkodó, szerény, és latkozatok, de elég világos,
párttagok és ifjúságvédelmisek
hogy a jelölti cím Orbán Vikfigyelő tekintetétől mentes — rendkívüli intellektusú férfiú. toré lesz, vagy már az, csak
légkörben még hihetetlenebb Még mielőtt eme portrénak sz- még nem mondták ki. Illetve,
dolgokat meséltek arról, hogy ánt irományt bárki is dicshim- tavaly ősszel, a pécsi kongreszhol, miben élünk. S ami na- nuszhoz hasonlítaná, elmon- szusukon megjelent FIDESZ
gyon fontos és nagyon megra- dom egyetlen, de annál kelle- PRESS című belső kiadványgadott: nem éreztem gyűlöle- metlenebb élményemet Fodor ban egy Kövér László nevű
tet, olthatatlan — és részemről Gáborról. A FIDESZ szegedi úriember kijelentette, hogy elalaptalan — bosszúvágyat kongresszusán
valamiféle sősorban Orbánra gondolnak,
azok iránt, akik felett eljárt az belső ellenzékről volt szó, de mint jelöltre, bár van alternaidő. Azt gondoltam, hogy nem hogy ők kik, és mit akarnak, tívája. Nos, Kövér számomra
megoldás az erőszak, hisz itt igazán csak kevesen tudták. igen mértékadó egyéniség, a
van ez a Fodor, aki nyilván Akkor Gábor jelentéktelen ki- párt legfőbb ideológusa, akijobban belelát a dolgokba, és ő sebbségnek aposztrofálta a nek igen sokat nyom a szava.
egyszerűen végiggondolja, mit
szóban forgó társaságot. Ez Fodor pedig sosem tiltakozik a
lehet tenni. Ennek pedig az az
akár igaz is lehetett, de a tőle fenti beállítás ellen, igaz, áltaeredménye, hogy másokat is
lában nem is hagyja jóvá. Az
józan értékítélet formálására sokszor látott hipertoleranciá- viszont látható, hogy nem tö;
késztet. Aki akar, tanulhat val nem egyeztethető össze. S rekszik a megtisztelő és megha a toleranciánál tartunk, szetőle. Megengedi.
terhelő cím elérésére. Inkább
rencsére ez az átkos liberáltu- dolgozik keményen tovább, s
lajdonság nem öltött nála vég- szerencsére nemcsak a politiA választások előtti, alatti
zetes
méreteket. Vagyis nem kában, hanem a tudomány teforradalmi-tüntetős . időszakzavarta,
nem tudta befolyá- rületein is kamatoztatja kivéban is többször beszéltünk.
Meghallgatta a gondokat, és solni objektív értékválasztását. teles képességeit és tulajdonkérdezgetett is. Sokszor az Nemrég volt egy emlékezetes ságait.
volt a válasza: „ezt nektek vita a Hőmérő című politikai
Fodor Gábor olyan, amikell eldönteni, megoldani". showműsörban. Az idegenlyennek
évekkel ezelőtt megNem hiszem, hogy jobban gyűlöletről, a kirekesztésről
tisztelne valamit is a legalap- volt szó. Az egyik jeles dema- ismertem, szerencsére nem
vetőbb emberi szabadságjog- góg szélsőjobbos, skeenhead- változott, vagy ha igen: előnyére tette. Mégis azt monnál, az autonóm gondolkobarát vendég szavai, vélemé- dom: nem baj, hogy csak egy
dásnál.
Azután
kiderült,
nye hallatán az Emberi Jogi és van belőle. Példaértéknek elehogy belekerült — már sokkal korábban — az őrületes Kisebbségi Bizottság elnöke- gendő, s közhelyszerűen bizohajszába, s egyszeriben mér- ként meghívott Fodor Gábor nyos, hogy ennél a gondolattékadó, prominens személyi- kikérte magának az uszító han- nál csak ezen írás, s nem Fodor
ség lett Gábor. Nem mintha got. Kijelentette: amennyiben Gábor közéleti pályafutása ér
addig nem lett volna az, de ez tovább folytatódik, feláll, és véget.
mások ezt nem tudták. Most kimegy. Vannak országok,
ez tudatosult a közvélemény- ahol megtapsolják a politikust
ARATÓ LÁSZLÓ
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(Gondolatok a hallgatói képviseletről)
A jelenlegi önkormányzat
mandátuma ez év októberében
lejár, s a hallgatóság demokratikus módon új képviselőket
fog választani az intézményi tanácsokba.
Ilyenkor célszerű a leköszönő elnöknek néhány szóban
értékelnie az elmúlt időszak tapasztalatait, eredményeit, kudarcait, s megoldásra váró feladatokat sorba szedni.
Két éve veszek részt a Hallgatói Önkormányzat munkájában, először mint 11 K-s képviselő, majd mint az EHÖK elnöke. Ez alatt az idő alatt az
Önkormányzatnak számtalan
elvárásnak kellett megfelelnie,
s különösen elnökségem második szakaszában igen sok konfrontációt vállalt fel. A Hallgatói Önkormányzat legfontosabb feladatának a hallgatói érdekek képviseletét kellett tekintenie.
így a fő kérdés az, hogy ezt
maradéktalanul ellátta-e. Véleményem szerint az egyetem
életét meghatározó Tanácsokban ezt a funkciót tisztességgel
elláttuk. Azonban az ezek
alatti szintek már a HÖK számára nem voltak elérhetők.
így a jövő legfontosabb feladatának az érdekképviseletiegyüttműködési .szintek teljes
vertikumának — az Egyetemi
Tanácstól a tanszéki képviseletekig — működtetését tartom.
Külön kell beszélni a kollégiumokról.
A HÖK megalakulásától
kezdve a kollégiumok önállóságát hangoztatta, véleményem szerint helyesen. Azonban azt már károsnak tartom,
hogy nem jött létre komoly
munkakapcsolat a kollégiumi
diákvezetőséggel.
Az okot abban látom, hogy a
HÖK túlságosan el volt foglalva saját gondjaival, hiszen 92
első felében a tét — meggyőződésem szerint — az önkormányzat léte volt.
A magam részéről azt tartanám a legjobb megoldásnak, ha
a kollégiumi önkormányzat integrálódna. Ezt a folyamatot
szükségessé fogja tenni az új
finanszírozási rendszer is.
Az érdekvédelmi funkció ellátásához mindenképp szükszéges a szerzett jogok jogszabályi rögzítése. Jelen pillanatban, ilyen sarkalatos jog a hallgatói 1/3-os képviselet.
Látható, hogy a készülő Felsőoktatási Törvény vitája kapcsán a konzervatív erők igyekeznek minimálisra szorítani
— valamifajta európai „normákra" hivatkozva — a demokratikus vívmányokat, (ld.
Solymosi cikk, Magyar Nem-"
zet.) Ezek az erők nemcsak a
hallgatói képviseletet kívánják
megnyirbálni.
Ennek a részletes kritikájába
most nem megyek bele, de azt
hiszem, a feudalizmus intézményét csak nagyon kevesen támogatják.
Ugyancsak életbe vágó a jelenlegi képviseleti arány fenntartása azért is, mert a várható
tandíj mértékének megállapítása, az intézményi tanácsok
hatáskörébe kerülne.
Nagyon fontos lenne, ha a
hallgatóság ebben a kérdésben
nem elhamarkodottan ítélne,
hanem átgondolná választott
testületeivel együtt a legésszerűbb válaszlépéseket.
Sok kritika ért az elmúlt időszakban, hogy a HÖK miért
vállalta el az ösztöndíjügyek intézésését, amikor helyzete elég
instabil Volt az egyetemen.
El kell mondani, hogy a korábbi rendszerben nem volt
olyan szerv, amelynek érdeke
lett volna, hogy a pénzek elosztása a legoptimálisabb legyen.
S van-e jelenleg jobb megoldás
a hallgatók által választott
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önkormányzatnál!
Természetesen az önkormányzat sem képes mindenki számára egyformán Elfogadható rend-szert kidolgozni.
Ugyancsak sok kritika érte a
banki átutalást. Gondoljátok
meg, hogy a többi nagy egyetemen is hasonló rendszert mű r
ködtetnek, hol kötelező, hoíalternatív jelleggel. Tehát másutt
is felismerték ennek a rendszernek az előnyeit.
Az is meggondolandó, hogy
az állandóan növekvő hallgatói
létszámot a GH jelenlegi két
pénztára, a csoportok felszámolódásával nem tudja majd
ellátni. Érvként fel lehet hozni
ellenünkre, hogy a csoportrendszert a HÖK kívánta megszüntetni.
Ez így igaz. De porítosan
azért, mert kiszámítható volt,
hogy a viszonylag szabad átjárhatóság miatt az egész rendszer
magától összeomlik majd.
Az „egyetempolitikáról".
1. A kollégiumi férőhelyek
száma a legnagyobb akadálya
ma a JATE fejlesztésének.
Amennyiben áttér a kormányzat a normatív finanszírozásra,
akkor a felvett hallgatók után
kap támogatást az intézmény, s
ha a hallgatókat nem lesz hol
elszállásolni, nem jönnek Szegedre, s a JATE lemarad'a
hallgatókért vívott versenyben,
ami már a mostani felvételinél
érezhető volt.
2. Hasonló fontosságú a kiszolgáló infrastruktúra kiépítése: egységes könyvtári rendszer, orvos, menza, s az
egységes questura.
3. Elkerülhetetlen az intézményi átjárhatóság megvalósítása.
Gondolom mindenki előtt ismert a BTK-n történelem szakos diplomát nyert tanárok felvételi kötelezettsége az ÁJTKra, történelemből. Ez csak egy
kiragadott példa. Bármennyire
hihetetlen is, az Egyetem a
hallgatókért (is) van.
Ezek látszanak a legégetőbb
problémáknak.
Az UNIVERSITAS.
Meglátásom szerint ez á jövő
útja, a hajdan volt egységes
Szegedi Egyetem visszaállítása.
Azonban ennek létrejöttét
leginkább, a részérdekeket
védő csoportosulások gátolják
mind országos, mind helyi szinten. Gondoljátok meg, ha a
párhuzamos intézeteket megszüntetnék — hiszen a valódi
egyetem ezt is jelentené — micsoda boxmérkőzés indulna
meg a státuszokért! Barátaimnak szoktam emlegetni, hogy
már csak a felvilágosult abszolutista módszerekben hiszek.
Ezeknek a problémáknak a
leküzdésében a mostani egyetemi vezetés mindenképpen
partner lesz, hiszen mi is váiasztottuk.
A kudarcokról.
Mindenképpen
kudarcnak
könyvelhető el, hogy a hallgatói képviselet cs^k a legfelső
szinteken vált hatékonnyá.
Sajnos nem sikerült a HÖK
helyzetének teljes stabilizálása,
bár az oktatási törvény tervezete1 előírja az önkormányzatok
működési feltételeinek biztosítását.
Viszont sikerült megteremteni az önkormányzati munka
alapvető feltételét, a nyugalmat.
Utoljára csak egy megjegyzés: a HÖK munkája akkor lesz
a legjobb, ha TI, választók,
nem csak a szavazatotokkal fejezitek ki bizalmatokat a képviselőkkel szemben, hanem a
mindennapi munkában sem
hagyjátok őket egyedül.
VÁRNAGY JÓZSEF

Az Országos Felsőoktatási Érdekképviseleti Szövetség 1992. szeptember 26-i
Választmányának állásfoglalása a .
tandíjjal kapcsolatos problémakörről
1. A felsőoktatásban való részvétel nem fogható fel pasztán a társadalmi szükségletekhez való hozzájárulásként,
hiszen a diploma megszerzésével az egyén saját munkaerőpiaci értékesíthetőségét növeli, így az ő szempontjából
inkább egyéni vállalkozást jelent a tanulás.
t
2. Ez képezheti elvi alapját — megfelelő feltételrendszer
megléte esetén — a tandíjrendszer bevezetésének.
Elméletileg elképzelhetőnek tartunk egy olyan felsőoktatási rendszert és intézményi struktúrát, amelyben a rendszer egyik eleme lehet a hallgatói tandíj.
3. A jelenlegi helyzetben sem jogszabályi, sem finanszíro- 1
zási feltételei nincsenek meg annak, hogy a tandíj szedésétől, a képzés minőségét illetően elvárt és hivatkozott pozitív
hatásokból bármi is megvalósuljon. Ezért a hallgatóság
számára a tandíjrendszer bevezetése elfogadhatatlan, mert
félő, hogy a jelenlegi elavult és gazdaságtalan intézményi és
képzési struktúrák továbbvegetálásának finanszírozásához
járulna hozzá a hallgatói zsebekből előteremtett többletforrás.
4. A hallgatói tandíj csak az intézmény gazdálkodási és
képzési struktúraváltásának részeként, az intézményi reform egyéb elemeinek egyidejű és maradéktalan megvalósításával egy ütemben vezethető be.
5. Az a sokat hangoztatott érv, amely szerint „a tandíj
bevezetésekor alapvetően megváltozik a hallgató viszonya a
felsőoktatási intézményhez és az oktatáshoz, megrendelőként fellépve jobb pozícióból követelheti az oktatás színvonalának emelését" csakis akkor értelmezhető, ha az ily
módon elképzelt „megrendelői szerephez" megfelelő környezet rendelődik hozzá, azaz:
— biztosítottak a hallgatók jogai hivatkozott megrendelői
szerepük érvényesítéséhez,
— biztosítottak a szabad tanárválasztás maradéktalan
megvalósulásának jogszabályi és financiális feltételei,
— nemcsak a tandíjnak, de a képzési normatívának is van
bértartalma, amely a hallgató választása alapján növeli a
képzésben közvetlenül részt vevők bérét,
— jogszabályilag garantáltak az oktatókkal szemben támasztott követelményrendszer elemei,
— megvalósul' az országon belüli ekvivalencia és az
intézmények közötti átjárhatóság,
— a felsőoktatási intézményekkel és képzési programjaikkal kapcsolatosan érvényesül a munkaerőpiac kontrollja.
6. Tandíjat szedni csak működő hallgatói hitelrendszer, és
megfelelő hallgatói juttatási rendszer elemeinek kidolgozása, feltételeinek megteremtése után, működésének megindulásával egy időben lehet.
7. A hallgatói tandíjaknak garantáltan az intézményeknél
kell maradniuk, azok pluszbevételét képezve. Elfogadhatatlan a tandíjbevételeknek a felsőoktatási költségvetésbe
való tervezése. Az intézmény költségvetési támogatása
nem csökkenhet a tandíjszedés miatt.
8. A hallgatóktól beszedett tandíjakból csakis a képzésben
közvetlenül részt vevő szervezeti egységek, műhelyek
részesedhetnek, csakis közvetlenül a képzéssel összefüggő
fejlesztések támogatására, valamint a képzésben közvetlenül részt vevők béréhez történő hozzájárulásra fordíthatók.
A hallgatói önkormányzatoknak meghatározó szerepük
kell, hogy legyen a pénzek felhasználásának kontrolljában.
9. A tandíj felső határa a képzési költség fix százalékában
legyen maximálva, mégpedig képzési szintek, képzési formák és szakterületek szakmailag megalapozott közvetlen
képzési költségeinek átlaga szerint differenciáltan. E keretek között az intézmény maga döntsön a tandíj mértékéről.
10. Tandíjmentességet élvezők körét az intézményi tanács
határozza meg.
11. A tandíj befizetésének ütemezése, a hallgatói juttatások mindenkori ütemezésével egyezzen.
12. Elengedhetetlennek tartjuk a hallgatói juttatások egységes rendszerben való kezelése koncepciójának kidolgozását.
13. Az országos központi hallgatói alap helyett, decentralizáltan intézményi szintű hallgatói alapok döntsenek az
egységesen kezelt hallgatói juttatások rendjéről. A hallgatói önkormányzatok meghatározó szerephez kell, hogy
jussanak a döntésekben, azaz többségi részvételüket
biztosítani kell a hallgatói alap kuratóriumában.
OFÉSZ Választmány

A tandíjról itt... )
Az utóbbi időben megszaporodtak a nyilatkozatok a
várható tandíj körül. Az első megnyilatkozás Polónyi Istvántól, az MKM felsőoktatási főosztályvezető-helyettesétől
származott. Az akkori nyilatkozatában havonkénti 2000
Ft-os tandíj bevezetéséről nyilatkozott bévezetésként. Erre
reagált a hallgatói önkormányzatok országos szervezete, az
OFESZ. Választmányunk erről szóló nyilatkozatát olvashatod itt. Sokkal inkább kiegészíteni szeretném a Választmányi
anyagot.
1. A tandíj bevezetésének előfeltétele, hogy a Felsőoktatási Törvényt a jelenlegi formájában az Országgyűlés elfogadja.
2. A hallgatói önkormányzatok a hallgatói hitelrendszer megvalósítását tartják első lépésnek, és nem a tandíj
bevezetését.,
3. Az egyéb szükséges reformokról a választmányi
anyagban olvashattok.
4. A tandíj szedését a jelenleg is érvényben lévő oktatási
törvény (1985/1. TV.) is lehetővé teszi. Ám a végrehajtásról
rendelkező 7/1987-es MM. rendelet megszabja, hogy csak a
3.00 alatti tanulmányi átlagú hallgatók fizethetnek tandíjat,
havi 2000 Ft-ig.
5. Tehát most általános tandíjfizetési kötelezettségről
van szó. A Tervezet lehetővé teszi a tandíjmentességet,
ennek meghatározását az intézményi tanácsok hatáskörébe
utalja. Ugyancsak az intézmények hatáskörébe tartozik a
tandíj mértékének megállapítása. Ezért is mérhetetlenül
fontos a hallgatók 1/3-os részvétele a tanácsokban, s ezért is
fontos a TE részvételed ezek alakításában.
6. A probléma, hogy az állami költségvetés tervezetében
szerepel a tandíjakból befolyt összeg. Ez azt jelenti, hogy az
intézményeket minimál tandíj szedésére kényszeríthetik, ami
nem szerepel a törvényes lehetőségek között. Ezt csak úgy
lehet elérni, hogy az intézmények jogköréből rendelkező
fejezet idevágó részét a PM nyomására felfüggesztik.
7. Tudni kell azt is, hogy a Pénzügyminisztérium még
mind a mai napig nem hagyta jóvá a 91. évi maradványokat,
s a hírek szerint el is fogja vonni.
8. Ahhoz, hogy hogyan kell értelmezni az oktatás
stratégiai szerepét, csak egy megjegyzés: a jövő évben az
intézményi bázist 40%-kai csökkentik.
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VÁRNAGY JÓZSEF
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Mint bizonyára többen olvastátok már a napilapokban, a
•kormányzat '93 szeptemberétől
egységes, havi 2000 Ft összegű
tandíjat kíván bevezetni. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók érdekképviseleti szerve, az
OFÉSZ, mélységes megdöbbenéssel vette tudomásul a bejelentés tényét, s azt főleg, hogy
Andrásfalvy Bertalan miniszter
úr kijelentette: a bevezetés a
hallgatókkal való megegyezés
eredménye.
Az OFÉSZ alapjában véve a
tandíj szükségességét nem vitatja, de bevezetését bizonyos
feltételek előzetes teljesüléséhez köti. Most tulajdonképpen
arról Van szó, hogy a Pénzügyminisztérium nem kívánja (és
tudja) finanszírozni a jelenlegi,
elavult struktúrájú, gazdaságtalan és alacsony hatékonyságú
felsőoktatást, és ezért próbálja
azt a hallgatókra hárítani. A
hallgatók képviselői viszont nagyon keményen kiállnak amellett, hogy amíg egy komoly szerkezetváltás nem történik (általános kreditrendszer, tanszabadság, diplomák nemzetközi elismertsége, szahad tanárválasztás), addig nem leszünk hajlandóak tandíjat fizetni. A bejelentés gyorsaságának okaként a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium
(továbbiakban
MKM) egyébként azt adta meg,
hogy le kell adni a nyomdába a
jövő évi felvételi tájékoztatót.
Amíg nincs felsőoktatási törvény, addig nem látható világosan, hogy- milyen felsőoktatást
kívánnak finanszírozni, tehát
„bianco csekket" adnának a
kormány kezébe.
Az sem világos, hogy a törvénytervezettel ellentétben, miért a tandíj minimumát'íiják elő.
A tandíj bevezetésének elsődleges feltétele a megfelelő kompenzáció és egy jól működő hallgatói hitelrendszer. Ezeknek
még az előszele sincs meg, s azt
sem szabad elfelejteni, hogy utánunk már nem jár családi pótlék
sem, sőt a nyugati országokkal
ellentétben az adóból sem írhatják le a szülők az erre fordított
összegét.
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Azt is abszurdumnak tartjuk,
hogy a tandíjat a tervezet szerint
nem havonta, hanem félévre
előre kellene befizetni. Ez már
csak azért is furcsa, mert az
MKM ragaszkodott ahhoz, hogy
az intézmény költségvetési támogatását havonta folyósítsák.
Összefoglalva az OFÉSZ
1992. szeptemben 16-i Választmányi ülésén elhangzottakat:
1. A felsőoktatásban való
részvétel nem egyéni vállalkozás, hanem a társadalmi szükségletekhez való hozzájárulás, a
társadalmi jólét alapja, egyfajta
visszacsatolás a valós társadalmi
igényekhez. Fejlett felsőoktatás
fejlett társadalmat von maga
után, ráadásul komoly tömegeket lehetne leszívni a munkanélküliek köréből, s ez lényegesen
olcsóbb megoldás, mint a segélyezés. A fentiekből következően a felsőoktatás finanszírozása főleg és elsősorban állami
feladat.
2. A tandíj bevezetése elfogadható a már fentebb vázolt
kritériumok teljesülése esetén,
de addig (tehát most) elfogadhatatlan.
»
3. A tandíj bevezetése hasznos lehet, mert így megváltozik
a hallgató viszonya a felsőoktatáshoz, megrendelőként léphet
fel, jobb pozícióból követelheti
az oktatási színvonal emelkedését.
4. A hallgatói tandíj intézményi forrásbevonást jelentsen, a
költségvetés ne tervezzen vele.
Fordítódjon közvetlenül a képzés fejlesztésére, lehetőleg (legalább egy része) az oktatók
béralapját növelje. A pénz felhasználásánál figyelembe kell
venni a hallgatói képviseletet.
5. Ne a keretintézményt, hanem konkrétan az oktatási tevékenységet végző tanszékeket illesse meg a pénz, nehogy az
intézményi deficitet finanszírozzák vele.
6. A tandíj minimuma helyett
tandíjmaximumot kell előírni.
7. A tandíj fizetésének módját az intézmény maga állapítja
meg, de lehetőleg havonta történjék.
— gábor —
(Szombathely, BDTF)
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Obe Postma

Most már szúr!
Szebenyi

Üzenet későbbi olvasómnak

Először: köszönjük gondolataidat, azt, hogy eljöttél a
Hátország felolvasóestjére. Nem érteni igazából, hogy te
miért bosszankodsz, hiszen a fizikában (természetben) is
törvény: a dolgoknak hasznos részeik vannak és félreeső
energiák. Erról szól a budi vicce is: „Mindegy, hogy így vagy
úgy. Jó veséből dől a húgy". Látod, e felolvasóest ürügyén te
is megszólalhattál, elmondhattad sodró véleményed, hogy a
Hátország ilyen vagy olyan. Hidd el, mi sem tartjuk jól
sikerültnek a folyóirat első számát, de voltak benne szép
dolgok! Ilyenek voltak Hodaszevics versei, Benda Bdlázs
kisprózája, a grafikák... Az alaphelyzetet mégsem szabadott
volna elfeledned: letettünk az asztalra valamit, hellyel kínáltunk és (igaz, spiccesen) borral is.

Nem mondom és, hogy magasabb, mint a piramis
Azt sem, hogy tartósabb a réznél.
Ez zajtalanul nőtt fel a rónától az ég felé,
és nem erősebb az ember

szívénél.

És mégis meglehet, talán egy évnél
s egy napnál többel él, s egy figyelő lélekre talál.
Fénylő álját az égen talán a nap vigyázza,
S emberszív óvja furcsa vágyait.
Ez az én földem, ez az ő népe itt; egy ház,
Egy paraszt a kertben, vagy egy-egy őszi este.
S a lélek — Oh, nyárvidéki álom — lekötve
Földi kényszerében az időtleni

megtalálja.

Ez egy ember itt — magát emberebbnek

megmutatva,

' Mint sok költő tehene azt —, ki a világnak sötét képét elveti,
S annak adja ál önmagái, ki bot és pajzs nélkül
birkózik a léttel: egy ifjúnak, vagy egy gyermeknek
angolból

talán.
fordította

MAJLA SÁNDOR

Az Ablak

kitárult

Immár harmadik évfolyamát érte meg az Ablak című folyóirat, amely
a magyar kultúrrégióban talán az egyetlen ilyen jellegű kiadvány.
Elsődleges célja a kis népek, nemzetiségek, nemzettöredékek kultúrájának a bemutatása. Ebben a három esztendőben sikerült bemutatnia a
magyar olvasónak a litván irodalmat, a kisebbségbe és diaszpórába
szorult ausztriai és kanadai magyarokat, legutóhb a hollandiai frízek
kerültek a figyelem előterébe.
Magyarokként, annak ellenére, hogy határaink mentén éljük, érezzük
a kisebbségi sorsot, ismerjük annak negatív vetületeit, mégsem jut elég
időnk (?) arra, hogy más, hasonló sorsú embereket figyelve, talán
számunkra is hasznosítható élményeket, cselekvésmintákat tanuljuk. A
Frízföldön tett ablaknyitogató utazás ezt szolgálja, s az értékelendő
széttekintés mellett, keresztmetszetet nyújt a kultúráról is, hogy fogalmakat alkossunk a nem is olyan távoli vidékről, lakóról és műalkotásokban rögzített szelleméről.
• A frízeket i. e. 12-ben említi Dio Cassius, majd Plinius jelenti róluk,
hogy a tenger mellékén élnek vízzel körülvett kis földhalmokon. Ez a
nép fokozatosan elgermánosodott, majd 690 körül a Frank Birodalom
részévé válással megkezdődött körében — nem minden ellenállás nélkül
— a katolikus vallás terjesztése. Ebben az időben a frízek germán
nyelvet beszéltek, de az idővel egy olyan dialektus irányába fejlődött,
amely az angol nyelv kialakulásának is a kezdetét jelenthette. 800 körül
a fríz nyelv aztán annyira elkülönült, több jellegzetes hangja alakult ki,
hogy nyelvként is számontartható. Bár később a német és holland
nyelvekkel való kapcsolat miatt ezekhez közeledett, a frízeket mégis
folyamatos kötődés jellemezte az angolokhoz és a világnyelvvé alakuló
angol nyelvhez. (Joast Halbertsma, múlt századi tudós — például —
hogy bizonyítsa a közös eredetet a briteket és amerikaiakat lényegében
frízeknek tekintette.) Az írásbeliség csak a Frízföld területén alakult ki a
XIII. században, azok a frízek, akik a szomszédos népekkel folyamatosan érintkeztek — dánokkal, németekkel — külön népnyelvi dialektusokat alakítottak ki, anélkül, hogy a hivatalos latin mellett saját írást
hoztak volna létre. A XV. századra azonban a nemesség nagy része
német anyanyelvűvé vált és szükségszerűvé lett az alnémet nyelvváltozatban írott szövegek, törvények terjesztése. Ebben az időszakban,
mintegy ellenhatásaként a németesedésnek, megszületik a fríz irodalom,
Gysbert Japix jóvoltából. Irodalomról, irodalmi nyelvről azonban még
nem beszélhetünk, csak 1770 körül, amikor Európa-szerte elkezdődik a
népek nemzeti öntudatosodása, Frízföldön is létrejön egy nyelvújító
mozgalom. Ennek a megújított fríz nyelvnek lett a feladata a nemzetteremtés. A Joast testvérek ( 1 7 8 9 - 1 8 6 9 ) , Estje Halbestma ( 1 7 9 1 - 1 8 5 8 )
és Kunt Jungbohn Clcment ( 1 8 0 3 - 1 8 7 3 ) voltak azok, akik felépítették
az új kozmopolita egyszerűség és szabadság eszméit annak a népnek,
amelyhez tartoztak.
Manapság,'szerte a nagyvilágban, folynak az etnikai küzdelmek,
olyan csillagzat alatt élünk, amikor terítékre kerülnek a lenni vagy nem
lenni kérdések. Frízföldön, e hollandiai tartományban az anyanyelvet
inkább családban beszélik, a frízség inkább csak származástadat és
egyfajta hagyományok békés ápolása. De mégis kérdezte Majla Sándor
— a lapszám szerkesztője, amikor elindult Hollandia felé —: Mi
motiválja a frízek fennmaradását vagy beolvadását? Következtetéseiből
íme néhány mondat: „Frízföld lakóit a nacionalizmus nélkül is érdekli a
vidék történelme, és aggódni fognak, amikor szembekerülnek a választással, hogy engedjék-e vagy ne meghalni anyanyelvüket. (...) Amíg
beszélni fognak frízül, addig lesznek emberek, akik számára a fríz írók
alkotásai az általuk kedvelt irodalom részei maradnak. A fríz kultúra
létezni fog mindaddig, amíg a nép hozzáállása fennmarad. (...) D e , ha a
népnek a fríz kultúra iránti eddig mutatott szeretete arra való, hogy
évszázadokig fenntartsa azt, akkor politikai és egyéb körülményeknek
kell ismét olyanokká válniuk, mint voltak a X V . században."
Kissé elkalandozva a folyóirattól, a folyóirat által hordozott fríz
atmoszférától, egy közelmúltbeli tévériport villant meg emlékezetemben: megkérdezik valahol az egyik oldalon harcoló kalasnyikovos
suhancot, hogy merre mennek, miért harcolnak? — erre azt válaszolja,
hogy: előre, mert az a mi országunk; nemsokára a másik oldalon
láthatjuk a stábot, hasonló korú és küllemű fegyverest kérdeznek,
(ugyanazon a nyelven vagy legalábbis az előzőhöz közelálló) ugyanerről,
a válasz: ugyanaz... Kinek van. kinek lehet igaza?
Lehet, hogy naiv vagyok, amikor azt vallom, hogy a becsülettel leírott
szónak, a szépirodalomnak, a tudománynak van/lehet szerepük minden
területen, felhasználhatóak a ma ismét divatos véres konfliktusok
elkerülésében is. Az Ablak — minden bizonnyal ilyen, ezt a célt is
szolgálhatja, ha kíváncsi szemmel nézünk át/ki rajta.
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Nándornak

Másodszor: köszönjük azt is, hogy velünk kapcsolatosan a
művészetről is megemlékezel. Igaz, mi előtted nyüvészekké
levénk, de ez nem olyan pusztító, mint a sáskavész: „Ez a
banda katharziszt hirdet" — írod, pedig nem akarunk megtisztítani senkit, nem ígértünk semmit; legfeljebb azt, hogy
szeretnénk valamit felvállalni. A művészet „különben is"
más, nem beszél önmagáról; mint ahogy a szépséget sem kell
vetkőztetni, a szépség előtűnik: szükségtelen keresni. Az
irodalom koncentrátum, nem fecsegés, akár a bor, amelyet
szümpozionokon, emberek között kellene inni. A jó felolvasás
ilyen lehetne, amelyen megengedett a bor és az irodalom is:
ezért lehet róla kritikát írni. Mi ebben voltunk közepesek
(beismerjük), de te is ugyanebben (olvasd újra magad): nem
kritikát követtél el, hanem kirohanást, mert
harmadszor: Erdélyt, a politikát említed. Vannak emberek, akik elveszítik zsebkendőjüket, ettől is sírni tudnak
(népdal is szól erről), mások elveszítik az anyjukat, testvéreiket, és csak sírni tudnak, ököllel ütik az ünnepi asztalt; és
eshet úgyis, hogy valaki elveszíti a hazáját. Persze, nem vagy te
kórógyi vagy máramarosszigeti és azt hiszed ez melankólia,
érzelgősség vagy ferde hajlam. Azt gondolod, hogy a: „Mit
kíván a Magyar Nemzet?" kérdés ugyanolyan mint egy másik,
de Nándor, Cseh Tamás is énekli (a huncut): azért voltak
nekünk szép élményeink. Tudhatnád Erdély mit jelentett, és
ma micsoda, hogy ezt nem lehet egykönnyen elfogadni, vagy
elfelejteni, sajnos ebből is kell nekünk élni; ezt tették már a
görögök is: amíg lehetett, védték a mitológiát. Nekünk ez a
mitológiánk, és tudjuk ezt magunktól is, nem kell ehhez
Csurka István.

Mózsi Ferenc
„emlékek szíven szúrnák..."

,

Az írás megváltó romantikája
Karácsony mézeskalácsos romantikája
fajtánk forraltboros romantikája
az örökös Messiás-keresés romantikája
az újjászületés megszenvedett romantikája
az önzetlen vágy vallásos romantikája
a romlás romlatián romantikája
a kártalaníthatatlan kéj romantikája
megrendült rendeletek romantikája
a kor szőrszálhasogató romantikája
csak a szép-nem-re emlékezés romantikája
csak egy kis romantika elfeledett romantikája
hős halottak politikus fegyencek
fagylaltos szélhámosok veterán renegátok romantikája
Lót kővémeredtségének sós romantikája
házmesterek kíváncsiságának romantikája
a soha vissza nem hozhatóság álromantikája
és végezetül a leszámolhatatlanság romantikája.
(Chicago)
* a Remény epileptikája című sorozatból

Molnár Vilmos
A név

Én meglehetősen különösnek találom, hogy az öcsémet Enriquének hívják, amikor hívhatnák mondjuk Pistának is. De még
érthetetlenebbnek találom azt a tényt, hogy barátaink és ismerőseink közül senki sem akad fenn öcsém kültfnös nevén, sót,
Bizony, meghívó szól neked, kedves Szebenyi, gyere ve- engem kezdtek igen furcsa szemmel nézni, amikor azt ajánlottam
nekik, hogy öcsémet holnaptól közös megegyezéssel hívjuk
lünk, próbából, legalább Szebenig!
Pistának, merthogy az sokkal jobban illik hozzá.
Tisztelettel:
Amikor öcsémnek tudomására jutott ilyen irányú mesterkedésem,
ugyancsak megorrolt rám, minden bizonnyal nagyon rátarti
Plugor Magor
furcsa nevére. Öcsém duzzogásánál sokkal fájdalmasabban érintett, hogy attól kezdve barátaim egy ideig igen tartózkodóan
viselkedtek velem, nem hívtak meg, ha valami murit rendeztek,
és az utcán is, ha találkoztunk, úgy beszéltek velem, mint egy
hülyegyerekkel, végig mosolyogtak és mindent rámhagytak,
közben pedig igyekeztek minél távolabb állni tőlem, mintha attól
tartanának, hogy bármelyik pillanatban kitörhet rajtam az őrület.
Táncolj a tengernél;
Pedig én csak a legjobbat akartam azzal, hogy öcsémet többé
Szél, víz morajával
ne hívjuk Enriquének, merthogy az annyira különlegeskedő,
Miért is törődnél?
olyan, mintha öcsém feltűnési viszketegségben szenvedne és a
Hajad bozontjával
nevével akarna kitűnni, hát nem? Ha nem tetszik nekik a Pista
Tépd a sós víz szelét
név, ám legyen, hívjuk Botondnak vagy Ákosnak, esetleg
Ifjú, te nem ismered
Attilának, javasoltam nekik, mire olyan őszinte rémülettel
Az őrült terrort még,
néztek rám, hogy jobbnak láttam abbahagyni.
Sem múló szerelmet .
Nehéz volt a következő két-három hét, kiközösítettként járS jó kertész nyugalmát.
I
tam-keltem egymagamban, megfigyeltem, hogy már teljesen
Kévébe kötsz mindent.
ismeretlen emberek is összesúgnak a hátam mögött. Mi mást
Miért rettegnéd hát
A rémként rívó szelet?
tehettem volna, mint hogy felhagyok öcsém nevének megváltoztatására tett kísérleteimmel és végérvényesen beletörődöm abba,
Kelemen Zoltán fordítása
hogy továbbra is Enriquének hívják. Egy név nem éri meg, hogy
miatta boldogtalan legyen az ember, különösen ha nem is az
illető a név viselője.

William Butler Yeats
$

Szélben táncoló gyermekhez

Attól kezdve barátaimmal való kapcsolatom szépen javult,
vigyáztam arra, hogy lehetőleg csak a futballról meg a lányokról
beszéljünk, s nemsokára ismét olyan feszült figyelemmel hallgattak mint régen, ha szakszerűen hozzáláttam kifejteni a véleményemet arról, hogy kedvenc csapatom a múlt vasárnap miért volt
száz százalékosan esélyes a győzelemre, és végül miért nem
győzött.
Barátaimmal való viszonyomban a jég ma látszik végérvényesen megtörni, annyi idő után ma újra meg vagyok híva Jácintóékhoz a rendes kedd esti dominócsatára. Jácintóékkal én tulajdonképpen a majmokért barátkozom, a Jácintóék majmaa legkedvesebb állat, akivel valaha is találkoztam. Biztosan bejön Enrique
öcsém is, és biztosan megint nagyon bosszús lesz, mint mindig, ha
már későre járván, donna Maria Inez éppen megint kiadja az
útját. Éjfél felé pedig szokása szerint beállít a kissé mindig
kapatos Victor Tancredi, és persze magával hozza cimboráját,'
azt a jópipa Bruno Pereyát is, erre mérget mernék venni. És ott
lesz, hosszú európai utazása után, ó, végre újra közöttünk lesz a
nagyszerű, Dominique Linero Guzman is.

[
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Az a regény biztosan nagyon kalandos, én legalábbis nagyon kalandostörténetnek gondolom, mert, hogy történet is, az tuti, hogyan volna kaland meg
izgalom történet nélkül, lehet az egy vonatkupéban is, vagy valami hatalmas
barna uszályon, de egy sziget sem rossz, egy olyan sziget, ahol azért mód van
arra, hogy a szerző egy kis autós üldözésre kényszerítse hőseit, amit azután
aeroplánon vagy vízibiciklin lehet folytatni, de az sem baj, ha a hajókról kiugráló
kalózok mind-mind eszeveszett kardozásba kezdenek nem is beszélve arról, ami
még egy izgalmas regényhez szükségeltetik, tehát mondjuk a fövenyen, a lágy,
aranysárga tengerparti fövenyen összekulcsolódó fiú és lány naplementében,
szóval szerelem, miközben a kabinos egy dekkel a szájában, morogva csörgeti a
kulcsait, hogy elég már a szerelemből, meg kardozásból, meg a hősöknek az
egymással való üldöztetéséből, itt a súlyos alkony, regényvég, éjszaka, záróra.
Záróra. Kocsmaszó. Mondhatja egy regényben esetleg a bádogpult mögött
lustán nyújtózkodó csaposcica is, de méginkább a hatvan körüli pergamenkemény öregasszony, deci pálinka oszt vége, irány a...
Igen, de hol itt a történet? Hol a fészkes, vadregényes, búbánatos
postmodernben múlt ki az, hogy mi a fene is történik itten, hogy is van ez, meg,
mit is keresel itt pajtás, arról nem j>s beszélve, hogy ki kérdezett, de ezekkel, azt
hiszem, nem bíbelődött a szerző, ilyen kérdésekre nem állt szándékában
válaszolni, nem mintha provokatívnak érezte volna, akárcsak a kihallgatótisztet
jó tíz évvel ezelőtt, hogy mit is pontosítja maga itten a tizenkettőt, mérnem
inkább a moziban Veri a hősködós csalánt, hogy szaporítsa meg magát, mars,
nincs gimnázium csak fölfüggesztett vesztés, szabadságvesztés. Na, ja. Hát, arra
aztán befizettem volna. Amint a szerző a szabadságát veszti. Mert annyi volt
neki belőle, hogy más már meg sem bírt volna moccani annyi nagy szabadság
súlya alatt, így aztán például a tősgyökeres szegedi szerző, kitiltások-betiltások
táncikálása közbén kijárta az iskoláját a váci gimnáziumban, oszt visszajött, mert
itt volt egyetem történelemből. Történelemvesztésből.
Ebből például lehetett volna történelmi regényt írni. Vagy inkább történelmi képregényt, mert ott nagy a tere a vizualitásnak, melyben a szerzőnek
szintén nagy szabad terei voltak, nem is, nagyon kellett neki sok technika, meg
eszköz hozzá, darab papír, cerka, tus, akvarell — aztán az ember már röhögte is,
úgy, mintha Victor Hugó nevető embere volna, hogy mindig nevet abban a nagy
Hugó regényben az a nevető ember, úgy nevettünk a képein-mi is, naná, fülig ért
a szánk, éppen mint a Nevető embernek, és mintha nekünk is éles pengével
metszették volna végig a pofánk, hogy a fülünkig érjen a röhej, akárha volnánk
Nevető Emberek, regényben, kalandosban valamennyien.
Ha volna ködlovagja a magyar irodalomnak — írta Mészöly Miklós, amikor
Hajnóczy .Péter meghalt, akkor ó az utolsó volt. Ha volt ködlovagunk nekünk,
itt, ebben a városban, ezeken az utcákon, kocsmákban, klubokban, koncerteken, kiállítótermekben, felolvasóesteken, nem is, csak úgy, itt, itt, nekünk,
akkor...
Akkor az Benda Balázs volt. Hétfőn Pesten beadott egy pályázatot a Fiatal
művészek stúdiójához. Jó kedve volt. Sánta Feri mondta szerda este. Hogy azt a
cigit még hétfőn bontotta meg.
Balázs meg hazajött. És nem úgy folytatta, ahogy mi szoktuk. Kaland, meg
regény, meg ilyenek. Nincs. Hirtelen kilépett az ablakon. Élt huszonhét évet.
Az írógépében egy önéletrajz marad, amit a József Attila Körnek akart
elküldeni. Mint fiatal író. Hát, befejezte. Pont. Záróra. A kabinos végigles az
üres parton. Egy imbolygó árnyék a távolban. Úszik a holdfényben. Egyenletesen, némán tempózik. Legyen nekünk nehéz a föld, drága Balázs.

Peremlakva
A bébék tanúságát hónod alá csapva
A rím neked nem echód
Cocacolás kakofóniában
Sztrádalángtaposta talpon
Valaha valód kincsekkel alliterál
Párizsi hotelszoba fenyőgerendalázzal
Hajnalbarecsenő csiga
•Vésett jel az aurádban
Bűntudat aki látja
Fentről a város
Utálkozónmerevülő forma
Rózsaszínnelnyakonöntött horda
A rím neked
Tranzisztoregyszervette balkán blabla
Töredékvetítette vívta teljeslég
Bőrzeke magával alliterál
Pezsgővelvegyített citromos kakaó
Öndurálórugaszkodó zsibbadás
Zokogó viccekben kacér
Tíz óra után yesterday
Tökigcsavart adásszünet
A negyvenezer fölött kíváncsin szitáló
Jéghegybelőtt torpedó
A rím
Nullhármas győzelmek tudója
Életbevágó telex túlról
A lakhatatlan utcára copfbanhulló toll
-La Manche Lamancha átkelője
Literál
A vászonóceán éterijét szeldelő
Ezer papíron egyszerrefröccsenő sorok
Súlytalanságfelverte kráter nyomán
Magányos megfelelés szökken szárba
A véletlent vörös hálóban tartva fogva
Aszfaltba szövődik a mítoszrém
Reklámbahengeredő káromolás
Égréripakodó ugróisicola '
A prérirekibuggyanó
Örökség
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Az Aleut-szigetek gyomrának titkai — 3. darab (8.rész) *
Szóval James bejött a szobába, már amennyire emlékszünk, azután így szólt, fiúk, a segítségetekre van
szükségem. A fiúk csodálkozva is néztek reá. Egymás
szemébe is néztek, csodálkozást láttak benne, egyikük a
fejét a kezével a kézfejével a körmével megvakarta, a
nyál összegyűlt a szájukban. Érdeklődve várták a választ kimondatlan kérdésükre és az ott lebegett a
szobába, mert a helyiség így és ilyen volt. Hogy jobban
szórakozzunk, elmesélek egy érdekes történetet. Történt egyszer, hogy egy leleményes házasodni akart, és ez
a szándéka volt. No, ehhez a szándék egymagában nem
elegendő, alanyra is erős, szép szükség van. A hely,
ahol ez az ember élt, távol esett mindenféle házassághirdetés feladásának jó és rossz lehetőségétől, így az
emberünk bajba került.
* Gondolkodott, ennek végén úgy döntött, saját maga
választ saját magának feleséget. Helyesen cselekedett.
A helyes cselekedetek meghozták eredményüket, így ez
az ember is talált magának feleséget. Az utcán ment a
járdán, nézett erre és arra, meglátott egy csinos nőt,
őhozzá odament, azt mondta neki. Gyere hozzám.
Rendben, de jó dolgom lesz-e akkor? Ha megteszed
amit kívánok, jó dolgod lesz. Ha ellentmondasz, megverlek és eltaszítalak. Megrémült ettől a hajadon,
ránézett a férfi erőteljes felsőtestére és visszautasította
az ajánlatot. Egy másik nőről kiderült, hogy férjnél vari,
pedig szándéka kacér volt, és a testalkata is férfiaknak
tetsző. A harmadik végül hozzáment feleségül, ezután
házasokként éltek, egyszer az asszony elvitte magával a
férje megtakarított pénzét és elutazott. A férj utánautazott és megkereste aztán megtalálta és megbüntette.
Ezután ilyen eset többé nem fordult elő. így szerzett a
lelemény segítségével, feleséget saját magának ez az
ember. (Képregény II.) James maga alá húzott egy
széket, lovagló ülésben ráült és így átölelte karjaival a
szék támláját, ahogy a szerelmes fiatalember öleli a szép
nőt a vasútállomáson, rágyújtott szájába tett cigarettájára, és nekifogott meg kifújta a füstöt. Első kérdés:
milyen cigarettát szív James Bond? Aki minden kérdésre helyesen és megközelítő pontossággal válaszol,
annak meglepetésben lesz része, és erről a szerző

gondoskodik. A megfejtéseket a szerkesztőségbe kérjük eljuttatni. Nem fogtok csalódni! '
— Fiúk! A segítségetekre van szükségem! —
Mondta Bond, és ha. már ezt mondta volna, akkor
mondta Bond ismét. Mélyen partnerei szemébe nézett
és kifújta a füstöt.
— Mondjad, James, hallgatunk. Tudod, hogy ránk
mindig számíthatsz, így volt ez a múltban is, így lesz a
jövőben is. Igaz Paddy?
— így van, Ben, így van a jelenben is — bólogatott
szép mozgással Ben.
* • — A jövő számotokra a háláiig tart, és ez így van jól,
én legalábbis jól érzem magam, jól a meleg, baráti
társaságban. Köszönöm, fiúk — könnyezett kicsikét
Bond, pedig aki ismeri, tudja, hogy ez nem szokása
ennek a kemény férfinak.
— Nos — mondta Paddy.
— Leszúrták Lajos bírót! — tette a tenyerét széjjelnyitva a szék síkos ülőkéjére Bond.
— A jó Lajos bírót! — kiáltottak fel egyszerre ók
ketten, mindketten, és szemük tágra.
— Mikor történt? Hol történt? Ki tette? Miért tette?
záporoztak a kérdések Bondra, csak úgy záporoztak, ez
már volt egyszer, csak úgy kapkodta a fejét a feléje
záporozó kérdések elől.
— Tessék — dobta az asztalra az újságot, a helyi
lapot, ennek a neve Helyi hírek volt, tehát odadobta
eléjük, ebből ók mindent megtudhattak, és mindent
meg is tudtak, végül becsukták az előtte kinyitott Helyi
hírekét, ami úgy csillogott, mint a nyál szeretett kis
gyermek arcán, a jó rokon csókja után.
— Szóval ez történt, így történt. Hétfő délután,
amikor a nap oly lágy, székletszerű melegét az ember
millióinak szemében és ontotta önzetlenül, a jó Lajos
bíró a nagyóbb bíróságról a kisebb bíróságra ment és
tartott, onnan hogy otthonába téijen meg, a drága,
számára legjobb otthonba, melyet üvegesedó szeme
többé nem simogató tekintetével, előugrott a tettes —
Bond kezébe temette arcát. Pedig nagyon rendes ember
volt, megveregette Bond vállát, de túl nagyra sikerült,
és Bond véres vállát rázta a zokogás, ami nem mindennapi látvány, ismerve ezt az a kemény férfit. Ben is

rendes ember volt, ő azonban most nem tett ilyet.
— Folytatöm, mondom erőt véve magamon, a tettes
K. Imre törökszentmiklósi lakos, az idősebb emberek
nagy családjába tartozik ez az idősebb ember, mivel 74
éves ó. Késének éle 12 centiméter hosszúságú volt, ez
kevesebb mint éveinek száma. (Képregény III.)
— Szörnyű tragédia! — szólalt meg hosszú csend
után Ben.
— Alig tudok magamhoz térni az események okozta
sokkból. Orvoshoz kéne fordulnom, bár én is kemény
férfi vagyok. Problémáinkat saját magunknak kell megoldanunk, ahogy a rejtvényfejtő megoldja a keresztrejtvényt és ahogy a jól tájékozott olvasó, aki ügyes lehet és
még másmilyen, megoldja feladványainkat. Most például a következőt: soroljon fel három olyan anyagot,
amelyikből késnyelet készítenek! Csak nyugodtan, van
idő gondolkodni! — Paddy kinyújtotta karját, majd
újra behajlította.
' — És mondd csak, kedves Bond, miben lehetünk a
te jó vagy rossz segítségedre? — kérdezte meg ezt
Bondtól nyájasan Ben.
Bond körülnézett és miután megbizonyosodott róla,
hogy egyedül vannak ők hárman, a három szereplője
ennek a résznek, hangját suttogóra fogta, közelebb
hajolt, és a másik kettő szemébe mélyen és egyszerre
belenézett, mint a régebben élt emberek egyike a
kútba, hová felesége után könnyei is belehulltak, és így
szólt:
— Lajos bírónak ma kellett volna Karotta Patrik
ügyét tárgyalnia! Karotta Patrik pedig Hanna Véfield
legokosabb és legfontosabb. Veszélyes fickó. A gyilkosság után eltűnt! Mai játékunk legutolsó és legnehezebb
vagy legkönnyebb kérdése a következő: honnan származik az előttem ülő legény, azaz Paddy és Ben?
Megfejtésül megelégszem az ország vagy országok neveivel.
Egy darabig néma csöndben voltak, aztán már majdnem szóhoz jutottak volna, amikor hirtelen és váratlanul erős és hatalmas sziszegést hallottak, és a tapétába,
Bond arca előtt négy centiméterrel, arasznyi, szép,
csillogó zsebkés hatolt egy darabig, amíg tudott. Aztán
remegve megállt.
(* Benda Balázs eddig meg nem jelent írása)
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Szabadelvű jövőkép?

Délkelet-magyarországi

LIBERATOR
Két napon keresztül (október 10—11.) vitáztak a liberálisok Szegeden arról, hogy
mely gondolatok lehetnek
egy szabadelvű jövökép alapjai. A szervezők Liberátornak
nevezték el a találkozót, ahol
neves politikusok, tudósok vitatták meg a társadalom és az
állam működésének különféle jelenségeit, s az aktuális
politikai fejleményeket. Nehogy bárki azt gondolja, hogy
a rendezők — a délkelet-ma-,
gyarországi Liberális Társaskörök — kisajátították a Szabad Demokraták Szövetségéhez közel állók számára a lehetőséget; itt volt Bayer Zsolt
és Németh Zsolt a Fidesztől,
Vitányi Iván a MSZP-tól,
Elek István és Molnár Gusztáv a£ MDF-et reprezentálva,
valamint független szakértőket is meghívtak.
Kulcsszó a liberalizmus
A SZAB Székházban megtartott Liberátor első diskurzusa a liberalizmus és a pragmatizmus egymáshoz való viszonyáról szólt. A vitavezető
Sós Vilmos filozófus elemezte
a szabadság és az individuum
kapcsolatát, s kitért az alkotmányosság kérdésére is. Kijelentette, hogy a szabadság önmagában cél, a demokrácia
csak eszköz. Ágh
Attila
politológus a politika, a társadalom működéséről, valamint a liberális modernizációról és annak hordozóiról beszélt, Kőszeg Ferenc pedig meglepetéssel állapította

meg, hogy régiónkban kulcsz- nyosságáról tartott vitát kíszó lett a liberalizmus.
sérte. Bayer Zsolt (Fidesz),
Elek István (MDF), Vargha
Nemzeti bonyodalmak
Márton (szakíró), Gádor Iván
(Magyar Hírlap) és Martin JóA következő vita izgalmas- zsef (Magyar Nemzet) vívott
nak ígérkezett, hiszen a libera- szópárbajt. A politikusok —
lizmus nemzettudathoz való,
Elek és Bayer - pártállástól
oly sokszor bírált viszonyát
függetlenül bírálták a sajtót.
elemezték
a
résztvevők.
Ók ketten megegyezésre juCsepeli György véleménye
tottak abban, hogy a tömegszerint a nemzet szimbólu
kommunikáció nagyot hibámokon keresztüli értelmezés,
zott, mikor nem legitimálta,
értékelés, élmény. Németh
hanem ellenkezőleg, lejáratta
Zsolt arra az álláspontra heaz ország előtt a parlamenti
lyezkedett, hogy a liberalizdemokráciát. Ezt a jelenlévő
mus és a nemzettudat nem felGádor
tétlenül függ össze. A liberáli- újságírók vitatták,
Iván
pedig
kijelentette,
hogy
sok többsége szerencsésnek
„a"
sajtó
nem
létezik.
Lapok
tartja állam és nemzet egybeesését, hisz ekkor nem lép fel a és újságírók vannak —
sokszor bonyodalmat okozó mondta —, s konkrét esetenemzeti tényező. Az viszont ken keresztül lehet kritizálni.
probléma, ha a politikai és Gádor szerint azt is figyeintellektuális erők a nemzetre lembe kell venni, hogy a töhivatkozva a nemzetállam megkommunikáció annyiban
megteremtésén fáradoznak. hasonlít a társadalomra, hogy
Szabó Miklós történész kije- érzelmekkel tekint a világra.
lentette, hogy a nemzet az Bayer Zsolt hozzátette, törtéegyetlen
makroközösség, nelmi tény, hogy ebben a régiamelyben mikroközösségek is óban az írástudók váteszi szevannak, Molnár Gusztáv — repet töltenek be, vagy akaraki az MDF szakértője — pe- nak betölteni
dig kérdésesnek ítélte, hogy a
Demokrata Fórum képes-e a
Erogálnak a pártok?
konzervativizmust a liberalizmussal egyeztetni. Szabó Béla
A pártok legitimitásának
István viszont azt mondta,
hogy e kérdésről nem érdemes eróziójára irányuló kérdést
vitázni, hiszen a nemzet nem Baiier Tamás tamáskodva fomás, mint hagyományrend- gadta, mondván, hogy semmi
szer.
sem erogálódik, hanem többpártrendszer van. Sem az ellenzék, sem a kormánypártok
Sajtó és szabadság
nem viselkednek szerepükA legnagyobb érdeklődés — nek megfelelőén, és identitásérthetően — a közélet nyilvá- zavarral küszködnek. Kéri

László örömmel állapította
meg, hogy térségünkben a
többpártrendszer viszonylag
stabil, hisz a lakosság elfogadta a hat parlamenti pártot
kínálatként. Az egész pártstruktúra egyébként egyszerre tolódik a szereplók magatartásától függően. Fogadjuk el, hogy hatpártrendszer
van az országban. Keserű
Imre elmondta, hogy hiába
utáljuk a pártokat, nincsen
helyettesítő intézményük. Hi-,
ányoznak a civil szerveződések, de a pártok atyáskodása
nem kell a polgároknak.
Vitányi Iván szerint „fecseg a
felszín és hallgat a mély",
vagyis a társadalom rendszerének mélystruktúrájával keveset foglalkozunk. A vitavezető Schlett István kérdésére,
hogy milyen a jó párt, érdemleges válasz nem érkezett, a
vitázók csupán ábrándokat
tudtak megfogalmazni.
Tölgy essy jövőképe
A Szabad Demokraták
Szövetsége elnöke Tölgyessy
Péter hallgatóságának felvázolta a többnyire tudott jelenlegi problémákat. A megoldást abban látja, ha megszüntetik azokat, s így sikerül ha
nem is ideális, de a mostaninál sokkal jobb életet biztosítani a magyar társadalom számára. Szólt arról is, hogy az
Antall-kabinet esélyei igen
kicsik arra, hogy a következő
választásokból is győztes erőként kerüljenek ki.

•

Elek István:
w

m

Európai, vagy jobboldali párt lesz az MDF?
Mint a nyilvánosság terén
járatos szakértő, Elek István,
a Magyar Demokrata Fórum
politikusa is részt vett a Liberátoron. Itt kértünk tőle lehetőséget egy beszélgetésre.
— Hogy érezte magát ezen
az ellenzéki rendezvényen ön,
mint kormánypárti politikus?

pártokban működünk, s ebből az következik, hogy a gyakorlati politikai kérdésekre
eltérő válaszokat adunk. Legtöbbször ezek a válaszok nem
hozhatók közvetlen összefüggésbe liberális elvekkel.
Nehéz lenne a politikát úgy
elképzelni, hogy ezek a döntések, lépések közvetlenül valamiféle értékvállalásból következnek. Praktikus megfontolások, kényszerhelyzetek döntenek általában abban,
hogy
gyakorlati
kérdésekre milyen választ
adunk.

— Mint politikai elemző,
érdeklődéssel hallgattam a vitákat. Mint bírált politikai
szereplő, pedig "voltak pillanatok, mikor legszívesebben
beavatkoztam volna a vitába.
De semmi különös nincs ebben, ha az ember részt vesz
— Vagyis nem ideológiai
ilyen politikai rendezvényevita, hanem pártpolitikai nézeken.
tek választják el a feleket?
— Nem szokott
megsértődni?
— Azért vannak hangsúlybéli
különbségek a nemzeti,
— Nem, hiszen kettős életet élek. Egyrészt mint politi- vagy konzervatív, illetve a
elsősorban
kai szereplő, másrészt mint — baloldali,
még képviselőségem előttről SZDSZ-es liberalizmus ér— elemző, közíró. így megér- tékfelfogása, stílusszemlélete
tem ezeket az indulatokat, között. Alapvető eltérés,
esetleg elkezdek
gondol- hogy — úgy érzem — mi nakodni, hogy mi van mögöt- gyobb megértéssel figyeljük
tük. Ez viszont rosszul eshet az elmúlt rendszerben elnyonekem, mint politikai szerep- mott vallási, nemzeti érzelmeket, ezek felébredését, s
lőnek.
újjászerveződési kísérleteit.
— ön is, és az SZDSZ-es, Az ellenzék "mintha kevésbé
FIDESZ-es politikusok is li- megértően szemlélné ezeket
berálisnak vallják magukat. az eseményeket.
Mégis, gyakran vívnak ke— A MDF liberálisai által
mény szópárbajokat épp e témáról. Hol határolná el ezeket képviselt vonal párton belül is
bőven talál ellenfeleket. Sikea liberális felfogásokat?
rült-e már felmérniük, hogy
— Nyilvánvalóan a liberális mekkora a támogatottságuk?
minimum értelmében közös
nevezőn vagyunk, de erről
— Ez attól függ, hogy minem kívánok részletesen be- lyen kérdés elé leszünk mi,
szélni. Viszont különböző illetve az MDF tagjai állítva.
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Ha Csurka István és Antall
József között lehet majd választani, nyilvánvalóan egészen más támogatottságról lehet majd beszélni, mint ha
például Elek István,
és
Csurka István között kell
majd választani. A következő
hetekben, hónapokban az
MDF vitái arról fognak
szólni, hogy sikerül-e pontos
kérdést feltenni az MDF országos gyűlésén. Választ kell
kapni arra, hogy a Magyar
Demokrata Fórum megmarad-e európai
normákkal
mérhető jobboldali konzervatív pártnak, vagy jobboldali
radikális párttá alakul át. Úgy
érzem, ha ezt a kérdést teszszük fel, megértik a tagjaink
miről van szó, s ekkor számomra megfelelő választ tud
adni a többség. Ezt pedig én
— többek között — a nemzeti
liberálisok sikerének fogom
tekinteni.
— Szükségszerű, természetes-e, hogy
kormánypárti,
vagy ahhoz közel álló orgánumok jönnek létre? Egyáltalán:
mi ezen orgánumok szerepe?
— Nem tartom különösebben szerencsésnek, eredményesnek pedig végképp nem,
ha azzal az ambícióval indul
egy lap, hogy kormány, vagy
pártálláspontot fog képviselni. Viszont fontosnak érzem, hogy azt a mentalitást,
politikai kultúrát, azokat a
hagyományokat, életérzéseket, világlátást, amelyeket ma
a kormánykoalíció megjelenít, a sajtóban is közvetítsék.

Ilyen értelemben várok változást a magyar sajtóstruktúrában. Történtek is változások,
de kétségtelen, hogy nem túl
sikeresek ezek a vállalkozások.
— Milyen szakmai kifogásokat támaszt a magyarországi
tömegkommunikációval
szemben?
— Főként a parlamentáris
demokrácia első száz napjában úgy állítottak, bíráltak,
fogalmaztak meg szinte végérvényes ítéleteket az újságírók a politikai demokrácia
szereplőiről kormánypártokról, ellenzékről, magáról az
egész masinériáról, hogy maguk sem voltak tisztában sokszor azzal, hogyan működik
egy normális demokráciában
ez a rendszer. Felkészületlenek voltak a sajtó munkatársai, s nem ismerték alkotmányos berendezkedésünknek
jogi szabályozását, s ezen ismeret hiányában fogalmaztak
meg kritikákat. Ez nem egyszerűen a kormánypártokkal,
hanem az egész rendszerrel
szemben méltánytalan lépés
volt.
Az
állampolgárban
olyan érzéseket keltettek,
hogy ez a berendezkedés
rossz, a szereplók nem tudják, mi a dolguk, így nem hoz
kézzelfogható megoldásokat.
Mikor legfinomabban fogalmazom meg a kritikámat, akkor erről van szó, úgy érzem,
hogy e tekintetben az ellenzéki pártokkal közös nevezőn
vagyunk.

fQtó: Schmidt

Andrea

Liberátor-disputa a gazdaságról...
Laki Mihály vitavezető három egyszerű kérdést tett fel Tardos
Márton, Petschnig Mária Zita és Lengyel László közgazdászoknak.
Az első így hangzott: mit vártatok a rendszerváltástól gazdasági
szempontból? Mint a válaszokból kiderül, Tardos Márton arra
számított, hogy a rendszerváltás után konszenzussal ízületnek
majd a gazdasági döntések. Petschnig Mária Zita azt remélte, hogy
a fejlett országok üzleti-politikai racionalitása azt kívánja majd,
hogy a kelet-európai térséget sok segítséggel gazdaságilag is
gyorsan integrálják. Lengyel László azt remélte, hogy a fizetésképtelenség elkerülése érdekében folytatott szigorú monetáris restrikció a tulajdonviszonyok ideális rendezésével párosul. Jelentősebb
fordulatra számított az adórendszerben és a költségvetésben, mert
— mint mondta — nem elég a bevételi oldalt személyi és forgalmi
adókkal törvényes alapokra helyezni, a kiadási oldalt is át kell
alakítani. Bízott abban, hogy a KGSTegyes országai fenntartják és
piaci alapokra helyezik kapcsolataikat, és hogy a politikai szféra és
a kormányzat keresni fogja a gazdasági élet szereplőivel való
együttműködés lehetőségeit.
*
A második kérdés: mit kellett volna másképp csinálni? Tardos
Márton úgy véli, a társadalmat figyelmeztetni kellett volna az
átalakulással járó nehézségekre, a kormánynak konszenzusra
kellett Volna törekednie a gazdasági döntéseket illetően, és az
átalakítással párhuzamosan ki kellett volna építeni azt a szociális
hálót, amelyik megvédte volna a gazdasági rendszerváltás áldozatait. Petschnig Mária Zita a kormányzat legnagyobb hibájául azt
rótta fel, hogy nem használták ki a rendszerváltás adta történelmi
lehetőséget. Hogy nem a hazai szakértők, hanem egy svájci
kutatóintézet munkája alapján készítették el a kormányprogramot. Lengyel László szerint el kellett volna dönteni; milyen
országot akarnak, le kellett volna számolni azzal az illúzióval, hogy
a magyar gazdaság szerkezete, az ipar és mezőgazdaság működőképes. Be kellett volna már látni, hogy kis, szolgáltató ország
lehetünk csak.
A harmadik kérdés: mi a teendő 1994-ig és azután. Tardos
Márton szerint meg kell akadályozni, hogy a lakosság jövedelmeinek növelése (vagyis választási sikerek) érdekében a kormány
rontson a gazdaságon, azután pedig a legsürgősebb feladat a
költségvetés átalakítása, a kihasználatlan kapacitások működésbe
hozása, a szociális védőháló kialakítása. Petschnig Mária Zita
szerint a legelső tennivaló a betéti és hitelkamatok közti rés zárása,
1994 után pedig indulhat a helyreállítás és a hiánypótlás, ehhez
viszont ki kell egyezni a társadalommal. Lengyel László szerint ami
várható — jósolható és kívánható —, hogy a gazdaság szereplői
ismét „alámerülnek" és maguktól, önállóan intézik a dolgaikat.

... és az önkormányzatokról

— erről szólt az egyik pódiumvita a Liberátor-találkozón. A
kérdést Jankó Attila vitavezető, szegedi önkormányzati képviselő
tette fel Török Gusztáv Andor kalocsai, Lippai Pál szegedi
polgármestereknek, Beluszki Pál és Heiszler Vilmos budapesti
önkormányzati képviselőknek és Sarkadiné Lukovics Évának,
Békéscsaba nemrég megválasztott országgyűlési képviselőjének.
A liberális önkormányzat definícióját Lippai Pál adta meg. A
párthovatartozás nem számít, csak a gondolkodásmód. Liberális
az, aki kész a kompromisszumra, nyitott fülek és párbeszédkészség
jellemzik. Liberális egy önkormányzat akkor, ha képviselőinek
többsége ilyen. Jankó Attila azt tartja az önkormányzatok legnagyobb problémájának, hogy apró, napi ügyekkel, tűzoltásszerűen
kell foglalkozniuk. Heiszler Vilmos szerint meglehetősen nehéz a
hivatali appatárus működtetése, olyan államigazgatási feladatok
ellátása, amelyekhez a testületnek nincs köze, az állampolgárok
mégis tőlük várják a megoldást. Lukovics Éva — aki korábban
önkormányzati képviselő volt — úgy látja, hogy a városatyák
szerepzavarban vannak, mert jogalkotói és végrehajtói feladatokat
egyszerre kell ellátniuk. Ráadásul az önkormányzati törvény a
helyhatóságok létrehozására és nem működésükre született. Török Gusztáv Andor tapasztalatai szerint a legnagyobb baj az, hogy
a testületek nem döntötték el, miben akarnak politikai és miről
szakmai döntést hozni. Beluszky Pál szerint ennél is jobban
nehezíti az önkormányzatok munkáját, hogy azt sem döntötték el,
mi tartozik a bizottságok és mi a közgyűlés hatáskörébe. A testület
ráadásul sok helyen nem bízik a saját bizottságaiban. Lippai Pát két
problémát tett hozzá a listához: az önkormányzatok kényszerkoalícióban dolgoznak, ezért semmiben nem születhetnek „tiszta"
megoldások, a pártközpont pedig magukra hagyta a liberális
önkormányzatokat.
ARATÓ LÁSZLÓ
K.G.

Emlékezés az egykori kultuszminiszterre
A hatvan éve elhunyt kultuszminiszterre, gróf Klebersberg
Kunóra
emlékezett Szeged város az október
10—11—12-én megtartott 'ünnepségsorozaton.
A háromnapos megemlékezések
egyikén Surján László népjóléti miniszter emléktáblát leplezett le, s
beszédében
méltatta
miniszterelődje érdemeit. Felhívta a figyelmet arra, hogy Klebersberg gondolata — mely szerint nem a kard,
hanem a kultúra képes felemelni és
naggyá tenni a nemzetet — ma is
aktuális és követendő. Szombaton
este, és vasárnap délelőtt egyházi
megemlékezések voltak, majd a
D ó m téri Szent Gellért kapunál emléktáblát lepleztek le a művelődési
minisztérium, a város és az egyház
képviselőinek jelenlétében.

Somogyi Károly né felvétele

Hétfőn tudományos ülést rendeztek, ahol többek között Glatz
Ferenc, az M T A Történettudományi Intézetének igazgatója is tartott
előadást. E l m o n d t a , hogy Klebersberg rájött arra, hogy a keresztény
középosztály az állam gerince, megtartója. Vagyis fel kell emelni, magához kell téríteni e nélkülözhetetlen osztályt. Ezt szolgálta a kultuszminiszter nevével fémjelzett kulturális, oktatási forradalom. Klebersberg Kunónak tehát ott a helye a
magyar nemzeti panteonban — fejezte be előadását Glatz Ferenc.

A ma ígéri a legjobb esélyt
Csoóri Sándor a Tanárképzőn
A főiskola három negyedéves, magyar—történelem szakos hallgatója néhány hónappal ezelőtt megalapította a
Németh László Kört. Ennek
bemutatkozó estjén, szeptember 30-án du. 6 órakor, Csoóri
Sándor író, a Magyarok Világszövetsége elnöke volt első
vendége. A főiskola zsúfolásig megtelt dísztermében az
alapítók
nevében
Zöldi
László nyitotta meg az estet.
Beszédében kiemelte: a magyar társadalom mélyülő válságban van, generációk nőttek föl egy eltorzított szellemiség neveltjeként, aminek
káros kihatásait most éljük
meg. Amikor Németh László
nevét még egyetemi hallgatók
is Nagy Lászlóéval tévesztik
össze. Szükség van egy igazibb Németh László-kép megteremtésére, hiszen ebből a
válságból az ő minőségi elvének képviseletével lehetne kilábalni. Megemlítette az est
szervezése közben tapasztalt
kellemetlenségeiket is, hogy
ti. többször magyarkodóknak
nevezték őket, plakátjaikat
több helyről leszaggatták,
nem egy esetben Csoóri Sándort Csurkát követő fasisztának gúnyolták.
Az est házigazdája, Bíró
Zoltán bevezetőjében hangsúlyozta; ezt az estet hallgatók hozták létre, fiatalok,
akik a történelmi léptékű változásokban nipcsenek jelen.
Olyan fiatal nemzedék fellépése sürget, amelyik nem
akaija elkerülni a politikát
sem, ám a kultúrára teszi a
voksát. Ha ez az ifjúság a
társadalom vezetéséből tartósan kimarad — hívta fel a
figyelmet rá —, akkor kétséges a jövő. Csoóri Sándorhoz
azzal a kérdéssel fordult: A
jelent kilátónak tekintve milyennek látja az évszázadot?

java részén bekövetkezett elsilányulásról szólt. Ebben a
helyzetben az értelmiség fokozott
felelősségvállalással
tartozik, mondotta, s az ókori
görög bölcsre utalt: Ha nem
kérdezzük meg magunktól
időről időre, miért kellett
Szókratésznek kiinni a méregpoharat, nem vagyunk értelmiségiek.
Meggyőződése,
hogy az elkövetkező évezred
a kultúra Európája lesz. A
fejlődés alaptétele, hogy a valóságnak meg kell ihletnie az
enlbert, ám a háborúk, a múlt
gonószságaira való emlékezés, a kultúra nélkül ez lehetetleri'. A tragikus élmények
feldolgozásának gátat vetett
eddig a diktatúra, mert nem
hagyta kibontakozni a drámát. Példaként Sára Sándor
filmrendezőt hozta föl, akivel
a 60-as években ezt a drámát a
parasztság sorsában kísérelték meg bemutatni: a gyökerek elmetszését, a földtől, a
közösségtől való elszakítottságot. Különösen az utóbbi
30—45 év hiteles törtenetének ismerete elengedhetetlen
a jelenben való tájékozódáshoz. Nem kritikusságra, de
teremtővé válásra, a gondolatok végigmondására van szükség akkor, amikor a féligazságok oatája dúl:' a féligazságokba bonyolódó ember már
nem az igazságot akarja, hanem a saját féligazságának a
győzelmét. Rögtönzött válaszokkal nem lehet élni. Be
kellene látni végre, hogy a
reggeli újságok nem adnak
mindenre magyarázatot.

Csoóri Sándor ezek után a
Németh László Kör tagjai felé
fordulva jegyezte meg: voltak
már szegedi fiatalok, akik a
magyar társadalom ellehetetlenülésének
szociografikus
feltárását adták. A kör tagjait
arra kérte, tekintsék őket, a
Csoóri Sándor válaszában falukutatókat útmutatóiknak,
elsőként a mindennapi élet azzal a megkötéssel, hogy ma

az ország lelkiállapotának, érzelmeinek feltérképezésére
kell rohamcsapatokat szervezni. A politika szellemi
mozgalmakat szétforgácsoló
erőivel szemben a fiatalok
egységes fellépése az egyetlen
jövőt formáló lehetőség. Ha
ezt a lehetőséget elszalasztjuk, akkor a magyarság egy
óriási történelmi korszakról
maradhat le. Olyan korszakról, amely a felemelkedésre
ezer év óta a legjobb esélyt
ígéri.
A
Csurka-tanulmányról,
egy kérdésre felelve, röviden
összefoglalta
véleményét.
Szerinte az ügy jelentőségéhez képest túlsúlyossá lett,
amiért a sajtó felszínességét
tette felelőssé. Csurka István
— mondotta — elfogadhatatlan időben és elfogadhatatlan stílusban nyilatkozott a
Magyar Fórum hasábjain. A
hozzá intézett magánlevelében Csoóri — melyet a jelenlévők kedvéért felolvasott —
úgy fogalmazott: „Tisztulás
helyett erdőtüzet okoztál, .i"
Kérdések kapcsán beszélt
még az anyanyelvről — amelynek elvesztése a vele kifejezhető kultúra elvesztését jelenti
—, a népi kultúra modernségéről — többek között egybevetette Sin ka István és André
Breton
költészetét
—,
valamint
Illyés
Gyuláról
írandó könyvének tervéről.
A rendezvény zárásaként a
Németh László Kör átadta a
további programjaikra szóló
meghívóját az egybegyűlteknek, amelyek sorrendben a
következők: október 21-én
du. 6 órai kezdettel Szenti Tibor hódmezővásárhelyi néprajzkutatót, november 11-én
Berecz Andrást és az Egyszólam együttest, december elején pedig Gombos Gyula irodalomtörténészt látják vendégül. Sok sikert kívánunk
hozzá!
^

y

M. G.

Megjelent az Existentia
Megjelent, az 1991-ben Szegeden alakult
folyóirat,

első magyarországi

kiadású

nemzetközi

az Existentia második évfolyamának négy száma. A szeptemberben napvilágot

látott, egyszerre négy számot magába foglaló kötet érdekessége, hogy a magyar mellett
egyaránt közöl német, angol és francia nyelvű cikkeket. A lap célja a klasszikus filozófiai
tradíciók felélesztése, illetve fenntartása. A nemzetközi szerzőgárdájú lap első és második
jrötete az alábbi címen rendelhető meg: Szeged, Veres ács u. 16/A. 6725.

Szomorú vasárnapok
A magyar ember hétköznapi hangulatát nagyban befolyásolja a hétvégi focimeccs
eredménye. Nem különbözik
ebben az egyetemista sem a
hétköznapi emberektől. Míg
az egyszerű szegediek hét
kezdetét a Szeged SC kritikán
aluli
teljesítménye
teszi
tönkre," addig a szegény főiskolás, no meg a sporttudósító
idegrendszerét két futballcsapatunk veresége rongálja. A
JA TE. Károlyi-nak még csak
meg lehet bocsátani, hiszen
ók a tabella éléről csúsztak le
ezzel a két egymás utáni „zakóval", de a Főiskola ilyen
mérvű mélyrepülésére már
nincs is magyarázat. Hogy egy
csapat egy osztállyal lejjebb is
kieső jelölt legyen, nyolc forduló után, azt csak a város
első számú csapata „engedheti" meg magának. Úgy látszik, a Főiskola focistái kijárnak „tanulni" a Tisza-parti
stadionba. Kérlek benneteket, ne tegyétek! Azért van örömteli hírem
is. Ugyanezen intézmény
kézilabdás lányai és fiai hétről
hétre élvezik a győzelem ízét.
Szabó tanár úr lányai, úgy
látszik, kikecmeregtek
a
múltkori gödörből és újra bajnokesélyeshez méltóan veszik
az akadályokat. A fiúk öt pontot szereztek az első három
meccsen, de a neheze (Makó,
Vásárhelyi KC, Volán Old
Boys) még hátra van. Sajnálatos, hogy a JATE elleni rangadó már nem számít komoly
megmérettetésnek a Baloghtanítványok számára. Az új
életet kezdett JATE ugyanis
eddig három meccs után null
ponttal a sereghajtó. Az már
csak hab az epertortán, hogy
fennállása óta először játék
nélkül vesztett hazai pályán:
A Tornádó ellen nem tudott
kiállni.
A lap megjelenésekor már
túl leszünk a „ Teleki futáson ".
Sajnos, a szervezők késői értesítése miatt, eire mozgósítani már nem tudunk. Következő számunkban azonban
Méhes Gábor tudósít majd.
Szó lesz még a „juhász gyulá-

sok" új kezdeményezéséről, a
rendhagyó
Sportszervezés
óráról, amit a Telekiben tartottak. S most az eredmények:
kézilabda NB II. nők
Két könnyű győzelemmel
folytatták a bajnoki menetelést % főiskolás lányok.
Tanárképző—Szentes
24-8
(13-3)
Szentes
Tanárképző: Karmacsi—Beslin, Tóth 4, Berta, Mikola 10,
Árva, Majrovszkí 2. Csere:
Répási, Nyitrai 3, Végvári 2,
Lőrinc. Edző; Szabó József.
Tanárképző—Bácsalmás
2717 (13-7)
Szeged
Tanárképző:
Karmacsi- Á r v a 2, Mikola 10, Berta 2,
Nyitrai 1, Beslin 7, Majrovszki 1. Csere: Benyovszki—Dobra, Végvári 3, Tóth
1, Lőrinc. Edző: Szabó József.
A helyenként látványos játékot produkáló főiskolások
biztosan győztek és továbbra
is a táblázat élén állnak.
Megyei I. osztály férfiak
JA TE SC- Tanárképző 27-29
(10-13) Topolya sor 100 néző.
JATE: Császár-Szabó Zs. 6,
Szabó N. 8, Simon 2, Garamhegyi 7, Keresztúri 3. Hegyes.
Csere: Szakái. Edző: Keresztúri Zsolt.
TK: Bartha, Benke kapusok-Csergő 9, Csikós 3, Katona 7, Ács 3, Nagy 3, Flórián
3, Velek 1, Balogh, Sári, Veress. Edző: Balogh Tamás.
A kissé' ziláltan felálló
JATE ellen, idényelei játékkal bár, de végig vezetve
nyert a TK.
Tanárképző—Hódmezővásárhelyi Narancs 19-19 (8-6)
TK: Bartha, Benke kapusokGera 2, Csergő 1, Csikós 3,
Balogh 4, Katona 3, Ács,
Nagj> 1, Flórián 1, Sári 3,
Held 3, Edző: Balogh Tamás/
A helyzetek rossz kihasználása megbosszulta magát, s a
TK örülhet a döntetlennek.
A JATE S C - T o r n á d ó mérkőzés a hazaiak hibájából elmaradt.

Labdarúgás Megyei II osztály
Csanádpalota—Nagylak
—
JATESC 2-1(0-0)
JATE:
Bíró-Keszthelyi,
Kertész, Gálik, Csigér, Kiss,
Kertész II., Gardi, Baranyai,
Mise, Kristán. Edző: Dr. Ormándi János.
A jól játszó egyetemisták
vezetést szereztek, de az
előnyt nem tudták tartani.
Gólszerző. Baranyai.
JA TE SC-Kiszombor 0-2 (01)
JATE: B í r ó - G a r d i , Nagy,
Csigér, Gálik,
Baranyai,
Kertész, Tóth, Kiss, Imre,
Golyha. Edző: dr. Ormándi
János.
Sportszerű
mérkőzésen
megérdemelten nyert a vendégcsapat.
Szegvár—Tanárképző 6-0 (30)
TK:
Steigerwald—Nagy,
Berta, Beregszászi, Rácz, Lakatos, Lakatos II., Vedres,
Holl,
Kékes,
Krevenka.
Edző: dr. Miskolczi József.
Egy pillanatig sem volt kétséges a hazaiak győzelme.
Tanárképző — Csanádpalota-Nagylak 0-3 (0-2)
TK: Steigerwald—Nagy, Bajnok, Szalma, Cs. Tóth—Lakatos I., Berta, Belegrai—
Gergely (Hering), Lakatos II.
(Kovács), Kedves. Edző: dr.
Miskolczi József.
A vendégek teljesen megérdemelten szerezték meg a
két bajnoki pontot, hiszen a
mérkőzést végig ók irányították. Az első félidőben kapott
két balszerencsés gól térdre
kényszerítette a még hátrányban is lelkesen és odaadóan
küzdő főiskolásokat. A máso, dik játékrész egyetlen találata
már a kegyelemdöfést jelentette a nagylakiak részéről,
akik nem titkoltan győzelmi
terveket szőnek az idei bajnokságban. A TK gyengébb
szereplésének oka talán a sérülésből felépült, még nem
teljes erőállapotban
lévő
kulcsjátékosok
„visszafogottsága" lehetett. A látottak
alapján igaz az elcsépelt frázis: ennél már csak jobb jöhet!
Jók: Nagy, Belegrai.

Születnek-e sportmenedzserek?
Születnek-e, vagy k é p e z h e t ő k ?
— e r r e a kérdésre vártunk választ
október 5-én este, a JG YTF Teleki
Blanka Kollégiumának
olvas5jáb a n , ahol mintegy 30 főiskolai
diák társaságában meghallgattam
Juhos Józsefnek,
a MOATSZ
technikai igazgatójának h u m o r t ó l
sem m e n t e s előadását. A z i m m á r
negyedik éve folyó sportsZervezőképzés idei első ilyen összejövetelén dr. Gyetvai György a testnevelés tanszék vezetője, és Kiss
Gábor a d j u n k t u s fogadta a Szegedre látogató pingpongos m e n e dzsert. M e g t u d t u k , hogy a sze-

gedi szervezők félévente egy-két
előadást szeretnének szervezni és
előadónak az országos szövetségek pénzszerző embereit szeretnék megnyerni.
A találkozón hallottunk a szövetség felépítésétől az elnökségi
tevékenységen át az asztaliteniszezők költségvetéséig, sok mindenről. J u h o s úr elmesélte, hogy
hogyan tudtak pénzt szerezni a
szövetség részére a régi rendszerb e n . Példaképpen a Miskolcon
rendezett nemzetközi bajnokságokat hozta fel, amely még a
Grósz-éra alatt élte virágkorát.

Kitért a r r a ' i s , hogy ma milyen
nehézségek árán lehet előteremteni a m ű k ö d é s h e z szükséges milliókat. Szó volt a v á r h a t ó sporttörvényről, az esetleges fejkvótáról. A hallgatói kérdések megválaszolása után ajándékkal kedveskedett a vendég meghívóinak,
Butterfly-ütők és Nittaku-labdák
formájában.
Juhos úr ígéretet tett Gyetvai
tanár úr azon kérésének teljesítésére, hogy a rekreáció szakon beindítandó
asztalitenisz-képzésben szakmai segítséget nyújt.

B. I.

Béke, utazás, sport, oktatás
Az emberi élet e négy fontos összetevőjét találtuk a United Nations of Yoga
Non-Govememental
Organization
programjában. A Magyarok ü l . világtalálkozója alkalmával a stockholmi központú szervezet főtitkára, a székely származású dr. Lemhényi Zoltán professzor
beszámolt a kezdeményezés születéséről, arról az ötven esztendőről, amely
alatt 1942 és 1992 között, önzetlenül
segítették a közép-kelet-európai fiatalok
nemzedékeit, arról a szervezőmunkáról,
amellyel kidolgozták a UNY NGO terveit. Helyszűke miatt csupán a lényeges
dolgokat idézzük ebből a hatalmas formátumú ötletrendszerből.
A XXI. század elején eszébe jut egy
fiatalembernek, hogy nem kíván egy
városban tanulni, inkább kerékpáron
szeretne városról-városra, országról-országra haladva nyelveket, mesterségeket tanulni, különböző népekkel és kultúrákkal ismerkedne meg, hiszen rövid
az élet, pénz sincs arra, hogy aztán be is
járjon a világból akkora földet, amekko-

rát látni szeretne... Mindez nem őrültség, hiszen rendelkezésre áll a UNY
NGO öt kontinensen kiépített kerékpárút-hálózata, 3 0 - 6 0 - 1 2 0 stb. kilométerenként jól kiépített szállás- és oktatásközpontokkal. Minden helyszínen addig
maradhat, amíg kedve van. Közben vizsgákat tehet egy-egy régió nyelvéből, művészettörténetéből, de általános tárgyakból is a kiépített számítógéphálózaton át... Négy. öt év múlva diplomát(kat) szerezve a megismert és megszeretett diszciplínákból, hazatérne és tenné
azt, amit sokoldalú és nyitott embernek
tennie kell: békében dolgozva élne...
Mindez a jövő zenéje — mondanánk
hirtelen, felületesen, de ez a terv túl
megkapó, túl nagyszerű — érezni lehet,
dörgő fegyverek és hazudozó politikák
árnyékában is, hogy itt egész tételeket
lehetne írni a jövő koncertjéhez.
Lemhényi professzor létrehozta a
UNY NGO budapesti központját, indormációs hálózatot épített és épít, tervei immár megvalósulni látszanak: az

ENSZ, az UNESCO, az UNICEF, nagy
befolyással és tőkével rendelkező nemzetközi alapítványok ajánlottak jelentős
összegeket. II. János Pál pápa is —
Lemhényi Zoltánt idézve — „nemcsak
áldását adta az ötlethez". Budapesti központtal szeretné kiépíttetni a közép-kelet-európai hálózatot. Hetvenévesen is
lelkesedik, hiszi azt: megéri még, hogy
elhagyott honi, erdélyi kúriákban, fürdőtelepeken oktatóközpontok, pihenőhelyek épülnek e „tranzit-universitasnak". - S. M.
„Az UNI NGO program megvalósítása arra irányul, hogy legalább már a
XXI. század földi lakosa - KIVÉTEL
NÉLKÜL — valóban belépjen a szép-új
világ áldásaiba, hogy közös és vállvetett
erőfeszítéssel a FÖLDET ismét egyetemes ÉDENKERTTÉ varázsoljuk, hi^
szen ez senki mástól, kizárólag tőlünk
függ, az EMBERTŐL." .
LEMHÉNYI ZOLTÁN United Nations
Of Yoga 1365 Budapest III., Selmeci
utca 3. Pf.: 717. Telefon: 1-686-004
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„Az undor szélén áll a világ"
Egy keménycsontú színész közhelyei
Lukáls Andor színházi és
filmszínész, forgatókönyvíró,
rendező, a kaposvári színház
tagja hetek óta próbál a Kiszszínházban. Arnold Wesker
Konyha című darabját rendezi.
(A premier október ?-én volt.)
— Erre a darabra jött Szenedre, vagy hosszabb együttműködésről van szó? összefügg ittléte a vezetőváltással?
Azért kérdezem, mert a szegedi
Nemzeti eddig
tradicionális
színház volt, a kaposvárihoz
képest mindenképpen.
— Erre a darabra jöttem
Szegedre. Tavaly Miskolcon
rendeztem O ' Neill Utazás az
éjszakába című drámáját, ez a
munka annak a folytatása.
Vagyis nincs szorosabb összefüggés ittlétem és a vezetőváltás között. De remélem, hogy a
szegedi színház általakul, létrejön egy erős társulat. És az
átalakulásba, úgy érzem, mindenképpen belcillek.
— Mi kell az átalakuláshoz? Gondolom, a vezetőváltás nem elég.
— A vezetőváltás még nem
jelent átalakulást, a vezetőváltás minősége a fontos. Az kell,
hogy az új vezetésnek legyen
egy erős, komoly, következetes, több évre szóló színházi
elképzelése. Ha ez így van, akkor minden esély megvan az
átalakulásra, mert a társulaton
csak közvetve múlik a változás
sikere, hiszen ők egy program
alapján dolgoznak. Ha jó az a
program, akkor a szegediek
meg fogják tudni csinálni, mert
azt tapasztalom, hogy ez egy
tehetséges, jó társulat.
— És a közönség?
— Egy jó program elkerülhetetlenül átalakítja a város
színházlátogató közönségét is.
Abban, hogy egy színház tradicionális, az is benne van, hogy a
közönség esetleg nem kapott
olyan színházat, ami az életében lényeges lehetett volna,
nem szerethette meg olyan mélyen, ahogyan egy városnak
szeretnie kell a színházát. Ha
egy szellemileg erős vezetés
egy komoly művészi programmal, jó társulattal kitartóan elkezd valamit, akkor az hatni
fog a közönségre is, akkor születni fog valami.
— A színház új vezetői közül ketten, Kormos Tibor igazgató és Árkosi Árpád, a prózai
tagozat
vezetője
„amatőr"
múltúak, Paál István vendégrendező is. És Lukáls Andor.
Van ennek valami jelentősége?
— Azokban az emberekben,
akik a színházat korábban valamilyen polgári foglalkozás mel-

lett csinálták, valószínűleg
több elszántság van. Az amatőr
mozgalmakban egyébként is
több — nem a tehetség, hanem
— a művészi elszántság, mint a
profi színházakban. Egyébként
mindegy, ki milyen múltú, az
számít, hogy mi van a tarsolyában. Főiskolával vagy anélkül,
az az ember tud hatni, aki
tudja, mit akar, kíváncsi azokra
az emberekre, akikkel dolgozik, és a legtöbbet akaija kihozni belőlük. Persze az amatőr múlt nem jelent mentességet sem, semmi alól.
— Sokan azt mondják, egy
színész előbb-utóbb rendezni is
akar.
— Azt hiszem, ez törvényszerű. Mert egy színész, ha
eléggé nyitott, előbb-utóbb elkezd érdeklődni a színház egésze iránt. Beleértve a díszletet,
a jelmezt, a világítást, mindent,
ami az előadást szolgálja. És
akkor megfordul a fejében,
hogy rendeznie kellene, hogy
az egésszel tudjon foglalkozni.
Ez nálam is így volt. Már elég
korán éreztem, hogy engem az
„egész" jobban érdekel, mint
maga a színészet. Legalább
olyan erős ingerem van a rendezésre, mint a játékra.
— És a film is az „egész"hez tartozik?
— Igen, a film, a színpad, a
forgatókönyvírás és a rendezés
ugyanannak a dolognak a tágabb birtokbavétele, és mindig
az önmagammal való elégedetlenségből fakad. Elégedetlen
vagyok magammal, mert a képzeletemben úgy él a színész*
legalábbis a „lágycsontú" fajta,
hogy lehetőségei korlátlanok a
szakmában. A „keménycsontúak" viszont bizonyos dolgokra alkalmatlanok a színpadon, én például nem tudok
énekelni, táncolni. Inkább az
erős, szélsőséges fogalmazás
felé tartok, nem tudom csak a
beszédemmel kifejezni, amit
akarok. Csak ha a fizikumom is
részt vesz a munkában, egy társalgási darabban meghalnék.
Mindez a színpadon töményebben érződik, mint a filmben,

mert a filmben egyszerre csak
egy pillanaton kell dolgozni.
— Sokat beszélnek manapság a kultúra válságáról, a művészet szerepzavaráról.
— Zavar azért van, mert nagyon nehéz eldönteni, mit is
kell csinálni. Mert olyan erősen
anyagias minden, a könnyen
megszerezhető élvezeteknek
akkora dömpingje van, mint a
nagy háborúk előtt, amikor az
emberek nem tudják, minek mi
az értéke. Káprázatosan sok az
áru mindenhol, az undor szélén
áll a világ, és lassan elfelejtjük,
mik az alapértékek. Ráadásul a
közönségről mindenki azt feltételezi — nagyon hibásan —,
hogy igénytelen, pedig valójában csak annak tűnik, mert
arra van kárhoztatva. Ezért
nem a művészet a felelős, hanem a világ. Az, hogy őrület
van mjndenütt, rohanás, gyávaság, durvaság, félelem, erőszak, közöny, az utcán, az emberek tekintetében. Ezt nagyon lehet érezni itt. Szegeden
is.
— Azt mondják, ez — legalábbis nálunk — azért van,
mert a régi értékrendszereket
tönkretette az elmúlt negyven
év. Ezért sokan a múltban keresik a kapaszkodókat.
— Engem zavar ez a múltban való keresgélés, mert múlt
nincs. Nem azért nincs, mert
negyven év alatt el kellett felejtenünk, hanem, mert a múltba
nem lehet visszatérni. A dolog
ennél sokkal egyszerűbb. Az
egyetlen esély, hogy kijussunk
ebből az őrületből — lehet,
hogy közhelyeket mondok —,
ha lelassul a világ, lelassítanak
az emberek, megállnak gondolkodni, hogy megtalálják,
minek mi az értéke. Maguktól,
nem egy új vezérkos segítségével, aki- megmondja, mi az,
hogy rend.
— Ilyenkor mindig felmerül
az is, mi a kultúra szerepe ebben a rendteremtésben.
— Igen, mert mindig újra
akarjuk fogalmazni a művészet
szerepét. Pedig ezt már a görögök is tudták, tudta mindig
mindenki, csak szeretjük azt
gondolni, hogy az'már nem érvényes. Pedig ez a szerep örök
és változaltan; a művészet
dolga az, hogy az emberrel foglalkozzon. Az emberrel, aki él
a világban, választ keres a
problémáira, megnyugtatást és
igazolást keres. Párhuzamot
keres, kimondva szeretné hallani, amit magában megfogalmazott.
KECZER GABRIELLA

Boszorkánykonyha, hol az élet készül
Többször hallani mostanában egy-egy bemutató előtt,
amint a ma középkorú generáció tagjai összesúgnak: emlékszel ARRA az előadásra, milyen merészség volt az OTT,
ANNAK IDEJÉN, megírni és
bemutatni, mekkora cirkusz
lett belőle, micsoda darab, mit
jelentett az nekünk AKKOR.
Azután megnézzük az előadást
— most épp Wesker Konyháját
—, és értjük mi is, a fiatalabb
generáció, miről szól a dolog,
szól az nekünk is, most is. És
sejtjük, mit jelentett az akkor,
milyen merészség volt ott, annak idején, megírni és bemutatni, el tudjuk képzelni, mekkora balhé lett belőle, és jó a
darab tényleg. Mégis. Az egész
kicsit direkt, kicsit didaktikus.
Nem úgy, mintha el lenne
rontva, nem, látszik, hogy
ilyennek lett szánva, mert hát
valahol ki kell mondani, hogy
álmai mindenkinek vannak;
hogy ha túl öreg vagy a játékhoz, meghaltál; hogy el kell
innen menni, mert ezt már nem
lehet bími, de mégsem lehet
elmenni, mert konyha az mindig, mindenütt kell; hogy papírok nélkül itt nem létezel már;
hogy dolgozol, pénzt kapsz,
eszelt de valaminek kell lenni még; ha meg nem találod,
vagy csak nem tudod elvenni

magadnak, hát nekiesel a másiknak, aki melletted van éppen, és éppúgy keresgél, mint
te. És persze nyíltan kell kimondani, szó-szerint-szavakkal, és 9rdítani is kell, és törnizúzni. Úgy kell az, a kimondás,
mint a konyhás Berthának az
ital, „mert különben még megölne valakit". Ha meg olyan a
világ éppen, hogy máshol nem
lehet kimondani, akkor a színpadon kell, a játékban, fikcióban.
Ebben az évadban a szegedi
színház eddigi teljesítménye:
kettőből kettő. A Csetepaté
után most a Konyhánál is úgy
érzi az ember, a lehető legtöbbet tette színész és rendező.
Lukáts Andor (mint vendég,
Kaposvárról)- alaposan megdolgozta az „anyagot". Soksok próba kellhetett már ahhoz
is, hogy egy szál szerves matéria nélkül, egy pantomimművész számára is irigylésre méltó
profizmussal és hitelességgel
játssza el a 31 színész a konyhai
műveleteket, Khell Zsolt és
Molnár Zsuzsa kellően nyomasztó, mégsem túlzóan hatáskeltő díszletében és jelmezeiben. De inkább az összhang és
a ritmus az, ami lenyűgöző ebben a működő mechanizmusban, ahogyan a játék, mindenkié külön-külön, és az egész,

éppúgy csinál, mint az, ember,
kora reggel álmosan ásít, nyújtózkodik egyet, ébred azután,
körülnéz és beleborzong, majd
nekikezd és felpörög, kifullad,
megpihen kicsit, álmodni és
játszani próbál, nekigyürkózik
újra. Lázad. Végül feladja aznapra, vagy... Közben mintha
reflektorfény hullna egy pillanatra minden szereplőre, szépen sorban sorra kerülnek a
sorsok, felvillannak néhány
mondatnyi, mozdulatnyi időre,
azután belevesznek ismét a
konyha-szürke
forgatagába.
Mindezt úgy csinálják ezek a
színészek, hogy arcuk lesz
azonnal az újaknak és a vendégeknek, és végre a régiekben
sem magukra, inkább magunkra ismerünk. Főszereplók
mindannyian végig, és bírják is
energiával, de nem túl harsogóak, karakterszínészek is egyben, ki vannak találva, egyéniek, de maníroktól, pózoktól
mentesek. Ettől hat ránk, nézőkre ez a mechanizmus úgy,
hogy ha nem lenne a darabban
kimondva, kimondanánk mi
magunkban, talán hangosan is,
hogy álmai mindenkinek vannak, hogy túl öreg vagy a játékhoz...

„Mi lesz veled, Nagy Feró?"
Láttalak a TV-ben.
Fura volt a hangod, pedig
ennél nagyobb tömeg előtt is
szerepeltél már. Igaz, azok 50
alattiak
voltak
általában,
most pedig
házmesterarcú
csőcselékkel álltál szemben.
Tudják ezek, ki vagy?
Lehet, hogy Ismernek páran, s talán éppen ők azok,
akik a felháborodott hangvételű levelet írták a Ml-nak,
meg a Garázsnak, hogy Téged, a nagyhajú hippi-csövespunkot, miért hagynak szabadlábon és szabadszájon őrjöngeni, mikor élő csirkét darálsz. Tudom, nem daráltál.
De ők csak ennyit tudnak Rólad. S talán nem is sejtik,
mekkora fegyver vagy a kezükben. Álmukban sem gondolják, hogy Te mekkora tömeget tudsz egy kézmozdulattal magad mögé sorakoztatni. Azt meg biztosan nem
tudják, hogy ezeknek a perifériára szorult
fiataloknak
nem az ő istenük az Isten,
hanem „a Feró'y.
Aki megénekelte az igazságot.
Volt egy korszakom (még
lázadó tini koromban), mikor nagyon kedveltelek, azzal
együtt, amit csináltál.

Megvédtelek azoktól, akik
leprimitíveztek, s egyszer, mikor beszélgettünk,
rájöttem:
nem Te vagy az új magyar
géniusz. De őszinte voltál, s
ez óriási előnyöd volt. Durván, nyersen, de mindenkinek
a szemébe mondtad a frankót.
Attól félek, hogy ott a Kossuth téren, a Csurka Pici mellett is őszinte voltál.
Ml vezérelt Téged oda?
Nem hiszem, hogy valamiféle anyagi érdek, még akkor
sem, ha családfő lettél.
Örök lázadó vagy, de vajon most tudod-e, mivel állsz
szemben?
S azt tudod-e, kik mellett?
Fél éve deklaráltad
kormánypártiságod. Azt mondjad, az MDF az egyetlen párt,
aki komolyan el akarja tenni
láb alól a komcsikat.
(Vigyázz, Feró! Te értesz a
zenéhez, s ezek azt is mondták, hogy a szakértelem bolsevista trükk!)
Téged sokat rugdostak az
átkosban, mert mélyen feszülő társadalmi
problémáknak adtál hangot. Elhiszem,
hogy utálod őket, de azért van
más út is, mint a Magyar Út...

Az az író-politikus (a nevét
azért sem írom le többször)
abban az ominózus
publicisztikában tett néhány gesztust az ifjúság felé, kinyújtotta jobbját.
(Szerintem
azért, hogy kihúzzák a szarból.) Most szerzett
maga
mellé egy sámánt a személyedben, aki valóban ért a
nyelvükön és reméli, hogy öntudatlanul, de tömegesen állnak a NEMZET
soraiba.
Megtéríted őket.
Feró! Felelős vagy azért,
akit megszelídítesz.
Felelős
vagy a rózsádért!
Abban reménykedem, hogy
nem tudatosan teszed, amit
teszel. Abban, hogy egyszerűen olyan primitív
vagy,
mint akik alattad álltak a
téren, ésfelültél egy demagóg,
fasisztoid, populista szövegnek.
Annak
idején
indulni
akartál a köztársasági elnöki
címért. Akkor elmaradt a
buli, s remélem, most sem kacsingatsz komolyan a politikafelé...
„Régi fényed
lekopott
már..."
Üdv:
GÁBOR

Képek az erőszakmentesség történetéből
A Szegedi ALBA Kör szervezésében jött létre egy kiállítás kettős apropóból. Az egy;
kori „fegyveres erők napja"
analógiájára a megnyitó a
most már „Fegyvertelen erők
napján", szeptember 29-én
este volt. Az IH egy kis termét zsúfolásig megtöltötte az
az alig két tucat ember, aki
tudomást szerzett az eseményről.
A belépőt kis kék békegalambok repülő raja fogadja.
Régóta lehet hallani arról,
hogy hamarosan megszűnik a felsőoktatás ingyenessége. Néhány
nappal ezelőtt újra és jóval erősebben kapott szárnyra a hír. Valószínűleg ez az utolsó tandíjmentes évünk.
De mi lesz ezután? Ki tudja-e
mindenki fizetni« vagy lesznek
olyanok, akiknek távozni kell?
Semmivé válhat több év munkája, mert újabb 2000 forint már
a sokat jelentheti? A tandíj bevezetésére néma belenyugvással
vagy hangos nem tetszéssel reagál a jópár ezer egyetemista és
főiskolás? Nem tudom, mert
mára minden bizonytalanná és
kiszámíthatatlanná lett. Csupán a
megoldásokat keresem, még akkor is, ha a döntés nem az én
kezemben van.

Arról talán álmodni is kár,
hogy felmenőrendszerben vezessék be a tandíjat. Legalábbis ott
felesleges, ahol a kamat és hitelszerződések egyoldalúan módosíthatók. Hiába a szó arról, hogy
sokan keményen megküzdöttek a
bejutásért akkor, amikor még szó
sem volt a pluszköltségekről.
Mert költségek ugye vannak bőven. "És ki fizeti ezeket? Nagyrészt a szülők, akik közül egyre
többen képtelenek elhelyezkedni, akik sajnos a halálozási
statisztikát vezetik, és akiken lassan a huszonéves korosztálynak
kellene segítenie. Annak az egyetemista, főiskolás rétegnek, akik
közül egyre többen csak havonta
járnak haza, mert hétvégeken
dolgozni kell, és az utazás is egyre
költségesebb. Egy ország szégyene a koplaló egyetemista,^s a
még ennek a lehetőségét is csak
megkoplalni tudó család.
Egyre többen mondják azt,
hogy ez a 2000 forint az utolsó
csepp lenne a pohárban. Az egyetemista tömeg könnyen az utcára
megy, és sajnos könnyen alkothat
befolyásolható tömeget. De kérdések, hogy elérhet-e valamit?
Kikényszeríthet bármit is akkor,
K. G. amikor egyesek a munkanélküli-

A nem terjedelmes, de annál
színesebb és tartalmasabb kiállítás csaknem 15 év összegyűjtött anyagát tartalmazza,
amit Erdélyi Dániel, egykori
Dialógus-tag ajánlott fel ez
alkalomra. Gandhi rövid életrajzát olvashatjuk az első tablón. Az ő gondolatköre és
személye a tulajdonképpeni
ihletője a rendezvényeknek.
Épp 123 éve, október 2-án
született a nagy békeharcos.
Fotók, jelvények, nemzet-

közi plakátgyűjtemény és válogatás hazai, a témával foglalkozó újságcikkekből, publikációkból alkotják a bemutatott anyag magját. Expreszszív „Hirosima" feliratú fehér
drapéria és egy Gandhi-idézet
záija a kiállítást. „Arra intünk
benneteket, hogy az erőszak
ban ne bízzatok."
Még körülbelül két hétig
tekinthető meg a gyűjtemény.
Figyelemre méltó.
adna alacsony kamatozású, hoszszú lejáratú hiteleket annak, akinek ma nincs jövedelme? Ehhez
kell az állam támogatása, amivel
ösztönözné a bankokat, hogy
ezeket a hiteleket kihelyezze. S a
visszafizetés? Ma munkanélküliség \%i! Igen. De egyszer változik majd valami, mert különben
felesleges szavazgatni. Vállaljon
garanciát az állam, hogy ezeket a
hiteleket visszafizetni addig nem
kell, míg pályakezdő el nem helyezkedett. Sőt, tovább megyek!
Áddig, amíg pályakezdő, csak a
kamat ketyegjen. Majd ha már
talpra állt, akkor törlesszen.

ség levezetését látják a felsőoktatásban. Amikor sokakban azt
alakították ki, hogy az egyetemisták felesleges, pénznyelő, naplopó gyülekezet. Láttunk már
Kelet-Európában ebből tragédiát. Veszélyes lehet, inkább próbáljuk megoldani, mert meg lehet és meg kell!
A szülők zsébéből több pénzt
kivenni nem lehet!
Megoldandó a családi pótlék
Utópia? Lehet, bár javaslatnak
ügye. Tizennyolc év után nem
jár, pedig egy felsőoktatási hall- szánom. Mert meg kell oldani ezt
gató jóval többe kerül, mint egy a kérdést, ha nem csak „pénzkisebb gyerek. Ez az elmélet na- kérdéssé" akarják süllyeszteni a
gyon kevés munkahelynél érvé- tudást, és ha tényleg cél a magyar
nyesül, az egyetemistákra nem megújhodás. Ezekre a kérdéjár beiskolázási támogatás. Az sekre a mai Parlamentnek, a mai
egyetemista nem keres, nem kap, kormánynak kell megoldást taez az ösztönzés. A tandíjtól füg- lálni, pedig a mi jövónkról van
getlenül járnia kellene ennek az szó. A mi jövőnkért kell „könyö„állami támogatásnak" mindad- rögnünk" másokhoz, de meg kell
dig, míg a gyerek önálló jövede- tenni, mert fontos a jövőt alapozó
lemmel nem rendelkezik, és a" jelen.
családnak anyagilag is része.
— bajnai —
Az adó körül is lehetne valami
megoldás. Vonhassa le a szülő a
taníttatás mindennemű költségét
az adóalapjából — mert ugye az
oktatás a legjobb befektetés.
Mára lassan minden levonható,
csupán a legnagyobb értékteremtő nem, pedig de szépen
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hangzottak 90-ben a jelszavak.
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