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A március 22-i demonstrációra körülbelül négyezren gyűltünk össze a Dugonics
téren. A négyezres tömeget gimnazisták, főiskolások, egyetemisták, oktatók, szülők és érdeklődők alkották. A szegedi felsőoktatási intézményekben megközelítőleg tizenháromezren tanulnak.
Maszk
„ A rettenetesen
grimaszoló
spenótzöld arcú Jim
C i f i t y . Végig ott
érezni a filmvászon
mögött a
számítógépeket."

A Los Andinos
arzenálja
„Magyarországon a
nagy nyilvánosság
elé először mi
hoztuk el az Andok
zenéjét."
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Az Aradi Vértanúk teréről és a Dóm térről
táblákkal vonuló tömeget a JATE központi épülete előtt a Timur Lenk zenekar köszöntötte. Két
LGT-nótát dolgoztak át erre az alkalomra, a másodikat már a HÖK-ösökkel ad hoc énekkarrá kiegészülve dalolták el. („Mi öt évünket adjuk neked, és cserébe nem kapunk semmit. S már csak
nézzük, nézzük a menzakaját...O, Gyula, mijó barátok vagyunk!")
A zenekar után Garamhegyi Ábel, a JATE
TTK HŐK elnöke lépett az emelvényre. Beszédében összegezte, miért is gyűltünk össze ezen a
napon. „A kormány megszakított egy évek óta
folyó tárgyalássorozatot. Nem járható út az,
hogy a beszélgetőpartnerek feje felett valaki
meghoz egy döntést, biztos, ami biztos. Egy döntést, ami nem fog segíteni sem a magyar felsőok-

tatáson,' sem a magyar költségvetésen, viszont
sokat ront a mi pénztárcánk helyzetén."
Ezt követően Dr. Dinya László, a szegedi
Universitas soros elnöke levelében hangsúlyozta,
hogy a csökkenő források mellett a felsőoktatás
az egyetlen olyan ágazat, ami hatékonyságát növelni tudta - eltekintve a feketegazdaságtól. A
felsőoktatás azonban a gazdasági viszonyok miatt bekövetkező kontraszelektív elvándorlás következtében olyan rezervátummá válik, amelynek éppoly kevés köze lesz Európához, mint az
ország jövőjéhez. Megállhatunk valahol Afrika és
Dél Amerika között félúton.
Ezitán Bicskey Lukács, a Szegedi Nemzeti
Színház színművésze József Attila „És keressük
az igazságot" című versét szavalta el.
Míg az Universitas elnökének szavait taps,
Dr. Szalay Istvánnak, Szeged város polgármesterének levelét füttykoncert kísérte. Bár a polgármester úr sok sikert kívánt a tárgyalások újrafelvételéhez, magánvéleményként megjegyezte: egyetért azzal, hogy a tanulmányi eredmények függvényében a felső harmad tandíjmentességet élvezzen, akár az alsó harmad megemelt
tandíjkötelezettsége árán is. (Fütty.)
A levelek után Fülöp Attila lépett színpadra.
A JATE BTK HÖK elnöke szenvedélyes hangvételű szónoklatában kiemelte, feli kell hívnunk a

közvélemény figyelmét arra, hogy a tandíjkérdés
nem csak a felsőoktatásban tanulók rétegproblémája, hanem a szülők, testvérek, rokonok révén
az egész társadalmat érinti. Hangsúlyozta, a demonstráció célja az, hogy a diákok képviselői
újra tárgyalási pozícióba kerülhessenek, se több,
se kevesebb. „Nem engedhetünk abból, hogy
csakis 1996 szeptemberétől, és csak a felsőoktatásnak vagyunk hajlandóak fizetni. Ha az egyik
diszpozíció is megsérül, nem fogunk fizetni egy
fillért sem... Az a tény, hogy a sorok között oktatóinkat is felfedezhetjük, bizonyítja, hogy ez nem
egy csürherendezvény, hanem felelős kiáltás a
felsőoktatásért." Idézett a Bokros Lajos pénzügyminiszterhez intézett petíció szövegéből is.
,Ji fő baj az, hogy ez a döntés ismét csak azt mutatta meg, hogy az ország mindenkori kormányzatának csak szavai vannak, tettei nincsenek, ha
a magyar felsőoktatás jövőjéről van szó."
Fülöp Attila beszédét követően bedobta az
első 2000 fillért a téren elhelyezett perselybe, a
magyar felsőoktatás második szegedi mecénása
pedig Dr. Mészáros Rezső, a JATE rektora volt
A demonstráció incidensek nélkül, a polgármester reményeinek megfelelően, J f j ú értelmiségiekhez méltóan" zajlott le.
•
A tandíjról szóló összeállításunkat a 3-5. oldalon
olvashatják.

Szegedi Széchenyi-díjasok
TOP

Átadás után
Nemzeti ünnepünkön három szegedi kutató-oktató munkásságát jutalmazták Széchenyi-díjjal. Burger
Kálmán, Dudits Dénes és Ilia Mihály vehette át a legnívósabb tudományos kitüntetést, melyet az Országházban adott át Göncz Árpád köztársasági elnök.
Burger Kálmán, az MTA tagja a koordinációs vagy
komplex kémia területén végzett kutatásaiért kapta a
díjat. A JATE Szervetlen és Analilikai Tanszékének
vezetője. Dudits Dénes, az MTA levelező tagja a növényi molekuláris és sejtbiológia területén ért el kiM E E T I N G
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A velük készült interjúkat a 1. oldalon olvashatják.
M E E I INCi

Palika

2 Bruce Sptingifeen: üreafeif Hih
1 Bravó 9.

emelkedő sikereket. A Szegedi Biológiai Kutatóintézet
Növénybiológiai Intézetének igazgatója. Ilia Mihálynak pedig irodalomtörténeti munkái mellett a kortárs
és a határokon túli magyar irodalomról szóló írásai
példaadóak. A JATE Modern Magyar Irodalmi tanszék docense, 1957-től tanít Szegeden.
A Szegedi Egyetem gratulál a kitüntetetteknek, s
további munkájukhoz sok sikert kíván.
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Rémálom az Egyetem utcában
Bokros Urnák meglódult a fantáziája.
A kinevezése utáni reggelen kiment a fürdőszobába, ahol
összetalálkozott Bobbyval, aki harminc rész után tért vissza a
magyar közéletbe. A váratlan és meglepő találkozás előhívta
Bokros Úr rejtett képességeit. Ebéd közben már érlelődött,
míg estére teljesen kikristályosodott benne az új magyar felsőoktatásról szóló szappanopera. Bokros Úr nem pazarol, a filmnek egyszemélyben ő a rendezője, producere, forgatókönyvírója.
Jól kigondolta: Kovács Béla egyetemista rémeset álmodik. A
tandíjról. Fodor Gábor csábos mosollyal hívogatja az egyetemnek álcázott elvarázsolt kastélyba. Ám alighogy belép, kompenzáció nélküli kétezer forintos bankók veszik üldözőbe. Haza nem
futhat, így szegény diák megpróbál a bankba menekülni. De Surányi sem nyújt neki segédkezet. A végső kétsébeesés előtt felébred, verejtékben úszva. „Micsoda rémes álom! Brrr!" - gondolta az egyetemista. Majd visszaaludt.
Amíg álmodik, mi bízhatunk, hogy a közvélemény Bokros
rendező úrra is akkora nyomást tud gyakorolni, mint a Dallas
készítőire. Bár hogy visszavonja döntését, az legalább annyira
reális, mint Bobby feltámadása.

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
oktatói volt kollégájuk, Dr. Kathleen
Heaslip Wodala tiszteletére díjat alapítottak, amelyet először az idén adtak át.
Dr. Kathleen Héaslip Wodala 1974tŐl 1994-ben bekövetkezett haláláig tanított egyetemünkön. Az alapítók szándéka
szerint e húsz esztendő emlékezetére
ugyanennyi éven át minden márciusban
egy arra érdemes angol szakos hallgatónak
ítélik oda a díjat. A háromtagú kuratórium döntése alapján az idén a harmadéves
Gáspár Róbert részesült az elismerésben.
Külön említést érdemel, hogy a tanszék tagjainak önkéntes hozzájárulásaiból
fedezték a díjként átadandó ezüstözött
bronzplakettek elkészítési költségeit.
Kari nap a BTK-n 1995. március
29-én
Márc. 29-én Í O órakor az Aud.
Max.-ban diákdékán-választás lesz vetélkedővel egybekötve. Utána a nyertes
(kb.ll.30-kor) nyílt Dékáni Tanácsot
tart.
,
'• Előfeltételként márc. 15-28. között
minimum egy nyilvános felvonulást kellett tartani, amit a TO-n, a büfében és a
portán osztályoztak. Márc. 28-án 11.30kor a büfénél a diákdékán-jelöltek elmondják programbeszédeiket és az ellenfeleket nyilvánosan ócsárolják. Este 22
órakor a jelöltek és csapataik éjszakai vetélkedőn vesznek részt az Aud. Max.-ban.
Márc. 29-én a sportolni vágyók az

Pályázati felhívás 3 éves doktori (PhD) képzésre
A József Attila Tudományegyetem
felvételt hirdet az 1995-96-os tanévre - az
Országos Akkreditációs Bizottság és a
Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium által engedélyezett - programjaiban a
doktori (PhD) tudományos fokozat megszerzésére felkészítő 3 éves posztgraduális
képzésre. A sikeres felvételi vizsgát tett
pályázók - az MKM által biztosítandó kereteken belül - havi 18.000 Ft (nettó) ösztöndíjban részesülnek, és nappali tagozatos hallgatói jogviszonyba kerülnek. A továbbképzésre 1995. május 5-ig lehet jelentkezni az illetékes Dékáni Hivatalokban, ill. Tanulmányi Osztályokon kapható
(másolható) jelentkezési lapon. A jelentkezők június 19. és 23. között felvételi
vizsgát tesznek, amelynek anyagáról, időpontjáról június első napjaiban kapnak értesítést.
A posztgraduális képzésre a választott
programnak megfelelő egyetemi (MSc,

MA, MJr) diplomával rendelkezők, ill. az
egyetemek (nem főiskolai szakjai) utolsó
éves hallgatói jelentkezhetnek.
A pályázatok az alábbi programokra,
ill. alprogramokra adhatók be:
Állam- és Jogtudományi Kar
A jog- és államtudományok néhány
fontos kérdése az ezredfordulón. Programvezető dr. Ruszoly József egyetemi tanár.
(Alkotmány- és jogtörténet. Alprogramvezető dr. Ruszoly József egyetemi tanár. A
büntető igazságszolgáltatás korszerűsítése.
Alprogramvezető dr. Nagy Ferenc docens.
Civilisztikai tanulmányok. Alprogramvezető dr. Molnár Imre egyetemi tanár. A
közhatalom jogi és társadalmi szerkezete. Alprogramvezető dr. Szentpéteri István
egyetemi tanár. Nemzetközi jog, európai jog.
Alprogramvezető
dr.
Nagy
Károly
egyetemi tanár. Szociális jog. Alprogramvezető dr. Czúcz O t t ó egyetemi docens.)
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Bölcsészettudományi Kar
1. Elméleti nyelvészet. Programvezető
dr. Kenesei István egyetemi tanár. (Kontrasztív német-magyar nyelvészet. Alprog
ramvezető dr. Bassola Péter egyetemi
docens. Elméleti nyelvészet. Alprogramve
zető dr. Kenesei István egyetemi tanár
Magyar nyelvészet. Alprogramvezető dr.
Büky László egyetemi docens.)
2. Irodalomtudomány, irodalom- és
művelődéstörténet.
Programvezető
dr.
Cáfetri Lajos egyetemi tanár. (Művelődés és irodalmi törekvések... Alprogramvezető
dr. Balázs Mihály egyetemi docens.
Irodalmi műfajok története a XVIII-XIX.
században. Alprogramvezető dr. Szajbély
Mihály egyetemi docens. A modem magyar irodalom fogalma. Alprogramvezető
dr. Friedistván egyetemi tanár. Német irodalomtudomány.
Alprogramvezető dr.
Bernáth Árpád egyetemi docens. A XIX.
és a XX. század orosz irodalma. Alprogramvezető dr. Fejér Ádám egyetemi docens.
Olasz irodalom és komparatisztika. Alprogramvezető dr. Pál József egyetemi docens.
Angol- és amerikai irodalomtudomány. Alprogramvezető dr. Rozsnyai
Bálint
egyetemi docens.)
3. A kognitív kompetencia fejlődése és
fejlesztése. Programvezető dr. Nagy József
egyetemi tanár. (A szociális tényezők szerepe. Alprogramvezető dr. Kozma Tamás
egyetemi magántanár. Motivációs- és
szociálpszichológiai tényezők. Alprogramvezető Dr. Molnár Péter egyetemi tanár. A
kommunikatív képességek fejlődése. Alprogramvezető dr. Czachesz Erzsébet egyetemi
docens. A kognitív kompetencia értékelése.
Alprogramvezető dr. Vidákovich Tibor
egyetemi docens. A tárgyi tudás fejlesztő
hatása. Alprogramvezető dr. Csapó Benő
egyetemi docens.)
4. Történelem (középkor). Programvezető dr. Kristó Gyula egyetemi tanár.
5. Ószláv- és orosz nyelvtörténet. Programvezető dr. H. Tóth Imre egyetemi
tanár.
6. Összehasonlító- és történeti turkológia. Programvezető dr. Róna-Tas András
egyetemi tanár, akadémikus.

J

N

I

( . . . ) JRL ..IV^l v^kk

Ady térre mehetnek: 12 órától 15-ig az
évfolyamok focimeccsei, 15 órától tanárdiák meccs, 16 órától kosárlabda-mérkőzések lesznek. Este a JATE Klubban Bölcsész Buli. A nagyteremben tánc, a kisteremben koncertek (Timur Lenk, Csúsztatva Csavarás) lesznek.

TTK
Ebben az évben mintegy 1 2 0 0 - a n jelentkeztek a Természettudományi Karra.

EHÖK hírek
Az eseti szociális támogatás elbírálása
megtörtént, érdeklődni a HŐK Irodán lehet. A problémás ösztöndíjakat a Gazdasági Hivatalban lehet átvenni, a Rákóczi
téren. Most a februári ösztöndíjakat kaphatják kézhez az érdekeltek, a márciusit
pedig majd áprilisban.
A lemondott EHÖK tagok helyébe a
kiírt pótválasztáson Zsíros Zsolt - aki az
Egyetemi Tanácsba is bekerült - , és Pusztai Gábor kapott mandátumot.
A HÖK köszönetet mond a hallgatóknak és az oktatóknak a tüntetésen való
részvételért, és a húsz forintos hozzájárulásokért a tandíj ügyéhez. 7 8 6 0 0 Ft gyűlt
össze, tehát kb. 4 0 0 0 ember volt kint a
Szökőkútnál. A pénzt a Budapest Banknál
helyezik el számlán, és az OFÉSZ -tárgyalások eredményeinek megfelelően hasz
nálják fel.

7. Ugor- és szamojéd nyelvek komplex
vizsgálati. Programvezető dr. Mikola Tibor
egyetemi tanár.
Természettudományi Kar
1. Fizika. Programvezető dr. Bor Zsolt
egyetemi tanár, akadémikus. (Biofizika.
Alprogramvezető dr. Maróti Péter egyetemi tanár. Optika, lézerfizika. Alprogramvezető dr. Rácz Béla egyetemi tanár.
Szilárdtestfizika, lézerfény-anyag kölcscmhatás. Alprogramvezető dr. Hevesi Imre
egyetemi tanár. Atomi rendszerek elektronszerkezete és kölcsönhatásai. Alprogramvezető dr. Kapuy Ede egyetemi tanár.)
2. Informatika. Programvezető dr.
Gécseg Ferenc egyetemi tanár, akadémikus.
3. Kémia. Programvezető dr. Bartók
Mihály egyetemi tanár, akadémikus.
(Reakciókinetika. Alprogramvezető dr.
Nagypál István egyetemi tanár. Szerves kémiai szintézisAlprogramvezető dr.
Bartók Mihály egyetemi tanár, akadémikus. Katalízis, felület- és anyagtudomány.
Alprogramvezető dr. Solymosi Frigyes
egyetemi tanár, akadémikus. Szilárd-folyadék határfelületi tulajdonságok. Alprogramvezető dr. Dékány Imre egyetemi tanár.
Zeolitkémia és katalízis. Alprogramvezető
dr. Fejes Pál egyetemi tanár. Elektrokémia.
Alprogramvezető dr. Nóvák Mihály egyetemi tanár. Komplex vegyületek szintézise,
reakciók és szerkezetük. Alprogramvezető
dr. Burger Kálmán egyetemi tanár, akadémikus.)
4. Környezetföldtan. Programvezető dr.
Szederkényi Tibor egyetemi tanár.
5. Környezeti biokémia és biotechnológia. Programvezető dr. Nemcsók János
egyetemi tanár.
6. Környezeti kémia. Programvezető
dr. Burger Kálmán egyetemi tanár, akadémikus. (Környezeti kémia és analitika. Al-

I

f^Sk.

A JATE Klub Kávézóban bővült a
sörválaszték! Csak hallgatók számára kapható a „diáksör" (csapolt Borsodi Világos). Egy korsó 5 0 , egy pohár 35 Ft-ba
kerül.

JGYTF

A JGYTF kiadó 1. számú Jegyzet- és
Könyvesboltjában 1995. március 16-tól
válthatnak könyvcsekket a hallgatók a
kedvezmény keretük terhére Í O O O Ft értékben, 25 százalék készpénzfizetés ellenében.
Megnyílt a JGYTF Kiadó 2. számú
Jegyzet-és Könyvesboltja. Cím: Szeged,
Tisza Lajos krt. 85-87.
Tanárképző Főiskolák közötti országos számítástechnikai verseny lesz április
lO-én Szegeden.
A szakdolgozatok leadásának határideje: március 31. Egy példányban kell leadni a Tanulmányi Osztályra, amit regisztrálás után ők juttatnak el a tanszékekre a témavezetőkhöz.
Ösztöndíjosztás: április 6-án.

SZOTE hírek
Az orvosi egyetem gyógyszerész karán
185 jelentkező van, az orvosnak 314-en,
fogorvosnak 48-an jelentkeztek.

Országos Egyetemi és Főiskolai
Kézilabda Bajnokság
Nők: JATE-Békéscsabai Tanítóképző
3 2 - 2 0 Szeged
Férfiak: JATE-SZOTE 30-37 Szeged
programvezető dr. Burger Kálmán egyetemi tanár, akadémikus. Környezeti kémiai
technológia. Alprogramvezető dr. Halász
János egyetemi docens. Kolloid rendszerek
a környezeti kémiában. Alprogramvezető
dr. Dékány Imre egyetemi tanár.)
7. Matematika. Programvezető dr.
Tandori Károly egyetemi tanár, akadémikus. (Algebra. Alprogramvezető dr.
Csákány Béla egyetemi tanár. Analízis.
Alprogramvezető dr. Leindler László egyetemi tanár, akadémikus. Dinamikus rendszerek és sztochasztika. Alprogramvezető
dr. Hatvani László egyetemi tanár.
Geometria és kombinatorika. Alprogramvezető dr. Nagy Péter egyetemi docens.)
8. Molekuláris- és sejtbiológia. Programvezető dr. Ferenczy Lajos egyetemi tanár, akadémikus.
9. Neurobiológia. Programvezető dr.
Bárányi Attila egyetemi tanár.
10. Regionális folyamatok földrajzi és
földtani elemzése. Programvezető dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár. (A kőzetöv
földtani felépítése ásvány-kőzettani és geokémiai viszonyai. Alprogramvezető dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár. A gazdaság- és társadalom térbeli megjelenési formái.
Alprogramvezető dr. Krajkó Gyula egyetemi tanár. Geomorfológiai- és geoökológiai
értékelések. Alprogramvezető dr. Mezősi
Gábor egyetemi tanár. Légszennyeződés és
városklíma. Alprogramvezető dr. Koppány
György egyetemi tanár.)
11. Természetvédelmi ökológia. Programvezető dr. Gallé László tanszékvezető
egyetemi docens.
Bővebb felvilágosítás (az egyes programokhoz tartozó alprogramok listája) az
egyes karok Dékáni Hivatalaiban ill. Tanulmányi Osztályain kapható. A jelentkezési lap is ott szerezhető be.
A JATE Doktori Tanácsa
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INDUL!

Még van lehetőség, hogy jelentkezz!
Részletfizetés!
Végzés után munkalehetőségek!
A szeptemberi tandíj - ha bevezetik — nem lesz gond!

Ml EZ?
...hát a HOSTESS/HOST tanfolyam...!

VOLÁN

TAXI

(Interagent Co., Szeged)
Nemcsak bölcsész és jogász lányoknak, fiúknak!
A TTK-soknak is szól ajánlatunk!

488488

SZEGED

KOLLÉGIUMOK ÉS
INTÉZMÉNYEK ELÉ

DÍJTALAN
KISZÁLLÁS

...nekünk szükségünk van a ti tudásotokra...
(...ha mások nem is becsülik sokra...)

Várunk, jelentkezz!

HOL?
...hát a Szegedi Egyetem Szerkesztőségében, Palásti Mártánál...

r
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INÍtRJÚ

„Tudatában voltam,
hogy nagy a kockázat"
- interjú Dr. Csirik Jánossal,
a lemondott felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral -

Fotó: Ökrös Csaba

Dr. Csirik János, a JATE - tavaly szeptemberben a Művelődési
Minisztérium
helyettes államtitkárrá
kinevezett - volt
rektora
visszatér tanítani Szegedre önszántából, bár akaratán kívül. A kormány március 12-i, a művelődési tárcát érintő döntései
miatt
ugyanis két hete beadta lemondását. Mint mondta, nem látta garantálva azokat a feltételeket - az önállóságot és a kormányprogram végrehajthatóságát
-, amelyeket beiktatásakor munkája feltételéül szabott. Csirik János alig több, mint hat hónapig volt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM)
felsőoktatásért
felelős
helyettes
államtitkára.
ÖKRÖS CSABA

- Professzor úr! Mikor tudta meg a
kormány döntését?
- Március 12-én este a rádióból, majd
egy újságíró ismerősöm hívott fel.
- A Pénzügyminisztérium egy
olyan, az MKM hatáskörébe tartozó
ügyben, mint a tandíj, önök nélkül döntött. Mi a véleménye erről?
- A döntéssel egy szakmai egyeztető
folyamat szakadt meg. A tandíj bevezetését a felsőoktatás átalakítását célzó felsőoktatás-fejlesztési törvény keretein belül
szerettük volna megvalósítani. Ennek a
törvénynek az előkészítése hónapok óta
folyt, folyamatosan egyeztetve a különböző szervezetekkel. A törvény szerint a
tandíjrendszer bevezetése 1996. szep-

tembertől történt volna meg, amit a kormány január végén el is fogadott A jelenlegi döntést sem velünk, sem a szakmai testületekkel nem egyeztették
- A művelődési tárca a tandíj intézményi fejlesztésre való fordítását tartja
szükségesnek A döntés után olyan információk láttak napvilágot, melyek
szerint a tandíjbevételeket a kormány
az intézményektől elvont pénz pótlására szánná.
- Úgy tudom, hogy erről még nincs
végleges döntés. Mivel nem szeretnék
olyan döntésekben részt venni, amelyekkel nem értek egyet, arra kértem Fodor
Gábort, mentsen fel, ne kelljen résztvennem a további folyamatokban. Egyébként úgy tudom, hogy a pénz felhasználásáról még folynak a tárgyalások
- Fodor Gábor, aki nemrég még el-

Papf Lajos, a művelődési tárca főosztályvezetője kérdésünkre megerősítette, hogy
megbízást kapott a lemondott Csirik János helyettes államtitkár ügyeinek átvételére,
ami nem jelenti a poszt betöltését. Az utódot később jelölik ki.
Papp Lajos azt is elmondta, hogy folynak az egyeztetések a Pénzügyminisztériummal. A jelenlegi állás (márc. 23.) szerint a 2000 forintos összegnél nem magasabb
tandíj bevezetésével egyetértenek. Az egyeztetések fontos eredményeként említette,
hogy az eredeti szándéktól eltérően '96-ban a tandíjból származó bevételek már a
felsőoktatás fejlesztésére fordíthatók, pluszköltségként. Az őszi négy hónap bevétele
azonban még a költségvetési hiányt enyhíti.
Az osztályvezetőtől megtudtuk, hogy a felsőoktatás-fejlesztési törvényt majd csak
az őszi ölésszakon tudják tárgyalni, de a jelenlegi kormányhatározat miatt megváltozott pontok kivételével, az irányelvek megtartásával igyekeznek azt beterjeszteni. #

fogadta a tandíj '96-os bevezetését,
most a '95-ös bevezetés mellett áll ki.
- A miniszter úr elfogadta a kormánydöntést, mert valószínűleg kicsi volt
a mozgástere, hiszen olyan csomagtervről van szó, amiben nem lehet kivételt
tenni, hiszen ha az egyik fél kivételezett
helyzetbe kerül, akkor a másik is igényelné azt
- Fodor Gábor hogy fogadta a döntését?
- Sajnálta, de elfogadta.
- Olyan információk is napvilágot
láttak, melyek szerint a kormány az oktatói létszámot is csökkenteni akaija.
- Ez volt a lemondásom másik oka.
Ugyanis a fejlesztési törvénnyel ez ellenkezik. Mi elsősorban hallgatói létszámnöveléssel szerettük volna elérni az ideális
oktató-hallgató arányt Ezt két-három
éven belül meg lehetett volna valósítani.
Az oktatók tudását, műveltségét ugyanis
nem lehet egyik napról a másikra pótolni
- Ön az európai szintű felsőoktatás
alapjának a felsőoktatás-fejlesztési
törvényt tartja. Lát esélyt az önök által
kidolgozottak elfogadására a jelenlegi
körülmények között?
- Remélem, hogy a Parlament elé
kerül és elfogadják
- Szó volt a hallgatók által felvehető banki hitelrendszer kiépítéséről.
Úgy tudom, ez nem jött létre.
- A bankok hajlandóak lennének belemenni, ha az állam bizonyos garanciákat nyújtana és fizetésképtelenség esetén pl. átvállalná magára a fizetést A kamatok ilyen mértékű növekedése esetén,
mint amit a jelenlegi tendencia mutat ez
nem realizálható. Ráadásul ezek a kamatok elviselhetetlenül nagy terhet jelentenének a hallgatóknak, akár a képzés
közben, akár utána fizetnék
- A tandíjból származó bevételek a
legtöbb kimutatás szerint elenyésző
százalékát teszik ki az állami költségvetésnek. Mit jelentene a felsőoktatásnak és az intézményeknek?
- A tandíj a felsőoktatás struktúrájának átalakításához szükséges
pénznek nem kevés, kb. mintegy 15%-át
teszi ki A JATE viszonylatában ez - leszámítva a 20%-os fizetési kedvezményt
is - évi 70-80 millió forint pluszforrást jelentene, amiből már például fel lehetne
építeni a JATE évek óta tervezett sportcsarnokát vagy évente 150 új kollégiumi
férőhelyet lehetne létesítem.
- A tandíj bevezetésének jelenlegi
körülményei közt is beszélhetünk a
hallgatók „megrendelő" pozíciójáról?
- Nehéz „megrendelő" pozícióról
vagy önállóságról beszélni a hallgatók
heti 30-85 órája mellett A felsőoktatásfejlesztési törvény koncepciójában az is
benne van, hogy a hatékonyság növeléséhez a strukturális átalakítás is nagyon
fontos, ami| magában foglalja például a
hallgatói önállóság növelését, ami elsősorban az óraszám csökkentésével lenne
elérhető.
- Egyetért az OFÉSZ által szervezett mólt szerdai demonstrációval?
- Azt gondolom, mindenkinek joga
van az általa helyesnek tartott lépéseket
megtenni a kormánydöntéssel kapcsolatban.
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Részlet a felsőoktatás-fejlesztési törvény koncepciójának első változatából (1995. febr. 28.), amelyet a Csirik János vezetése alatt álló minisztériumi csoport dolgozott ki. Az egész tervezetet - sajnos - terjedelmi
okok miatt nem áll módunkban közölni, ám fontosabb pontjait rövidítve
közreadjuk.
A felsőoktatás a társadalom átalakításának motorja, ezért fejlesztése nem áldozatvállalás, hanem a társadalom fenntartásának és fejlődésének záloga.
A felsőoktatás az elmúlt évtizedek örökségeként stabil intézményhálózattal, jó
színvonalú oktatógárdával rendelkezik. A hallgatók szakmai ismeretanyaga nemzetközi összehasonlításban jó. Azonban a magyar diákok mintegy fele budapesti egyetemeken tanul, ami a nyugat-európai átlagnál magasabb. Az épületállomány helyenként leromlott, infrastrukturális hiányok halmozódtak föl. További gondot jelent az
intézményhálózat és az intézményeken belüli széttagoltság. A szétaprózódott hálózatban komoly nehézségbe ütközik a minőséget biztosító oktatók foglalkoztatása.
A bázisalapú finanszírozás, a központi pénzügyi szabályozás, a pótköltségvetések
és a maradványok elvonásának lehetősége egyszerre teremt hiányt és pazarlást. Bár
a hallgatói létszám 1989 óta növekedésnek indult, és megszilárdult az intézmények
autonómiája, kialakult a doktori képzés szervezete, megkezdődött a hosszútávú fejlesztési politika kidolgozása, az intézményi fejlesztés mégis összehangolatlanul folyt.
Ennek fő oka a magyar felsőoktatás fejlesztését meghatározó jövőkép hiánya volt. E
törvény célja ennek a jövőképnek felvázolása.
Az expanzió elengedhetetlen feltétele a képzési szintek bővítése. Négy, egységes
kreditrendszerrel egymáshoz illesztett és átjárható képzési szintet kell kialakítani.
Az első szint az érettségire épülő felsőfokú szakképzés max. két év időtartammal
(átképzési programok, piaci intézmények által kínált képzések stb.). A második szint
a három éves főiskolai képzés, amely érettségire vagy felsőfokú szakképzésre épülhet.
A főleg gyakorlatorientált képzésnek bármely felsőoktatási intézmény által kínált
program megfelel, amelyre az OAB (Országos Akkreditációs Bizotság) engedélyt
adott ki, és az intézmény elfogadta annak feltételeit. A harmadik szint a mai egyetemi képzés, amely gimnáziumra és az előző két fajta képzésre épülhet, s általában négy
év időtartamú. A negyedik, doktori szintnek a mai PhD programok tekintendők,
amelyek egyetemi végzettségre épülnek és három év időtartamúak. A kreditrendszer
bevezetését és az új prograritok szerinti képzést '98 szeptember 1-től kell indítani. (Az
országos kreditrendszer az intézményi kreditek vagy más értékelési módszerek elszámolási- átszámítási rendszere, amely alapja az átjárhatóságnak. Ez lehetővé teszi a
hallgatóknak, hogy tanulmányaikat a következő szinten bármikor folytathassák. A
szerkezetében - mind területi, mind képzési értelmében - kedvezőtlen tanárképzés
helyett a jelenlegi tanárképző programok ötéves egyetemi szintre emelése szükséges.
A főiskolák tudományegyetemekhez kapcsolódva, karként működve, a képzésnek
egy részét végeznék el.
A magyar felsőoktatás hallgatói nemzetközi összehasonlításban jó felkészültségűek, de kevéssé önállóak. Jellemző a magas óraterhelés,folyamatosértékelés hiánya
és a vizsgaidőszakra koncentrált sok vizsga. Az óraszámok csökkentésével és az önálló munka- és feladatmegoldás növelésével fokozható a hallgatók kreativitása,
problémamegoldó képességeik fejlesztése. A gyakorlatigényes szakmákban, a heti
óraszám kivételesen haladhatja meg a 24, a többi szakokon a 20 órát. Az önálló
munkához természetesen a jelenleginél jobb infrastrukturális fettételekre (könyvtár,
kollégium, laboratórium) van szükség. A fejlesztési törvény által biztosítandó források jelentűs részét ezeknek a céloknak a szolgálatába kell állítani.
A felvételi eljárás nélküli továbbtanulás fontos alapfeltétele a nyitott felsőoktatási rendszernek. A standard érettségi bevezetésével egyidejűleg meg kell szűnnie az
intézményi felvételi vizsgáknak. A felvételizők közti döntésben a jogkörök intézményi hatáskörben maradnak.
A felsőoktatási törvény módosításával lehetővé kell tenni, hogy a nappali képzésen kívül más képzési formák is teljesértékű első képzést nyújthassanak. A módosítás során el kell érni, hogy a szakindításhoz elegendő legyen az OAB működési engedélye. A felsőoktatás-fejlesztés egyik fő irányává a részidős és távoktatási képzés
gyors növelését kell tenni, amely megteremti többek között a társadalmi mobilitás
felnőttkori lehetőséget is.
A felsőoktatás fejlesztésére szánt erőforrások egy részét - lehetőleg legalább a
tandíjbevétel mértkéig - a diákszefciális infrastruktúra bővítésére kell fordítani.
Az 1989 óta elindult hallgatói létszámemelkedésnek folytatódnia kell. Az expanzió minimális célkitűzése: 2005-ben a 30%-os felvételi arány, elérése. Nem folytatódhat azonban a munkaerőpiaci kereslet iránti érzéketlen spontán expanzió folyamata.
A finanszírozás átalakításának meghatározó eleme a versenyelvű normativitás.
A nem, vagy csak részben normatív elemek kiegészítő szerepet játszanak az új rendszerben. Sem pótköltséveíési, sem maradékelvonási intézkedések nem terhelhetik
gazdálkodásukat. A költségvetés a nemzeti össztermék meghatározott százalékát biztosítja a felsőoktatás részére, amelyet a Felsőoktatás-finanszírozási Tanács osztja el
az intézmények között, nyilvánosan ismertetett elvek és módszerek szerint.
2000-ig - elsősorban a hallgatólétszám differenciált emelésével - el kell érni az
OECD tagállamokra jellemző hallgató-oktató arányt (orvosképzés:6:l, természettud. és műszaki: 8:1, bölcsész: 11:1, jogász, közgazdász: 14:1). Az oktatói arányok kialakításával a kisegítő személyzet létszámát lényegesen csökkenteni kell.
A magyar felsőoktatás nyitottá válása, a magasszintű képzés esélyének növekedése a képzést igénybe vevők hozzájárulását is megköveteli. A jelen fejlesztési feltételek megvalósulása esetén a tandíjrendszer bevezetése 1996. szeptember l-jével történik meg.
Az első nappali alapképzés esetén fizetendő alaptandíjat (a normatíva mintegy
25%-át) évenként, képzési szintenként országos standard képezi. Az alaptandíj kompenzálására csupán tandíjmentesség szolgál: erre azok jogosultak, akik családjának
egy főre jutó nettó keresete nem haladja meg a minimálbér 70%-át. Az alaptandíj ai
intézményeknél marad, és a következő öt évben csak fejlesztésekre használható. A
kiegészítő tandíj összegét az intézmények határozák meg. A kompenzálás fő eszköze
itt is a tandíjmentesség, melynek alapelve az, hogy a tandíj összegével csökkentett
családi jövedelem egy főre jutó része nem csökkenhet a minimálbér alá. A kiegészítő
tandíj összege az adóalapot csökkenti. A kiegészítő tandíjnak legalább 50%-át szintén csak fejlesztésre lehet fordítani.
A felsőoktatási intézmények által indított egyéb képzések (tanfolyamok, továbbképzések, távoktatás) tandíját az intézmények szabadon állapítják meg úgy, hogy annak legalább a tényleges költségeket fedeznie kell. A tandíjrendszer bevezetésével a
hallgatói juttatások rendszerét - a keretek változatlanul hagyása mellett - az igényjogosultság irányába kell mozdítani.
#
- Mihez kezd? Visszajön Szegedre?
- Igen, most adom át az ügyeket, két
hét múlva már Szegeden leszek.
- Önt a rektori székből hívta Fodor
Gábor a minisztériumba, s most felmondott, mert lehetetlenné vált a munkája. Nem érzi becsapva magát?
- Nem. Mikor felkínálták ezt a lehetőséget, mérlegeltem. Tudatában voltam
annak hogy nagy a kockázat, hogy ilyen

végeredmény is születhet. Talán simább
munkát, gördülékenyebb együttműködést vártam.
- Elképzelhetőnek tartja, hogy ha
hívják, egyszer még visszamegy a minisztériumba dolgozni?
- Ezen még nem gondolkoztam.
Most az átadással és a vissz^jövetellel vagyok elfoglalva.
•
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Szimpla szószegés

ÖKRÖS CSABA

sarkalatos pontja volt. Az OFÉSZ már
évek óta folytatja a tárgyalásokat a szak-

folyik a vita és egyezkedés a hallgatókat

minisztériumokkal, elsősorban a garanci-

képviselő OFÉSZ, a büdzsét felügyelő

ák ügyében. 1994 őszén megtartott köz-

Pénzügyminisztérium (PM) és az egye-

gyűlésükön határozatban tájékoztatták a

temek, főiskolák érdekeit „védő" művelő-

„magas" tárgyaló feleket, hogy csak a

dési tárca között A tandíj létével a felső-

garanciák megléte esetén adják bele-

oktatási rendszer átalakításának kereté-

egyezésüket Nyilatkozatuk szerint azon-

ben mindhárom fél egyetértett, beveze-

ban fontos, hogy a tandíj ügyét kapcsol-

tésének igénye az 1993-ban elfogadott

ják össze a felsőoktatás-fejlesztési tör-

felsőoktatási törvényben '94 szeptemberi

vény tárgyalásával, hiszen egyrészt a be-

határidővel realizálódott is. A fő prob-

folyó összeg az intézmény fejlesztésére

lémát azonban a hosszútávú banki köl-

fordítódna (vagyis maradna az intézmé-

csönök és a szociálisan rászorultak ré-

nyeknél), másrészt a két dolog - szerin-

szére kidolgozott kompenzációk hiánya

tük - elválaszthatatlan egymástól. Meg-

okozta. Mint azt Csirik János, a kor-

állapodtak

mánydöntés után lemondott felsőoktatá-

amennyiben a kompenzációs rendszert

sért felelős helyettes államtitkár beikta-

december 15-ig (a Felvételi Tájékoztató

tása után nyilatkozta, a tandíj bevezetése

megjelenéséig) nem sikerül kidolgozni,

hogy

akkor a tandíj bevezetését elhalasztják.
A kormány felől azonban olyan vélemé-

egyetértve az Országgyűlés a bevezetés

nyek hallatszottak, melyek a halasztás

határidejét a garanciák létrejöttének

legkésőbbi időpontjának március l-jét (a

függvényében módosította, mégpedig

felvételi lapok beadását) tekintették.

„közben" vagy akár „utána" fizet) ezalatt

Országos, felsőoktatási intézmények székhelyén megrendezett demonstrációval tiltakoztak a felsőoktatásban tanulók a kormány március 12-i, a tandíj szeptemberi bevezetését javasló határozata ellen. Az OFÉSZ,
az országos hallgatói érdekképviseleti szervezet által március 22-ére tervezett utcai demonstrációval a hallgatók eredetileg tiltakozásukat szerették volna kifejezni a kormány egyoldalú (az OFÉSZ és a szaktárcák között évek óta folyó tárgyalásokat pusztán költségvetési szempontból megszakító) lépése ellen. Annak ellenére,
hogy a hallgatók országos érdekvédelmi szervezete a demonstrációt nem a végső célnak, hanem a tárgyalások folytatásához szükséges eszköznek tekintette, a tüntetők nagy része a tandíjtól való teljes elzárkózás elhatározásával vonult ki az utcára. A média ennek megfelelően tartotta oda tükrét, így nem csoda, ha a közvélemény arról van meggyőződve, hogy a hallgatók egy árva petákot sem hajlandók fizetni tanulmányaikért.

kultusztárcával,

képzelhető el. Ezért a kultusztárcával

rendszer megvalósítása (vagyis, ha a diák

»

a

csak a kidolgozott garanciákkal együtt

A mindegyik fél által szorgalmazott hitel-

Fot6: Gal4nt i Rita

dése az egy héttel ezelőtti tüntetés egyik

A tandy bevezetéséről már évek óta

úgy, hogy nem állapított meg határidőt.

Szeged. 1 9 9 5 . március 2 2 .

lesztési kötelezettség. A garanciák kér-

léket kapott. A bankok ugyanis a kihelyezett pénzükre állami kamattámogatást és
garanciavállalást szerettek volna kapni,
amitől a PM mereven elzárkózott. Még
ha létre is jön ez a megállapodás, ezzel a
finanszírozási móddal valószínűleg nem
sokan éltek volna. Egyes számítások szerint ugyanis 3%-ös reálkamatlábbal,
nyolc éves türelmi, 30 éves fizetési idővel
számolva kb. 6000 forint lenne a havi tör-

Eközben 1995. január 26-án a kormány határozatban mondta ki a tandíj
szeptemberi bevezetésének elhalasztását, mivel kidolgozott garanciarendszert
nem tudott felmutatni. Nem sokkal ezután olyan vélemények láttak napvilágot
(a PM részéről), melyek a tandíj bevezetését a kidolgozott kompenzációk nélkül
is lehetségesnek tartották, méghozzá
egységes, 2000 forintos havi összeget határozva meg a tanulók számára. Talán ezt
igyekezett cáfolni az MSZP elnöksége
március elején, amikor a kormányprogramban foglaltakkal ellentétesen, hatá-

Tüntetések országszerte, 1995. március 22.
Budapest

A tömeg ezután csendben és méltóságteljesen végigvonulva a „hagyományos" Simonyi úton a Nagytemplom elé vonult transzparenseivel, melyek az „Andrásfalvy-kurzus" után a „szenzációs négyes" - Horn,
Fodor, Bokros, Surányi - tevékenysége ellen tiltakozzon. „Tandíj helyett

A Ferenciek terén az ELTE kb. 5 0 0 0 bölcsésze közül mintegy 6700-an álltak a vártán. A többi egyetemet és főiskolát valóban tömebajuszadót!", „Madarat tolláról, diplomát dollárból!" , „Óvakodj a törpégek képviselték a demonstráción.
től'.", „Gyula! Rosztovban volt tandíj?" - volt olvasható a transzparenseA felvonulásokat a Szent Gellért térről a műszaki egyetemisták,
ken, hogy csak a legsikerültebb szlogeneket citáljuk ide. Szilágyi Ágnes,
.. Fővámház térről a közgázosok kezdték meg, akik a Kálvin téren keaz OFÉSZ alelnöke mintegy nyitányként felolvasta a hallgatók érdekvéresztül közelítették meg az ELTE TTK-sokat. A Blaha Lujza tér a zenedelmi szövetségének állásfoglalását, melyet a szervezet eljuttatott Bokakadémisták, bánki donátosok, iparművészek centrumává vált, de miros Lajos pénzügyminiszterhez is.
után a Váci utcán a bölcsészkülönítmény találkozott a Vörösmarty utcából hömpölygő sorstársaikkal, kiderült, hogy talán csak egy kicsit
több a jelmondatot („Hom megbokrosodott", „Temetjük az esélyegyenlőséget - élt 1989-től - 1995-ig") és követelést tartalmazó felirat, mint az inKorábbi diákmegmozdulások
tézményeket azonosító. A szemetesvödrök gyorsan szívták a 2 0 0 0 filléreket, a Pénzügyminisztérium előtti placc pedig az „odaszemtelenkeSzegeden
dő" diákokat.
A mintegy 1 2 . 0 0 0 diákot Szabó László, az OFÉSZ elnöke kö1988 őszén az ország több városában sztrájkoltak a diákok. Szeszöntötte, majd összefoglalta a kormány fekete vasárnapi tandíjjal kapgeden az 1956 óta megrendezett eíső diáksztrájkra az Ady téren
csolatos intézkedéseinek várható hatásait. Bár az első percekben még
csak a tandíj ezévi bevezetése ellen szólt a felhívás, hamarosan határogyűltek össze a hallgatók, követeléseik között szerepelt a tanszabadzott tandíjellenesség kapott lábra. Bokros Lajos pénzügyminiszter kiállt
ság, az egyetemi autonómia megteremtése, valamint a vizsga- és óraa tüntetők elé és hirtelen jött ötleteivel,frázisaivalmagyarázni és nyugterhelés csökkentése. A szervezők következetesen elhatárolták matatni próbált. Beszédét többször füttykoncert és közbekiabálás szakítotgukat a politikától és az oktatási kérdésekre helyezték a hangsúlyt.
ta félbe. A közönség soraiból nemegyszer trágár és személyeskedő megTalán ennek a következménye volt, hogy a második napon a
jegyzések is elhangzottak.
„sztrájk" közönybe fulladt.
A pénzügyéri szólamokra szintén az OFÉSZ elnöke válaszolt.
1990 nyarán az MDF-kormány kultuszminisztere, Andrásfalvy
Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy nem az épületben, nyugodt körülBertalan hozott egy rendeletet, amelynek nyomán a szociális juttatámények között és egy rögtönzött tárgyalás alkalmával tudják átadni a
sok rendszere az egyetemi diákok számára igen hátrányosan alakult
petíciót. Az említett okmány felolvasását követően Szabó felkérésére a
volna. A szemeszter kezdetén megindultak a tiltakozások, petíciókat
tüntetők tapssal köszönték meg a rendőrség korrekt közreműködését,
juttattak el a minisztériumhoz.
majd negyed öt körül a Himnusz közös eléneklése zárta a megmozduEgy közjáték szeptemberben: Antall József Szegedre jött egy
lást.
MDF-gyűlésre, ahová mintegy 100 diák beszivárgott és kitapsolta a
A diákok még nem oszlottak fel, amikor a tér végéről egy szócső
miniszterelnököt, aki erre a tévében törpe minoritásnak nevezte a
Fodor Gábor kultuszminiszter hivatala elé invitálta a őket. A tömeg rödiákságot.
vid hezitálás után mégis a feloszlás mellett döntött.
Szeptember 26-án tetőzött a helyzet - az ország több felsőoktaMagyar Sándor
tási intézményének hallgatói demonstrációt tartottak az OFÉSZ
(Szegcdi Egyetem)
szervezésében. Követelésük: válasszák szét a szociális és tanulmányi
keretet, valamint emeljék az egy főre jutó havi 3.150 Ft-os állami táDebrecen
mogatást.
i.t.
A csontig hatoló szörnyű hideg sem riasztott vissza legalább háromezer főnyi egyetemistát és főiskolást Debrecenben attól, hogy részt veA rendezvény rangját, s súlyát nem kis mértékben emelte, hogy
gyen az országosra terebélyesedett tandíjellenes tüntetésen. A hajdúvánemcsak részt vettek rajta, de fel is szólaltak a felsőoktatási intézméros felsőoktatási intézményeinek hallgatóihoz gyulai és hajdúböszörmények vezetői. Nagy Zoltán, a KLTE rektora például a Magyar Rektori
nyi főiskolások is csatlakoztak. A gyülekező a Kossuth Lajos TudoKonferencia mélységes aggodalmát, s tiltakozását osztotta meg a hallgamányegyetem előtti téren volt, és már jóval a meghirdetett három órai
tósággal. Gaál Botond teológusprofesszor, a Debreceni Universitas soros
kezdés előtt szép számban gyülekeztek az érintettek, hogy méltóképpen
igazgatója szomorúan konstatálta, hogy itt, s ezért kellett összegyűlni
megköszönjék „Gyuszi nyuszi" húsvéti ajándékát.

ennyi embernek. Módis László, a Debreceni Orvostudományi Egyetem
rektorhelyettese pedig mintegy a bajok nagyságát illusztrálva kijelentette: ő személy szerint 1956 óta először vesz részt tüntetésen, most mégis úgy érezte, itt a helye. - Engedjék meg, hogy önök mellé álljak - mon-

dotta, kérte a szónok. Engedtetett természetesen. S a templom elé helyezett a felsőoktatást szimbolizáló koporsóba tompa koppanással hullottak a húszforintosok...
Gurbán György
(Egyetemi Élet)

Miskolc

A mintegy kétezer diák az egyetemről indult, és a város központján
át a Városház térre vonult. Ott az egyetem Hallgatói Önkormányzatának képviseletében Kovács Viktor és Szepesi Zoltán foglalta össze a diákság kifogásait. A kormány március 12-i döntése a tandíjról egyrészt ellentmond az eddigi tárgyalásoknak és ígéreteknek, másrészt nem tűnik indokoltnak, hiszen az ebből származó bevételek elenyésző részét jelentenék a felsőoktatás költségeinek. A most kilátásba helyezett 2000 Ft-os alaptandíj jövőre az egyetem mai pénzügyi helyzetét és az elvonásokat figyelembe véve- akár a
háromszorosa is lehet.

Egy felmérés szerint a miskolci egyetemisták 86%-á ellenzi a tandíj
bevezetését, és 14%-uk „lát benne fantáziát". A hallgatók petíciót intéztek a pénzügyminiszterhez, melyet Kobold Tamás polgármesternek
adtak át. A résztvevők aztán egyenként kétezer fillérnek megfelelő
összeget helyeztek el a persely-Trabantba, demonstrálandó hozzájárulásukat a magyar felsőoktatás fejlesztéséhez.
Atkári Csaba
(Miskolci Egyetem)

Pécs
A pécs Széchenyi téren mintegy 2 5 0 0 egyetemista, főiskolás és
szimpatizáns gyűlt össze a múlt szerdai demonstráción. A változó intenzitású havazásban a Himnusz közös eléneklése után Horváth Gábor, a
JPTE ÁJK HÖK elnöke mondott beszédet, amelyben temetésnek minősítette a tüntetést arra utalva, hogy az esélyegyenlőség a március 12i kormánydöntéssel egyidőben elhalálozott. Ezután Meksz Dezső, a JPTE
Egyetemi Hallgatói Választmányának elnöke olvasta fel az OFÉSZ
pénzügyminiszterhez címzett petícióját, amit a hallgatóság hangos ovációval fogadott. A beszédek alatt jártak körül azzal az urnával, amelybe
a felsőoktatás megsegítésére gyűjtötték össze a fejenként 2 0 0 0 fillért.
Ezt követően már csak néhány hallgatói hozzászólásra került sor. Ezek
közül Martos G. Csongor egyrészt felhívta a figyelmet az 1990-es taxisblokádot kiváltó és a mostani kormányzati magatartás közötti hasonlóságra, másrészt pedig arra, hogy nem szabad megengedni a lelkesedés
alábbhagyását, hiszen valószínűnek látszik a hosszabb küzdelem.
Herz Samu
(Pécsi Camput)

1995. március 28.

rozatban állt el a tandíj „ebben a kor-

rájának átalakításához szükséges pénz-

mányzati ciklusban való bevezetésétől".

nek pedig, amelyet Csirik János ex-he-

A fő indokuk: nincsenek meg a megfelelő

lyettes államtitkár 3040 milliárdra be-

kompenzációs eszközök, ezért nem vállal-

csült, mindössze 5%-át tenné ki.

ható a bevezetéssel járó társadalmi fe-

Nemcsak a szakértők, hanem a hall-

szültség. Meglepő volt tehát a március

gatók is sérelmezik a tandíjbevételek ki-

12-i fordulat.

sajátítását. A hallgatók nagy része

Mint azt Szabó Lászlótól, az OFÉSZ

ugyanis beleegyezne bizonyos összegű

elnökétől megtudtuk, ők is hétfőn reggel,

tandíj fizetésébe, ám csak akkor, ha az

a médiából szereztek tudomást a kor-

saját intézményét s ezzel együtt a ma-

mány pálfordulásáról. Azonnal felvették

gyar felsőoktatást szolgálná. Az OFÉSZ

a kapcsolatot az illetékesekkel, akik

nyilatkozatának másik sarkalatos pontja

közül egyedül Fodor Gábor reagált, két

is éppen a bevételek felhasználása volt

héten belüli tárgyalást ígérvén. A döntés-

Ennek kidolgozását egyértelműen a fel-

ben vezető szerepet játszó új pénzügymi-

sőoktatás-fejlesztési törvénnyel (részle-

niszter és a miniszterelnöki hivatal vissza

tesen lásd a harmadik oldalon) összekap-

sem jelzett Ezután hívta össze az elnök-

csolva képzelik el. Mint azt a kultuszmi-

ség a választmányi gyűlést A közzétett

nisztériumtól megtudtuk a jelenlegi tár-

nyilatkozatukból megtudhatjuk, hogy a

gyalások szerint a tandíj '96-os bevételei

határozattal „a kormány ügyelmen kívül

már az intézményi fejlesztésre fordítha-

hagyott minden eddig létrejött megálla-

tóak.

podást, komolytalanná és feleslegessé

A lapzártánkkor végetért OFÉSZ

tette a szakmai előkészítő munkálato-

(ezután HÖKOSZ - Hallgatói Önkor-

kat".

mányzatok Országos Szövetsége) köz-

Az ügy hátterében tehát egy, az új

gyűlés a tárgyalások folytatása mellett

pénzügyminiszter által szorgalmazott fis-

foglalt állást Negyvenkettő húsz arány-

kális szemléletű politikai döntés áll,

ban elutasította az elnökség lemondását,

amely nem illeszthető bele az eddigi fo-

akik úgy érezték, hogy nem tudták kö-

lyamatokba. Szakértők azonban kifogá-

vetkezetesen véghezvinni a november-

solják a tandíj idei, egységes 2000 fo-

ben elfogadott határozatot A tárgyalá-

rintra rúgó bevezetését hiszen az nem

sok végső időpontjául április 10-ét hatá-

jelentene tetemes bevételt sem - a befo-

rozták meg. Legvégső esetben akár a

lyó pénz jelenlegi végállomásának tekint

tandíj befizetésének

hető - állami költségvetésnek, sem pedig

tagadását is elképzelhetőnek tartják. Er-

a jelenleg „terven kívüli felsőoktatás-

re van is esélyük, hiszen Fodor Gábor

nak". A beszedett tandíj összege ugyanis,

még az OFÉSZ két héttel ezelőtti dönté-

országos

meg-

leszámítva a kormány által engedélyezett

se utáni megbeszélésen is elzárkózott a

20%-os mentességet nem egészen 0,5%-

változtatástól. Bokros Lajos pedig hajt-

a lenne a tervezett 170 milliárdos éves

hatatlan. Nem hajlandó engedni a „2000-

megtakarításnak. A felsőoktatás struktú-
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A „tandíj-ügy"
múltja
1992. december: A Minisztérium illetékese bejelentette,
hogy 1993 szeptemberétől havi 2 0 0 0 forintos tandíjat kell fizetnie minden nappali tagozatos hallgatónak. Kupa Mihály, akkori pénzügyminiszter szerint szükség van a tandíjra, de megfelelő pénzügyi biztosítékokkal. Baráth Gergely (FIDESZ) nem ért
egyet a tandíj bevezetésével, mint az egyetemek költségvetési
támogatásának egyik módjával.
1994. február: A Magyar Narancs szerint a választásokig
semmi sem fog történni, az új kormány pedig egy nyár alatt nehezen rendezhet egy ilyen politikailag is nehéz kérdést.
1994. március: Az alapvető forrásnak továbbra is a költségvetésnek kell lennie, a hallgatói tandíj csak kiegészítésként
jöhet szóba. Egy akkori felmérés szerint 5 0 0 megkérdezett családban a szülők 40%-a nem tudná fizetni a havi 2 0 0 0 forintos tandíjat...
1994. május: 1994 szeptemberétől a kormány bevezetné a
tandíjat - ezt a hallgatók elutasítják. Csak akkor lenne elfogadható, ha beilleszkedne a felsőoktatás fejlesztési reformjába, és
nem az intézmények költségvetési támogatásának kiegészítőjeként jelenne meg (OFÉSZ). Az akkori kormányzatnak az
OFÉSZ azt javasolja, hogy a nyugati mintákhoz hasonlóan a
hallgatók ne a képzési idő alatt, hanem utánafizesséktanításuk
költségeit.
1994. július: 1994 szeptemberétől még nem lesz tandíj. A
tervek szerint csak 1995 szeptemberétől vezetik be, és egyik fő
szempontja az esélyegyenlőség biztosítása lesz. Ezen kívül olyan
hitelrendszerre lesz szükség, amely lehetővé teszi, hogy a tanulmányok befejezése után, hosszú távon, kedvezményekkel fizessék vissza a diplomások a kölcsönf.
1994. szeptember: Lehet, hogy jövőre (1995-ben) sem lesz
tandíj: az Országgyűlésnek külön törvényt kell elfogadni, amely
csak akkor valósulhat meg, ha megfelelő kompenzációs rendszer jön addig létre.
1995. január 14.: Az OFÉSZ novemberi közgyűlésén leszögezte, ha 1994. december 15-ig nem válik ismeretessé a részletes javaslat a felsőoktatásban bevezetendő tandíjról, akkor
semmilyen lehetőséget nem lát arra, hogy '95 szeptemberétől a
diákok kötelezettségévé tegyék.
1995. január

18.: Dr. Kis Papp László (Felsőoktatási Dol-

gozók Szakszervezete) szerint "95. szeptemberében ne kerüljön
sor a tandíj bevezetésére, mert ennek még ma is hiányoznak a
feltételei. A tandíj bevezetésének nincs semmi értelme, ha éves
szinten egymilliárd forintnál kevesebb többletbevételt eredményez.
1995. január 26.: A kormány úgyfoglaltállást, hogy a tan-

Rektor és HÖK elnök. Együtt
fogyunk?
díjbevezetés feltételei még nem adottak, és határidejét '96 szeptemberéig kitolták azzal, hogy majd áprilisban, a felsőoktatási
fejlesztési törvénnyel együtt tárgyalják.
1995. március 4.: Hónapokig érveltek úgy a tandíj mellett,
hogy a Világbank csak így támogatná a felsőoktatást. Az
OFÉSZ-szel való tárgyalások közben azonban a Világbank embereinek is vegyes érzelmeik voltak a tandíjjal kapcsolatban támogatásukat azonban nem tették függővé ettől.
1995. március

5.: Fodor Gábor meglepetéssel fogadta az

MSZP elnökségének állásfoglalását, mely szerint a testület nem
támogatja a felsőoktatási tandíjrendszer bevezetését.
1995. március 8.: A kormánydöntés szerint 1996. szeptemberétől kellett volna bevezetni a tandíjat, de nem készült el
a kompenzációnak szánt hitelkonstrukció terve. Az MSZP elnöksége javasolta a kormánynak, hogy ebben a ciklusban vegye
le a napirendről a tandíj bevezetésének ügyét.
1995. március 14.: Fodor Gábor a gazdaság kritikus állapota miatt „tudomásul vette", hogy a tandíjat mégis most vezetik
be. Az OFÉSZ a hét végén afejlesztésitörvénytervezetről rendezett konferenciát, ahol a tandíjról is szó esett. Meghívásukat
a kormány egyeden tagja sem fogadta el.
•
Górdos Bernadett

tanszékek számát", „6000 egyetemi oktatót bocsátottak el" stb.
A hallgatókat érintő tandíjprobléma mellett fontos kérdés az is,
hogy a társadalom (állam, adófizetők) milyen mértékben támogatja
egyéb kiadások (élelem, lakás, könyv) tekintetében a hallgatókat
Az összes hallgatónak csak viszonylag kis része kap segélyt (ösztöndíjat és kedvező kölcsönöket) Ausztriában (14%), Franciaországban
(16%) és az NSZK-ban (25%). Ezzel szemben nagy az arány Magyarországon (78%) és Svédországban (61%).
Néhány ország felsőoktatásának fő bevételi forrásai az összbevételekhez képest (1990)
Az egy segélyezett hallgatóra eső közvetlen támogatás 1200 dollár
Ország
Állami juttatás Tandíjak
Egyéb bevételek
és a 2288 dollár között tehát viszonylag igen szűk határok között alakul.

Hát ti, szomszéd?
A felsőoktatás finanszírozása külföldön
D R . M A Y E R L Á S Z L Ó , DOCENS - KÖZGAZDASÁGI TANSZÉK

Ez a kérdés különösen izgalmas mostanában a hallgatók, de főleg a
szüleik körében. A gazdaság, illetve szociálpolitika változásának iránya
az, hogy a felsőoktatás költségeit ne csak általában az adófizetők, hanem annak egy részét maguk a szolgáltatást igénybevevők viseljék. Ez
a tendencia világméretű jelenség.
Szükségünk van arra, hogy kitekintsünk: hogyan történik ez a világ
más részein? Tanulhatunk belőle, jobban megérthetjük saját helyzetünket valamint a nyugat-európai (európai) csatlakozásunknál is célszerű
ehhez alkalmazkodnunk, ezt meg is követelik tőlünk.
Tekintsük át tehát a felsőoktatás pénzügyi támogatásának néhány
legfontosabb kérdését
A felsőoktatásban résztvevők aránya az adott korcsoportban (20-24 év), 1989-ben

USA
Franciaország
Ausztria
japán
Anglia

63,1%
37,2%
31%
30,7%
23,5%

Svájc
Svédország
Magyarország
Portugália
Törökország
India

26%
31%
15%
14%
6%
6,4%

(Tények könyve 1993. 456-457.)

Ezeknek az országoknak az adatai azt mutatják, hogy a felsőoktatásban résztvevők aránya szoros korrelációt mutat az országok gazdasági fejlettségével, még akkor is, ha kivételként találunk néhány példát
az ellenkezőjére is. Az adatok azt mutatják, hogy az iparilag legfejlettebb országokban ez áz arány 30% közelében van, és ez már kb. 5-10 év
óta stagnál Az USA ebből a szempontból kivétel. A magyarországi
15%os arány fele a nyugat-európainak (az angol 23,5%-nál nem sokkal
kisebb), az utóbbi évek 30%-os nagy hallgatói létszámnövelése a 15%ról tehát 20%-ra vitte fel. Ha figyelembe veszem, hogy a nyugat-európai
egy főre eső GDP (fejlettségi szint), 18-20.000 dollár körül van, a magyar pedig (1991-ben) 6.080 dollár körül (Economist 1994.1.7., 73.), akkor ez megfelel a hallgatói aránynak is. Sőt a fejlettségbeli különbségünknél kisebb a hallgatói aránybeli különbség.

Ausztrália
Franciaország
NSZK
Japán
Hollandia
Norvégia
Anglia
USA (összes)
Állami egyetem
Magánegyetem

87,7%
89
68
42
80
90
55
44,8
59,3
18

2,1%
4,7
-

35,8
12
-

13,7
22,4
14
35,8

9,9%
5,8
31,5
22,2
8
10
31,3
32,8
26,3
42,9

(Higher Education1992. Vol VII. No I. 121

Az adatok, a statisztikák támpontokat nyújtanak arra vonatkozóan,
hogyan kell tudományos igénnyel valamely ország felsőoktatásának
pénzügyi helyzetét megítélni. Ezekhez hozzá kell keresni a magyar felsőoktatásra vonatkozó adatokat
A táblázat több nagyon fontos információt tartalmaz (sajnos ezek
csak 1990-es adatok, jó lenne frissebb). Mindenekelőtt az állami juttatás
dominál, és csak Japán és az USA magánegyetemein jelentősebb a tandíj aránya. A tandíjak aránya változatos képet mutat néhány országban nincs, a többségben azonban van (2,l%-35% között váltakozik).
Az egyetemek pénzügyi helyzete azonban az utóbbi két évtizedben
világviszonylatban egyre romlik. A nemzetközi felsőoktatással foglalkozó folyóirat egy hosszú, elemző cikket tartalmaz amelynek címe: „Pénzügyi válságok az Európai Felsőoktatásban" (Higher Education Policy
Vol. 3. No 4.1990 26.) E cikkben azt írják, hogy ennek oka: „Gazdasági
válságok korlátozzák a társadalmi kiadásokat az 1970-es évek közepétől." A világgazdasági, ipari visszaesések az állami adóbevételek csökkenésétjelentik egyfelől, másrészt az államoknak a megnövekedett számú vesztesége, vállalatok támogatása, valamint a munkanélküli segélyek kifizetése egyre több kiadást jelent Következésképp a különböző
társadalmi juttatásokat (pl. ösztöndíj) megnyirbálják és növelik a tandíjakat
Az angol sajtóban a következő című cikkek jelentek meg: „Néhány
egyetem hogyan mehet csődbe", „Fenyegető árnyak az angol egyetemek felett", „Oxford tönkremegy", „Az angol egyetemek csökkentik a

Szociológusok
felmérték
A JATE HÖK megbízásából 1995. január 30. és február 1. között Kriston Csaba, Pataki Zoltán és Simon Sándor szociológia szakos
hallgatók felmérést készítettek a várhatóan szeptemberben bevezetésre kerülő tandíj várható hatásairól.
A szegedi egyetemisták szociális körülményeit, s ezen belül a kiadásaikat döntő mértékben befolyásolják az albérlettel kapcsolatos
költségek. Szembetűnő, hogy a JATE hallgatóinak 55%-a lakik albérletben, és 27%-a kollégiumban, ezzel szemben az országos átlag
14% és 43%. így a tandíj bevezetése egészen más helyzetet teremt a
JATÉ-n (az eleve magas költségek miatt), mint az ország más felsőoktatási intézményeiben. Különösen a közepes keresetű családokat
érinti érzékenyen, akiknek gyerekei a túljelentkezés miatt kimaradták a kollégiumból, és havonta átlagosan 5700 Ft-ot kell fizetniük az
albérletért.
A JATE hallgatói havonta átlagosan 12330 Ft-tal gazdálkodnak,
ebből majdnem 7400 Ft a családi támogatás, 1000 Ft az állandó vagy
rendszeres munkavégzésből származó jövedelem. A megkércíezettek
válaszai azt mutatják, hogy a hallgatók közel 50%-a vállalná a munkavégzéssel járó fokozottabb megterhelést annak érdekében, hogy
diplomát szerezzen. A probléma azonban az, hogy ekkora tömegben
biztosan nem találnának munkát, ami előreláthatóan növelné azok
számát, akik jelenleg úgy nyilatkoztak, hogy kölcsönt vennének fel.
Ez a hallgatók 8,5%-ára jellemző. Különböző kompenzációs stratégiák közül ösztöndíjakra pályázna a hallgatók 30,5%-a. A hallgatók
10.1%-a megszakítaná tanulmányait munkavállalás céljából. A válaszadók 24%-a ellensúlyozná a tandíj miatt megnövekedett kiadásait takarékoskodással. A hallgatók 4%-a nyilatkozott úgy, hogy nem
tenne szüksége kompenzációra. A megkérdezettek 12,8%-a válaszolt
úgy, hogy a tandíj hatására abba kellene hagynia tanulmányait. #
Kelemen Z. Gergely
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Eutanázia
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Van-e kegyes halál?
Egy idős asszony gyógyíthatatlan,

SIMON LÁSZLÓ - ANTAL ZSOLT

mista lánya odaadóan
Egy hallgató könnyedén félresöpörheti az eutanázia problémakörét azzal, hogy fiatalon kár ilyesmin gondolkodni, majd akkor foglalkozik vele, ha aktuális lesz.Tényleg nehéz huszonévesen, egészségesen belehelyezkedni egy idős, halálos beteg ember
gondolatvilágába. De a fenti példa azt mutatja, hogy
a téma bármilyen életkorban tragikusan időszerű lehet A cikkünkben szereplő információkat a SZOTE
Klubban és a Közéleti Kávéházban március elején
elhangzott beszélgetésekből merítettük.
Mit követ el a példában szereplő lány, ha édesanyja kérésére egy doboz altatót hagy az éjjeliszekrényen, rmgd csendben kimegy a szobából? Mit követ el etikai, jogi, sőt büntetőjogi vagy orvosi értelemben?
Eutanázia: szándékos életmegrövidítés, amely
mindig a beteg érdekében kell, hogy történik. Az orvosi szóhasználat szerint az aktív eutanázia tettleges
beavatkozást jelent - az orvos saját kérésére gyakorlatilag megöli gyógyíthatatlan páciensét A
passzív eutanázia során a betegség végez a beteggel.
Passzív eutanáziának minősül például a kezelés megvonása a szükségesnél kevesebb gyógyszer, folyadék, lélegeztetés stb. adagolásával. Az utóbbi eset bár a legtöbb orvos visszautasítja eutanáziával való
megvádolását - ma is mindennapos gyakorlat az intenzív osztályokon. Egyesek szerint titokban a halálba segítés aktív módját is gyakorolják hazánkban,
annak ellenére, hogy a magyar jog az eutanázia minden formáját a szándékos emberölés kategóriájába
sorolja. A törvény szerint az emberi élet szándékos,
jogtalan és bűnös kioltása kétféle módon történhet:

tosan romlott,
kapcsolata
hónapig

ápolta,

és a javulásra

gondozta.

betegségben

Azonban

is kezdett feszültté válni, mert áldozatot

reménytelenül

szenvedett.

Egyete-

az asszony állapota

fokoza-

semmi esély nem kínálkozott.

kitartani a bajban,

Már anya és lánya

hozni lehet ugyan, de több

ez mindenkinek

próbára

teszi a tűrő-

«Jcjépességéf. A lányban előbb vagy utóbb felmerült a kérdés: mit tegyen, ha anyja megkérné,

hogy segítsen gyorsabban

meghalni?

Intenzív halál
tevőlegesen (aktív) és mulasztással (passzív eutanázia). A fenti példában szereplő, anyját altatóközeibe
engedő lány az öngyilkosságba segítés szintén büntetendő tettét követte eL

Légy jó mindhalálig
- Aki ellensége az eutanáziának, két évig feküdjön, lógjon ki cső minden lyukából és közben
végig legyen eszénél! - mondta egy néző a Közéleti
Kávéház estjén. Vajon te, tisztelt Olvasó, megtagadnád-e, ha feleséged, apád, lányod embertelenül
szenvedne, és könyörögve kérné, hogy vetesd le a
- még egy rövid ideig - életben tartó infúzióról? Az
orvosok nap mint nap ilyen döntések előtt állnak,
de az átlag halandónak is el kell gondolkodnia a
dologról. Rengeteg vita folyt és fog folyni, rengeteg
megválaszolhatatlan kérdést igyekeznek megválaszolni az eutanázia kapcsán. Hol a határ segítés és
gyilkosság között? Mikor van tiszta tudatállapotban a beteg, hogy dönthessen saját sorsáról? ítélkezhet-e az orvos? Hol kezdődik, és mi a halál?
ítélkezni orvost próbáló feladat. Megmondani,
hogy jobbra vagy balra. Istent játszani. Mély szakmai tudás, vívódó lelkiismeret szükséges hozzá.
Meg egy elv: légy jó mindhalálig. Ha a betegnek

halálos

embertelen mértékű fájdalomcsillapítóra van szüksége, és kéri, kapja meg. Ha egy több orvos által
gyógyíthatadannak tartott beteg embertelen módon szenved és meg akar halni, hadd haljon meg.
A teste az ő magántulajdona. Miért szenvedjen?
Ha az általa kért (többször kért, tudatosan kért)
halál legfájdalommentesebb, legkönnyebb módja,
hogy az orvos saját kezűleg öli meg, hát ölje meg.
Ha az orvos azt mondja, hogy ő nem hajlandó saját
kezűleg beadni az injekciót, ne adja be. Senkit nem
lehet ilyesmire kényszeríteni. De keressen másik
orvost. A kaliforniai törvény is így rendelkezik.
Hollandiában is szabad az aktív eutanázia. Hollandiában vajon nem jók az emberek? Kinek-kinek
magának kell eldöntenie, hogy mit jelent számára
a „jó". De ABBAN a bizonyos esetben — soha ne
történjen meg senkivel - én bárkit levetetnék az
infúzióról.
Simon László

Fotó: Rédei Ferenc

Szabad-e valakit a halálba segíteni? A vallásos
álláspont szerint nincsen jó" halál, amíg nem tudjuk, milyen meghalni. Az élet szent; a „ne ölj" parancsolata itt találkozik a magyar jog abszolút, differenciálatlan élet-felfogásával. Somfai Béla teológus szerint minden halál borzalmas - de a betegnek joga
van visszautasítani azt a kezelésmódot, amit már
nem tud elviselni. A lényeg az orvos szándékaiban
van. Nem mindegy ugyanis, hogy az orvos nem tudván segíteni, belenyugvással a beteg mellett van,
vagy elteszi láb alól páciensét. Mindenképp nagyon
nagy az orvos felelőssége, hiszen az ő szakmai tudására, erkölcsi álláspontjára van bízva a nagyon ingatag határok meghúzása. V^jon segítek-e nyta, vagy
megölöm, ha belenyugodva kevesebb gyógyszert
adok? Próbálkozzam-e sokadszor a beteg újjáélesztésével? Egyáltalán, hol végződik az élet, mondjuk,
mély kóma esetén? A kérdések, akár az élet kezdete
és az abortusz problémáinál, olyan vitákat gerjesztenek amelyeket csak önkényesen lehet megoldottnak tekintem. Az orvosok dilemmája állandó, hiszen
a „nem tudom megmentem" nem ugyanazt jelenti,
mint a „nem lehet megmentem". Ilyen döntések
meghozatalára senkit nem lehet eléggé felkészíteni.

nek csúnya anyagi vonzatai is vannak. Minden kórház adott, szűk keretből gazdálkodik, és néha választani kell, hogy mire (kire?) fordítsa gyógyszerkeretét
Amerikában - ahol pedig szintén kapitalizmus
van - jogi döntés szükséges ahhoz, hogy valakit levegyenek az életben tartó gépekről. Kerül, amibe kerül. A jog számára elsődleges dolog az élet védelme
és a visszélések elleni védekezés. A személyiségi jogok nálunk is mindinkább előtérbe kerülnek; ennek
köszönhető az a rengeteg irat, amit műtét előtt aláíratnak minden pácienssel: beleegyezem, hogy végrehajtsak rqjtam..." A világon általában mindenhol
tiltják az eutanáziát. Jelentős kivétel ez alól Hollandia, ahol még az aktív eutanáziát is engedélyezik. Jogilag persze erősen körülbástyázva, a több orvos által gyógyíthatatlannak nyilvánított, és tiszta tudattal
rendelkező beteg többszöri kérésére - és csakis holland állampolgárok számára. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottsága elutasítóan nyilatkozott a
hazai bevezetés kérdésében, emellett a magyar orvostársadalom résjjg sem ért egyet a szigorú szabályozás feloldásával. "Az orvosok szerint nem lehet
őket ölésre kényszerítem - az orvos ezzel ítéletvégrehajtóvá változna, még ha szakmai ítéletről van is
szó. Ezen'álláspont szerint, ha az orvos csak egyszer
is másképp viselkedik, mint ahogy fo feladata, az élet
védelme megkívánja, a társadalom egyik legveszélyesebb elemévé válik. A hippokratészi eskü is kimondja: „... és halált okozó szert senkinek nem fogok
kiszolgáltatni még kérésre sem...". Természetesen a
másik oldalnak is hasonlóan hatásos érvei vannak
hiszen az elviselhetetlen szenvedés elviselését senkitől nem lehet elvárni, és a humánusabb, gyors halálhoz segítés a betegen való megkönyörülést is jelenti... Az aktív eutanázia valószínűleg a közeljövőben
mégsem fog teret nyerni Magyarországon. A passzív
eutanázia jogi megítélésének megváltozására van
esély, hiszen a jognak tehermentesítenie kell valamennyire az orvosokat akiknek most egyedül kell a
döntés teljes felelősségét viselniük.
•

Azt sem szabad elfelejteni, hogy minden döntés-

Óriáskígyó a hátsó ülésben
Az ENSZ-embargót ellenőrző misszió

Fotó: Andrasics Krisztina

Két hete is egy nemzetközi megfigyelő csoportról számoltunk be, és amikor a Forrás Szállóban jártunk, belebotlottunk egy másikba. 1993 elejétől
látja vendégül a magyar kormány az
ENSZ szankciók betartását ellenőrző
küldöttséget. Hét brit, négy spanyol, illetve holland, valamint két svéd, dán és
szlovén tagja van a csoportnak, melynek vezetője, John Massey tájékoztatott
minket a feladataikról.
ANDRASICS KRISZTINA-JÁSPER FERENC

- Azért vagyunk itt, hogy segítsük és
tanácsokkal lássuk el a Magyar Vám- és
Pénzügyőrséget a szankciók ellenőrzésével kapcsolatban.
Nincsenek státuszban és a megfigyelésen, tanácsadáson kívül másra nincsenek felhatalmazva. Három műszakban

Legnagyobb meglepetésére egy termetes óriáskígyót próbáltak meg ily módon
a határ túloldalára átcsempészni.
- Magyarország nagyon tetszik, de
azért örömmel mennék haza, ha véget érne az embargó. Az motivál minket, hogy
a szankciók, bár nem népszerűek, mégis
jobb megoldásnak tűnnek, mint a háború
- mondja.

dolgoznak, a váltások időpontja 7.30,
1550 és 23.30. Ha a helyzet indokolja,
az éjszakai műszakot akár korábban is
befejezhetik. Röszkén és Tompán, a két
non-stop határátkelőhelyen dolgoznak
egyikük mindvégig az irodában marad,
hogy tarthassa a kapcsolatot a Brüsszeli
központtal.
- Az embargó szabályai szerint minden szállítmánynak, amely a volt Jugoszlávia területére tart, ENSZ-engedéllyel
kell rendelkeznie. Az engedélyt kérő rákerül a komputerünkre, sokszor frissebb
adatokkal rendelkezünk, mint a vámosok.
Minden missziótag korábban is vámon dolgozott saját hazájában, tehát
egyikük sem diplomata, katona vagy politikus. Első számú feladatuk a csempészés megelőzése. Természetesen a legtöbben benzinnel próbálnak kereskedni,

Egyikük folyamatosan tartia a kapcsolatot Brüsszellel
de ezen kívül szinte mindennel találkoztak már. Kérdésünkre, hogy fegyvert
találtak-e, a csoport vezetője határozott
nemmel válaszolt.. Ámbár egyik svéd

kolléganőjével előfordult, hogy egyszer
megkísérelte megmozdítani egy autó
hátsó ülését de az nem engedett Amikor
mégis sikerült egy nehéz ládára akadt

Legtöbbjüknek ez az első küldetése.
Mivel háromhavonta cserélődnek, John
Massey május elején megy haza. Nem is
baj, jegyzi meg, mert sokan meghíztak a
magyar ételektől.
Hogy meddig fog tartani az embargó? Nem tudni. Mindennap kapják a híreket többek között a Reuterstől, arról,
hogy miképp alakul a helyzet a határ másik oldalán. Egyik nap ígéretesnek tűnik
a helyzet a következő nap viszont egyáltalán nem.
•
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SZEGED

Szegedi Széchenyi-díjasok

Átadás után

Fotó: Délmagyar

Burger Kálmán 1990 óta az MTA
levelező, 1993 óta rendes tagja, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke. 1966ban, 37 évesen lett a kémiai tudományok doktora, 1968-tól az ELTE társprofesszora. 1983 óta oktat a JATÉ-n,
ma a Szervetlen és Analitikai Kémiai
Tanszék vezetője. 1987-90 között a
JATE tudományos rektorhelyettese. A
Széchenyi-díjat a koordinációs vagy
komplex kémia területén végzett kutatásaiért kapta.
SIMON LÁSZLÓ

- Milyen közérzettel vette át a díjat, és milyen a közérzete most, a diáktüntetések után?
- Kint voltam a Dugonics téren, hallgattam a diákszónokokat és az Universitas elnökének levelét, és mindennel
egyetértek, ami ott elhangzott. De a dijat
az aktuálpoliükától el kell választani, hiszen az a tudományos munkám elismerése, sok évi kutatás után. Meglepetésként
ért, mivel nem az akadémiaiak, hanem
régi Széchenyi-díjasok tiszteltek meg a
jelöléssel, és úgy gondoltam, hogy van
nálam esélyesebb is. Nagy örömömre
azonban én is megkaptam.
- Milyen a presztízse ma a Széchenyi-díjnak?
- Ma Magyarországon ennél magasabb tudományos kitüntetés nincs. Sokféle van, de mindenképp ez a legrangosabb, és - szerencsére - mentes a politikától. Tudom, hogy néha sajnos ilyen
szempontok is közrejátszanak a díjak kiosztásánál, de a Széchenyi-díjat mindig a
legkiválóbb szakemberek kapják meg.
Van kinek odaítélni, hiszen Magyaror-

szág a nagyon nehéz gazdasági helyzet
ellenére még mindig gazdag tudósokban,
kutatókban. És itt szeretném megemlíteni tehetséges fiatal kutatótársaimat is,
akiknek a munkája benne van ebben az
eredményben, így a díj mindenképp az ő
elismerésük is.
- A tudományos munkában nem
jelentett hátrányt a vidékiség?
- Nem, egyáltalán nem! Immár tizenkét éve vagyok „szegedi", és nyugodtan mondhatom, hogy itt sokkal nyugodtabban lehet dolgozni. A tudományos viták ugyan Pesten vannak, így több időt
vesz el az utazás, de ez bőségesen megtérül abban, hogy Szegeden semmi nem
vonja el a figyelmet a munkától. A szegedi TTK-n ideálisak a körülmények annak, aki igazán dolgozni akar.
- Mik a tervei a jövőben?
- Egy kutatást soha nem lehet abbahagyni. Mindig van következő lépés, mindig érik (íj meglepetések az embert. Azt
szeretném folytatni, amit éppen csinálok,
s a díj újabb inspirációt ad ehhez. Ha lehet, még többet, még nagyobb intenzitással fogok dolgozni.
e

BARNA BÉLA

Radnótinak már megjelent az első kötete (Pogány
köszöntő, 1930.) és elmúlt 21 éves, amikor 1930.
szeptember 12-én beiratkozott a szegedi egyetem magyar-francia szakára. A városba Fanni képével és a
Károli-féle Bibliával érkezett. Baróti Dezsőtől tudjuk,
hogy „már az első napokban megragadták a Nagy Magyar Alföld színei... a fákból, virágokból, madarakból,
tornyokból összeálló, fiatalos Szeged-kép..."
Szegedre érkezése után Radnóti csaknem azonnal
kapcsolatba került a Buday György vezette Egyetemi
Bethlen Gábor Körön keresztül a Szegedi Fiatalokkal,
és már 1930 őszén részt vett néhány kiszálláson.
A Művészeti Kollégium néprajzi és szociográfiai
gyűjtőmunkát végzett, művészeti és tudományos tevékenysége mellett könyveket jelentetett meg. A kollégium kiállításokat is rendezett, és előadóesteken
foglalkozott az irodalom, a néprajz, a művészet és a
szociológiai kérdéseivel. Tizenöt tagja volt, közülük
néhány: Baróti Dezső, Buday György, Hont Ferenc,
Kárász Judit, Gáspár Zoltán, Ortutay Gyula, Tolnai
Gábor, Erdei Ferenc és Radnóti. A költő otthonra és

barátokra lelt a kollégium tagjai között: lelkesen járta
a falvakat, ismerkedett az alföldi parasztság gondjaival. Ő maga főként irodalmi tárgyú előadással gazdagította a Kollégium programját, ilyen volt például Az
új magyar költészet és irodalmi problémák című előadása a központi egyetemen.
S ha már az egyetemet említettem, rátérnék kicsit
erre a témára. Radnóti a mostani Bölcsészkar (Egyetem u. 2.) háromemeletes neoromán épületébe járt

Dudits Dénes az MTA levelező tagja, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóintézet Növénybiológiái Intézetének igazgatója. A növényi molekuláris és sejtbiológia területén a génátviteli rendszerek kifejlesztésében nemzetközileg új
eredményeket ért el, amelyek egyúttal
alapot adnak a hazai technológiai fejlesztésekhez a növénynemesítésben.
1990-ben az Academia Europaea tagjává választották, 1994-ben elnyerte a
Körber Alapítvány európai tudományos díját, most, 1995. március 15-én
pedig Széchenyi-díjjal tüntették ki.
HAJDÚ ANNA JÚLIA

- Hogy érzi magát, miután átvette a
díjat?
- Ezen még nem volt időm gondolkodni, ugyanis azóta rengeteg dolgom
volt, azt sem tudom, hol áll a fejem. Holnap utazom Izraelbe, egy izraeli-magyar
konferenciát szervezek.
- Sokat utazik külföldre, sok országgal tartja az intézet a kapcsolatot?
- Elég sokat utazom, de inkább úgy
mondanám, egyes kutatóintézetekkel állunk kapcsolatban, együttműködünk velük.
- Tehát benne vannak a nemzetközi
tudományos „vérkeringésben"?
- Igen. Több folyóirat szerkesztésében is részt veszek: tagja vagyok az Acta
Biologica Hungarica, a Current Genetics,
The Plánt Journal és Plánt Science
folyóiratoknak.
- Miket tart eddigi munkássága
legfontosabb eredményeinek?

- Nekem mindig az a
legfontosabb, amit utoljára
csináltam, vagy amin éppen dolgozom. Jelenleg géneket izolálunk, amelyeket
a növénybe beépítve elősegíthetjük annak fejlődését,
növekedését.
- Eredményei egyedülállóak Magyarországon, de hol állnak a külföldhöz képest?
Kelet-Európában
senki más nem foglalkozik
ilyesmivel. Máshol végeznek hasonló kutatásokat,
de a magunk területén
egyéni vívmányaink, szabadalmaink vannak, amelyeket élénk nemzetközi érdeklődés kísér.
- El lehet-e magyarázni egy szemléletes példával, mi az az újítás, aminek
gyakorlati hasznát egy laikus is megérti?
- Kidolgoztuk a módszert, amellyel
ellenállóvá lehet tenni pl. a burgonyát a
vírusfertőzésekkel szemben.
- Ez olyan, mint amikor az embert
beoltják?
- Vannak bizonyos hasonlóságok, de
az eljárás lényege egészen más.
- Nehezebb-e vidékiként tudományos kutatást végezni, eredményeket elérni?
- Ezt nem mondanám. Az a fontos,
hogy meglegyen az adott helyen a nyitott, termékeny tudományos légkör és
környezet. Szegeden adottak a megfelelő
feltételek. A probléma inkább ott van,
hogy a legfontosabb szervek Budapesten

találhatók, sokat kell utazgatni. Ez fárasztóbbá, nehézkesebbé teszi a munkát.
- Számított-e arra, hogy elnyeri a
Széchenyi-díjat?
- Nem. Engem nem az MTA, hanem
három Széchenyi-díjas javasolt. Nem
gondoltam volna, hogy ez az út is ilyen jól
működik.
- Ön szerint vannak, akik legalább
ennyire megérdemelték volna ezt az elismerést?
- Természetesen, sokan. Ez jelentős
részben a szerencsén is múlik.
- Mennyire tartja a díjat mércének?
- Magyarországon ez a legmagasabb
kitüntetés, büszke vagyok rá, de azt
hiszem, nem azt fejezi ki, hogy az ember
beérkezett, mindent elért. Az idén én
vagyok a legfiatalabb Széchenyi-díjas.
Engem ez az elismerés további munkára,
új eredmények elérésére sarkall.
•

Fotő: Délmagyar

Ilia Mihály 1934-ben született Tápén. Ott és Szegeden végezte iskoláit.
1957-től a JATE Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén dolgozik. Első jelentős munkáit Juhász Gyuláról írta, majd
1966-ban Péter Lászlóval és Grezsa Ferenccel együtt befejezte a költő műveinek kritikai kiadását. Az irodalomtörténeti munkák mellett tudott időt szakítani a kortárs, sőt a kisebbségi magyar irodalomra is. 1958-től munkatársa, 1972-75 között főszerkesztője a Tiszatájnak. 1972-ben megkapja a József

Szögedi

históriák

Attila-díjat. A laptól való kényszerű
távozása után visszatér az egyetemre. A
magyar kultúra rengeteg, azóta sikeres
pályát befutott tanítványt köszönhet
neki, az irodalmi élet egyik központi figurája, levelezése kortörténeti jelentőségű. Számos díj, elismerés után idén
a Széchenyi-díjat is megkapta.
(Ilia tanár úr betegsége miatt nem
tudta vállalni az interjút, ezért a beszélgetést a következő számban fogjuk közölni. Ezúton is jobbulást kívánunk neki!)

a Kortárs útlevelére c. versei, és itt írta meg doktori értekezését is (Kaffka Margit művészi fejlődése), ami a
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának könyvsorozatában megjelent, két verseskötetével együtt: a
Lábadozó szél (1933) és az Újhold (1935) címűekkel.
Végezetül szólnom kell röviden arról is, hogy
1930-35 között. Az Auditórium Maximumban ezidő- I szobának bérelt cselédszoba fogházcellára emlékeztetett.
Radnóti 1931 őszén került kapcsolatba a szegedi
ben Sík Sándor tartott előadásokat Vörösmartyról, : Egyetlen vaságy és szekrény állott benne. Sem asztal, sem
munkásmozgalommal, de nemcsak ő, hanem a SzegeAranyról és Adyról, de híresek voltak műelemző sze- i szék nem volt. Ha a költő-diák tanulni akart, két lehetőség
di Fiatalok is, csaknem valamennyien. Rendszeresen
mináriumai is. Radnótit különösen szerette Sík : között választhatott: vagy ágyba feküdt, vagy elment a
jártak a Hétvezér út 9. sz. alatt lévő Munkásotthonba,
Sándor, olyannyira, hogy a piarista rendházban lévő ; könyvtárba. Fűteni már csak azért sem fűlhetett, mert a
szobájában is fogadta a költőt, néhány tehetségesebb ; szobáBan nem akadt kályha." Ebben a szobában szület- ahol előadásokat tartottak, részt vettek a szavalókórus munkájában és cikkeket is írtak a kommunisták
társával együtt, erős angol teával, könyvek között.
i tek egyébként az Októberi vázlat, a Zaj estefelé és a
Egyetemi éveiről csak néhány napló-lap maradt ; Tápé öreg este című versei. De ugyanebből a kis ablak- Házi Újságjába. Radnótinak több verse is tükrözi itteránk (összefüggő naplót csak 1937-től írt), ezek kö- ; talan szobából kobozták el az Újmódi pásztorok éneke ni élményeit (Acélkórus, Téli kórus, Ismétlő vers).
zött van egy aranyos kis bejegyzés, amely a Böl- : című verseskötetét is 1931. április 18-án. Hogy miért?
Szegedre mint tiszta szándékú fiatal költő érkecsészkar épületében játszódik: „Diósszilágyi Éva: Mert előtte egy héttel Baróthy Pál főügyész szemézett, és fél évtized múlva mint felnőtt férfi hagyta el a
megállít az egyetemen folyosóján. A lány szerelmes belém. ; remsértés és vallásgyalázás címén vádat emelt ellene,
várost. Közben rengeteget olvasott, mindig olvasott.
Szász Károllyal jön, a fiú másodéves, irodalmi ambíciók- i Radnóti fellebbezett, fellebbezéséhez pedig Sík SánSzegeden is könyvekbe temetkezett: a magyar klaszkal, szörnyen tehetségtelen. Beszélgetünk. - Ha nem itt az : dor nyilatkozatát csatolta. A híres professzor más pia-.
szikusoktól az orosz regényírókig, a francia és német
egyetemen, mint kollégát ismerlek meg, akkor leborulok : rista paptanárok véleményére hivatkozva azt állapíköltőktől a marxizmus klasszikusaiig, Dosztojevszkijeléd. Hetedista koromban olvastam először a verseidet és ; totta meg, hogy a versek nem tartalmaznak vallásgyatől Babits Mihályig mindent olvasott, de mindeneknagyon nagy embernek tartalak - mondja Karcsi. -í... : Iázó kitételeket. Az ítélet végrehajtását felfuggesztetelőtt modern franciákat: Apollinaire-t és Cocteau-t,
Szomjén kínos. - Hát olvassatok csak. Nektek írok; - ; ték (erre több, mint egy év múlva került sor!), így meValéry Larbaud-t és Francis Carco-t. Francia szakdolnyögöm. - Nem a vén hülyéknek. Azoknak reménytelen. i nekült meg Radnóti attól, hogy kirúgják az egyetemgozatát a modern költészetről írta, Egzotizmus a hábo...Azóta zavar. Tényleg, - kiknek írok. Nekik? Érdemes1 ; ről. A jól ismert Horger Antal professzor úr persze így
rú utáni francia irodalomban címmel. Legnagyobb
Nem olvassák. És ostobák és mind ír titokban. Szörnyen : is ki akarta dobni a költőt az egyetemről, szerencsére
szegedi élménye talán a Sík Sándorral való kapcsolatehetségtelenül. Böksészhallgatók." Hát igen, némelyik
ta, de itt találkozott Tamási Áronnal (ennek a talál; ezt Sík Sándornak sikerült megakadályoznia.
mondatot akár ma is írhatta volna... No de inkább
kozásnak az eredménye a Füttyel oszlik a béke és a Szél
Utolsó szegedi éveiben (1934-35) Wolf Ferenc
nézzük, hogy hol is lakott a költő szegedi tartózkodása j orvosnál volt albérlő, a Bokor utcában (a házon ma
se fuj itt már című versek), Féja Gézával és Móricz
idején. Az első másfél évben (1930 őszétől 1932 ele- ; emléktábla van). Szerette ezt a csendes kis kertes háZsigmonddal is.
jéig) az eklektikus stílusú, 1882-ben épült Jerney-ház : zat, közvetlenül a vasúti töltés mellett. Az emeleten
Radnóti költővé érésének legjelentősebb éveit
első emeletén, a 15. számú lakás egyik szobájában élt. ; barátja, Tolnai Gábor lakott, Radnóti pedig a magastöltötte Szegeden. Szobrát (Beck András alkotása) a
Sós Endre barátja így emlékezik vissza erre: „A diák- j földszinten. Itt születtek a Pontos vers az alkonyatról és
Dóm téri Pantheon déli oldalán találjuk meg.
0

Radnóti Miklós Szegeden
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TOP TEN
The Best off WEB
http://Min9s.buffai0.ed/
contest/
Cardiff Movie Browser
http://www.cm.cf.ac.uk/
Nlo|ries/moviequery.html

Pl. ordíthatnál egyet, hátba valaki

> Elordítod magad, valaki nem segítene kinyitni...

Hálózati játékok, és amit róluk tudni érdemes röviden,
hogy végre te is kipróbáld.
A fenti két rövidítés nem <
szöveget jelez, hanem két remek rövidítést. A MUD (Multi User Dungeon), vagyis többfelhasználós hálózati játék, míg
a FAQ a (Frequently Asked Questions)
Gyakran Feltett Kérdések Özöne. Ha

tunk, bármikor amikor csak akarunk, és
rútunk kívül igen sokan játszhatnak
egyszerre a világ különböző tkjairól. Vannak úgynevezett MUD-serverek, melyek
csupán ezt a feladatot látják el, ha megtaláltuk a nekünk megfelelőt (általában ka-

Whe Creative Internet
hdjp://www.galcit.caltec
Jh.edu/-ta/creatiwe.html

Miután meglested, láss csodát, egy
klikk, és kinyílik a nyugati ajtó, melyen
belép Moebius.

hatunk, segítséget kérhetünk. A legfontosabb a harc, ahol fejleszthetjük karakterünk xp-jét (pontokat kapunk a győzelem esetén, persze attól függ mennyire
volt kemény az ellenfelünk) így előbbutóbb egyre professzionálisabb karakte-

Events of Internet
http://www.cix.0r9/event
s94.html

Mint egy tipikus MUD helyzetben,
itt is az intelligencián, és a problémamegoldó készségen van a hansúly, és ez az
amiért textuálís ez a játék. Ez adja a valódi élvezetet benne. Hiszen minden a
képzeleteden múlik, és hogy hogyan reagálsz a különböző nehézségű helyzetekre
és kihívásokra. Lényeg az, hogy mindig
feltaláld magad. Egyébként általában a
tapasztaltabb játékosok segítenek. Azonban vigyázz, ne kérdezz olyat, ami idegesítheti az Experteket. Egyébként a legfontosabb az, hogy valahogy túléld az
egészet, és ne purcanjon ki a karaktered.
Érdemes ezért körülnézned, hogy milyen
játékot válassz, és ha belejöttél, akkor
próbálkozz nehezebb fajsúlyúakkal.

Mac Archive
http://web.nexor.co.uk/
mac-archive/
welcome.html
t

Netboy
http://wwyw.interacce$.c

movies/pul

Star W
http://bantha.pc.cc.с
edu:11
,
SWHOME.h

Igen sok MUD a Tolkien féle mitológiát követi, pl, te vagy egy varázsló a
Gyűrűk urában; de találunk olyat is, amelyik a Csillagok háborújának valamely
bolygóján játszódik, pl. a Tatooirie-on. De
lényegében igen sokféle kerettörténetet
találhatsz, így előbb-utóbb megtalálhatod a saját ízlésednek megfelelőt
Vigyázz, mert a MUD igen addiktív,
és ha real-time üzemmódban játszod, akkor órákat ott ragadsz. Van ahol ezért
tiltják is... De ha kicsit rafinált vagy, akkor megtalálod, hogy játszhass...
meg egybeolvasod akkor tudsz mindent!!
Az alábbi rövid kis írás persze még sem
egy FAQ, de legalább felkelti az érdeklődésedet, hogy kipróbáld.

Mi is a i a MUD
Mindenki hallott és játszott már úgynevezett AD&D típusú játékot Ez nemes
egyszerűséggel labirintusokban való bolyongást, és különböző fajsúlyú szörnyekkel való küzdelmet jelent Ilyen például a ma már klasszikusnak számító
Eye ofBeholder, vagy a Wizardry. A lényeg a különböző karaktereink (varázsló,
pap, harcos, stb) menedzselése, és fejlesztése, logikai feladatok megoldása, labirintusokban való bolyongás, és természetesen az ellenség megsemmisítése.
Na a MUD nem más, mint ezen szerepjáték hálózati változata, azzal a különbséggel, hogy nincsen grafikai megjelenítés, hanem karakteresen nyomulha-

punk egy igen spéci leírást a játék és a
kerettörténet lényegéről) kiválasztunk
egy karaktert és máris indulhatunk.
Hogyan is megy ez a gyakorlatban?
A karakterek különböző fajok lehetnek
például elf, troli, swarf, hobbit (gondolom
ezek igen ismerősen csengenek a szerepjátékokból is), melyeknek az alábbi jellemzői lehetnek: erő, ügyesség, élet, intelligencia stb. Ha megterveztük a karaktert, akkor választhatunk egy gyakorlópályát általában, ahol megízlelhetjük a
játék alapdolgait. Ha már eléggé belebátorodtunk, akkor belevethetjük magunkat a valódi harcba.
A MUD-ok tömkelegének nyelve az
angol, de ha ez zavar szerencsére már
van magyar nyelvű is. A cikk végén találhatsz egy listát néhány híres MUD sérvéiről.
Általában igen tanácsos dolog körülnézni, ugyanis másokkal is kommunikál-

Na és ne feledd, hogy telnet-bá érheted el Őket!

íme egy példa egy tipikus MUD dialógusra:

mud.eskimo.com.4848
Fox MUD

Labirintus
Egy sötét és homályos labirintusban
vagy. Nehéz és sötét pára üli meg a folyosót.. északra torlasz állja el az utadat., az
egyetlen ajtó nyugat felé nyílik. ez u
egyetlen út, melyen tovább haladhatsz...

cix.compulink.co.uk 4242
Discworid

Magyarok:

FÉNYMÁSOLÁS A/4-es
és A/3-as méretekben.
Kicsinyítés, nagyítás (64-153%)
PGM COMPUTER
SZEGED,
CSONGRÁDI SGT. 22.
TEL: (62)314-380

PGMBÜRO
SZEGED,
DUGONICS TÉR 11.
Tel.: (62)322-372

162.94.1.43 8287
Core Dump (Szeged)

Na most meg kellene találnod valahogy a kulcsot

6

http://chiba.pieoeoft.com/about.html

PBM
Ha viszont nincs meg a fenti lehetőséged, akkor játszhatod email-en keresztül is. Ez persze egy kicsit másként működik, de azért MUDer. Ja és a neve
PBM (Play By Mail).
A központi PBM Web Server címe:
http:/7fermi.clas.\iiginia.edw~gl86
! pbm.html
vagy
; http://ww.ckufl.edu/~thot.library/
: reereation.html
_
Akkor hát mindenki vértezze fel ma1 gát, és jó MUDolást és XP-t mindenkinek!
MUDdy Woter

JATS KLUB KÁYÍZÓ

Fénymásolás diákoknak
A/4 - 4 Ft
könyv, füzet A/4 - 5 Ft
irodaszerek, füzetek, tollak,
papíráru
kereskedelem
Cím: Gogol u. 6. Tel.: 322-439
Fénymásolás
másológépek szervizelése
kereskedelem
C í m : Római krt. 13-15, Tel.:

162.66.77.1174444

Ul(

http://www.cs.uci.ac
f & misc/uk/intro.h
The Voodoo Loun
http://www.stones.co

t

próbálkm и ajtóval.

Copy 5H0P
IRATKÖTÉS 110,- Ft-tól
DIPLOMAKÖTÉS 350,-Ft-tól
IRATFŰZÉS (10 lap): 69,-Ft
LÉZERNYOMTATÁS: 50,- Ft/o.
SCANNELÉS (A/4 ff): 100,- Ft/o.

Akkor a címek:

a hírhedett Шш HM
140.78.8.12001

> Nyisd M az ajtót
Sajnos, as ajtó nem nyiHk

Ш*

Elveszett Világ (Budapest)

rünk lesz. Persze kezdetben igen keményeket is bukhatunk. Kaphatunk különböző feldatokatis varázslóktól (uizards),
melyek megoldása és tejesítése szintén
növelheti a szintünket

chaos.bsu.edu 4365
Psycho MUD

.ffaifn

httjp://w

328-161

E g y e t

f i z e t s z ,

( C s e n g e t é s t ő l

k e ^ t

kdpSz!

c s e n g e t é s i g )

Csütörtök és szombat este 21.30-tól 2 2 óráig .

ha egy korsó csapolt sört vagy egy nagy VBK-t vásárolsz,
mellé kistestvérét kapod ajándékba (pohár sör, kis VBK).

ha 150 Ft felett

Hétfőn, kedden, szerdán
fogyasztasz, egy ajándékot kapsz!
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Csoportosítsunk át!

De jót mulattunk
Három víg ifjú nevetgélt a Kossuth rádió éjszakai műsorában. Most vidám történeteket fognak meséim, jelentették be.
- Képzeljétek, hehehe, a múltkor karamboloztam a kocsimmal, hehe, és javítóműhelybe kellett vinni, hehehehe, ott megvolt egy összetört Saab.
Mit gondoltok, mi a történet vége? Hehe, a Horn Gyula kocsija volt, hehehe.
- Nekem is van egy történetem, hahaha - derült a második cimbora. - A múltkor a munkahelyemen, hahaha, beteg lett a fiatal titkárnő, haha. Aranka néni helyettesítette, hahaha, de csak egy ujjal gépelt.
Mit gondoltok, miért? Aszondja, hahaha, már fiatalkorában se tudott gépelni,
haha.
A harmadik tréfamester se akart lemaradni.
- Én is tudok egy jó sztorit, hihihi. A múltkor egy haverom hazament, hihi, és
ott találta saját magát meghalva, hihihi, az egész család őt siratta.
Mit gondoltok, hogy lehet ez? Hihihi, ellopták a kocsiját és más égett benne,
hihi.
-Képzeljétek, mi történt a múltkor, hehehe. Otthon voltam, haha, és hallgattam a rádiót, hahaha.
É s mit gondoltok, mi lett a vége, hihihihi? Kikapcsoltam, hihihi.

•
HAJ.

Tandíjpárt
infláció s az egyetem növekvő étvágya
szükségessé tett.
Egyszóval működött a dolog.
Persze voltak balhék is. A hallgatók
(Régóta készültem, hogy írok egy
cikket arról, miért pártolom a tandíj be- morogtak, ha elmaradt egy óra; ha kettő,
vezetését. Ám szerdán a Dugonics téren küszöbön állt a forradalom. Vagy ha
szembetaláltam magam négyezer ember- mondjuk a hűről nem a beígért Aczél
rel. Ekkor egy pillanatra elbizonytala- Endre beszélt, hanem egy kitűnő helyi
nodtam. De aztán az jutott eszembe: szakember, megintcsak zabos volt a tármost kell a bátorság! Cikket írni most a saság. S mi, szervezők, ilyenkor bizony
tandy ellen - potya ügy, olcsó népszerű- behúztuk a nyakunkat, mert tudtuk,
ség. Bezzeg mellette érvelni! Ez a publi- hogy igazuk van. Még akkor is, ha adott
esetben nem rajtunk múlt, hogy egy hírcistának való feledat! Tehát:)
neves pesti kollégának más dolga akadt.
Öt éve tán, hogy iskolaalapításra adDe hát ők fizettek, a pénzt tőlük mi kértuk a fejünket. Újféle újságírótanodát
tük, s az ígéretünk világos volt.
terveztünk. Az egyik újdonság az volt,
MÁROK TAMÁS

hogy nem Pesten indult a képzés, a másik, hogy egy egyetemen, a JATÉ-n.
Győzködtük hosszan az akkori dékánt,
hogy lesz 30 ember, aki fizet ezért félévenként 9500 forintot, s akkor a tanfolyam eltartja magát Ha 35 lesz, szolid
nyereséget hozunk. (Persze a teremért
nem kértek pénzt, és főállásban nem volt
senki, csak alkalmi megbízással.) Felvételit nem is hirdettünk, nehogy megrettenjen a kereslet
Nos, nem is rettent - 119 ember fizette be a tandíjat. A dolog oly váratlan
volt, hogy Soros is megtámogatta, s ebből
plusz 40 hallgató ingyen járhatott; 80 jelentkezőből válogattuk ki őket egy elbeszélgetés során. Persze a fényes siker
problémát hozott, hisz hét (7) szemináriumi csoportot kellett indítani, hogy ne legyen zsúfolt a létszám. Nem húznám tovább a dolgot, a lényeg durván: a fizetők
eljártak, a hallgatók alig. A második szemeszterre fizetőből a fele maradt, hallgatóból ö t A két féléves kurzus végére hasonlóan alakult a végzettek aránya is.
Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy a tandíj hasznos dolog. A hasonlat persze biceg, hisz fizetővendégeink jórészt dolgozó emberek voltak,
akadt köztük nem egy, kinek a munkaügyi központ térítette meg a képzést, mert
éppen állás nélkül volt. Fizettek aztán
szép számmal olyanok is, akiket érettségi
után nem vettek fel sehová, ezért gondolták megoldásnak a pénzes újságíróképzést Különösen, hogy egyetemen folyt.
Mert bár az elején leszögeztük: diplomát
nem adunk, mégiscsak más a Tudományegyetem termeiben tanulni, mint a városi
művházban.
Egy szó, mint száz: minden évben
túljelentkezés volt a pénzes képzésre, s
kényelmesen kiválaszthattuk azt a létszámot, mely a finanszírozáshoz megfelelően sok, az eredményes képzéshez megfelelően kevés volt Pedig a tandíj rendre
emelkedett, már amekkora mértéket az

Általában is az a tapasztalatom, hogy
az ember jobban megbecsüli azt, amiért
megfizet vagy megdolgozik, mint amazt,
ami ingyen az ölébe hull. Szóval nem
olyan rossz a tandíj a hatékonyság szemszögéből. Meg aztán öntudatra is nevel:
amiért fizetek, azzal szemben elvárásaim
vannak. Ez tán nem csak a kocsmában
vagy a boltban igaz, de az oktatásban is.
Van itt egy másik ellenérv, hogy
ugyanis a tandíj a gazdagabb világban
épp kihalófélben van. Azt mondják, inkább tartjuk el egyetemistaként azt a huszonévest, mint munkanélküliként Társadalmilag az előbbi sokkal hasznosabb, s
hosszú távon kevesebbe is kerül. Kanadában még őszintébbek a hatóságok. Kiszámolták, hogy olcsóbb az államnak a
fiatalokat egyetemre, főiskolára járatni,
mint viselni a költségeket, ha e fogékony
életkorban bűnözésre adnák a fejüket.
Csakhogy úgy gondolom, ezek az államok túl vannak a tandíjon. Egy időben
beszedték, de aztán túlléptek rajta. Mi
pedig ezen az úton mintha hátrább lépegetnénk. S nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezt a lépcsőfokot kihagyhatjuk.
Másrészt ott van Amerika, ahol az állami
egyetemre tényleg bárki járhat, ha nem
is ingyenes, de nagyon olcsó. És általában meglehetősen alacsony színvonalú.
Van persze jobb is - jó pénzért. A Harvard például évi 30 ezerért. Dollárban
persze. S ott van is ösztöndíj, de tényleg
csak a kiválóknak.
Azt persze elismerem, hogy a felsőoktatási tandíj mostani bevezetésének
módja és körülményei elfogadhatatlanok.
Talán az összege is túl magas, az meg
tényleg furcsa, hogy a pénz nem az illető
intézménynél marad. De magát a tandíjat hasznos, fontos intézménynek tartom.

(...s amikor a szép tüntetés végén oly
egyemberként dobálta a kétezer filléreket az a négyezer, talán nemcsak a forradalmi hevület, de az értelmes tandíj lehetősége is vezérelte őket.)
•

A JATE bölcsészkarán jelenleg 264,5 oktatói állashelyből 91
vezető oktatóé. Munkájuk támogatására és a hallgatók kiszolgálására mindösszesen 59,5 egyébb álláshely van. Szeptemberben
több mint 2000-en szeretnék itt tanulmányaikat felvenni. A jelenleg érvényes minisztériumi irányszámok alapján azonban
csak 700-nak van erre esélye. Az idén várhatóan 200-an hagyják
Milyen jól kezdődött minden! Fodor Gábor így kezdte:
felsőoktatás fejlődött az elmúlt időkben. Ezt az expanziót foly-el diplomával a kart, így a mostani 2130 főről legalább 2600-ra
növekszik hallgatóink száma. Az oktatói terhelés (és a dologi
tatni kell." S folytatódott a munka a Felsőoktatási Fejlesztési
költség) még nagyobb mértékben fog nőni, hiszen a a szakgazTörvényen.
dák szempontjából a jelenlegi 2130 hallgató is 2927-at tesz k i Az
Sajnos nem sokáig tarthatott bizakodásunk. Jánosi György
is könnyen kiszámítható, hogy a felvett hallgatók létszámának
levonta a konzekvenciákat: „A pótköltségvetésben és az 1995-ös
költségvetésben nem jelentek meg azok a prioritások, ame- növelése nélkül is 1999 ben 3400 beiratkozott hallgatója lesz a
lyekre a szűkös lehetőségek mellett is áldozni kívánt a kormány, bölcsészkarnak! Miniszter úr, Miniszterelnök úr, mit tegyünk a
és amelyek (...) a kormányprogramban is megfogalmazódtak.hallgató/oktató arány nemzetközi szinten kialakult mértékének
eléréséért? Hány oktatói helyre számíthatunk a közeljövőben?
(...Pedig) ezekért az ügyekért a társadalom további áldozatokra
BERNÁTH ÁRPÁD, A JATE BTK DÉKÁNJA

Ami volt

is hajlandó lenne." Egyetemünkre vonatkoztatva ez azt jelenti,
hogy megnövekedett hallgatói létszám és 25%-osra becsült infláció mellett négy-öt százalékos béremelésre számíthatnak dolgozóink, a dologi kiadásokra fordítható pénz pedig csökken.

Ami van
A felsőoktatásnak ebben az állapotában döntött a Kormány
úgy. hogy az államháztartási egyensúly elengedhetetlen javítása érdekében 170 milliárd forinttal csökkenti kiadásait A március 12-iki kormányhatározat végleg szertefoszlatta azt az illúziót, amibe miniszterünk, Fodor Gábor is ringathatta még magát
1994 őszén: „Szeretném", mondta az első pótköltségvetés után a
még szükséges és bevezetendő takarékossági programokra vonatkozóan, hogy ezek „nem egyoldalúan azokata tárcákat sújta-

nák, amelyek rendszeresen vesztesek szoktak maradni. Ilyenek
például a művelődési és közoktatási, a népjóléti tárca."
A népjóléti miniszter azonnal fel is állt a döntést hozó kormány asztalától. Ami a felsőoktatást illeti: a tartalékok elvonása,
a források befagyasztása után most már csökkenteni kívánják
az oktatói létszámot is, és pótadó kivetését tervezik tandíj formájában. Amint ez tudomására jutott, lemondott a felsőoktatásért közvetlenül felelős helyettes államtitkár, Csirik János is.

Mi lesz?
Miért mondott le tiltakozásként a politikailag és szakmailag
felelős emberek sora? Az ösztöndíjjal kapcsolatban a helyzet
nyilvánvaló: az érdekelt felek között már megvolt a megegyezés: ha a felsőoktatás fejlesztésére fordítják és nem szűkíti
a felsőoktatás társadalmi bázisát, akkor bevezethető.
A lészámleépítési tervek azonban már nemcsak készítőinek
szociális érzéketlenségéről, hanem tökéletes szakmai hozzánemértésről is tanúskodnak. A javaslat mögött ugyanis az a feltételezés van, hogy nemzetközi összehasonlításban a magyar
felsőoktatás gazdaságtalan, s ennek^ legfőbb oka az oktató/
hallgatói létszámarány alacsony szintje. Ezt a feltételezést aligha lehet igazolni. Persze cáfolni is nehéz lesz, amíg a döntéshozók nem hozzák nyilvánosságra, hogy számukra mely államok
határozzák meg a nemzetközi szintet, s kik számítanak oktatónak, hallgatónak. Mert lehet csak a vezető oktatókat oktatónak
számítani, s a hallgatói létszám megállapításánál gondolhatunk
a felvételire jelentkezőkre vagy a különböző szintű vizsgákon
túljutókra (felvételitől a doktori vizsgáig). Természetesen az
sem mindegy, hogy adott aránynál milyen színvonalat, milyen
szolgáltatást akar akkreditálni a felsőoktatás: hány és milyen típusú vizsgán ellenőrizheti magát a hallgató, kik és milyen típusú
órákat tarthatnak nekik, s jut-e ülőhely az előírt tanulmányokhoz tanteremben és könyvtárban, pénz a gyakorlati oktatáshoz?
Különösen nehéz lesz ezekre a kérdésekre válaszolni, ha egy
tandíjfizető egyetemi polgár kérdez!

Góg,
Magóg,
Demagóg

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a karon belül a terhek megoszlása nem egyenletes. Nem is lehet tartósan
az, egy olyan intézményben, melynek hallgatói állománya és
szakfelvételi megoszlása évről-évre változik, vezetőoktatói állománya viszont csak igen lassan változtatható. Midenesetre minden egyes felvételi keretszám megállapításnál, minden egyes
oktatói pályázat kiírásánál folyamatosan mérlegeljük a belső átcsoportosítás lehetőségét.
Tudjuk, hogy ilyen átcsoportosításra az egész magyar felsőoktatás területén is szükség van, de a meglévő és várható feladatok mellett összességében semmiképpen sincs szükség létszámleépítésre. Ha csak nem akaijuk az állami felső szintű oktatást szétverni, az adófizetők pénzét még fokozottabb mértékben a veszteségesen termelő nagyvállalati szférába pumpálni, és
az emberfők kiművelését társadalmilag nem ellenőrizhető magánegyetemekre hagyni.
Barátaim, politikai döntés kérdése az egész.

•

tált. Sok m i n d e n kiderült ezekből az o s t o b a
hirdetésekből,
például,
hogy m e n n y i r e n i n c s fin o m , éles d i á k h u m o r a a
H Ö K - n e k . H e l y e t t e la1 С
pos, olcsó, h a t á s v a d á s z
b u n k ó z á s folyt a p l a k á t o k o n , s m e g i s m e r h e t t ü k az ö r ö k i f j ú K o v á c - u r a t ,
a k i n e k 4 0 évet kellett várnia, hogy b e j u t h a s s o n az
e g y e t e m r e . M i n d e m e l l e t t a H O K biztos é r z é k k e l
k e r ü l t e el a lényeg közlését.

kicsi hgonosz
, 0

S

R

G ó g n a k és M a g ó g n a k
van egy h a r m a d i k t e s t v é r e is, akiről m i n d a Biblia,
m i n d A d y E n d r e elfelejtkezett g e n e a l ó g i á j á b a n . YLz
a h a r m a d i k testvér, a n é p m e s é k legkisebb királyfia
m o s t visszatér és követeli ezeréves j u s s á t .
A legszentebb d o l g o k a t - m i n t például egy diákt ü n t e t é s - s e m tiszteli. O d a is b e p o f á t l a n k o d i k , s
r e j t ő színe m i a t t n e h é z észrevenni. O l y a n n y i r a ,
hogy m é g a H O K - ö s ö k fejét is sikerült összezavarnia, így ők, s z á n d é k a i k k a l e l l e n t é t e s e n , n e m azt írták a t ü n t e t é s r e f e l h í v ó p l a k á t j a i k r a , a m i t szerettek
volna, h a n e m a m i t t a n á c s a d ó j u k , D e m a g ó g ú r dik-

D e m a g ó g ú r t e h á t jött, látott és győzött. Ig\ -.ülh e t e t t ki az, hogy a d i á k o k a t a n d í j ellen t ü n t e t t e k ,
holott c s u p á n a k o m p e n z á c i ó n é l k ü l i bevezetést sér e l m e z t é k . K é r e m , a t a n d í j egy olyan b é k a , amit le
kell n y e l n ü n k , m e r t ez n e m a mesebeli, ezt h i á b a
c s ó k o l g a t j u k , n e m lesz belőle k i s h e r c e g .
- mona -
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Az álarc

CSIKASZ BRIGITTA

A maszk lehet álarc, védőálarc, íróálarc és a színész arcának festéssel, álhajjal stb. a szerephez való igazítása, kikészítése. Jelentheti az altatáskor a beteg arcára borított kis kosarat vagy valamely fényérzékeny felületrészt eltakaró
eszközt és egy álarcos alakot ÍSJ
Mindegy, melyikre gondolunk, a lényeg: eltakar, megváltoztat és elrejt. Aki
felveszi az álarcot, elbújhat mögötte,
hogy valóra váltsa álmait és hogy olyan
dolgokat tegyen meg, amely eddig lehetetlen volt a számára. Ez történik
Charles Russell képregény-adaptációjában, amely csak arra jó, hogy buta meséli jével 90 percen át röhögtesse tompult
agysejtjeinket.

Digitális grimasz

Fotó¡Cinema

Stanley Ipkiss (Jim Carrey) egy szerencsétlen botladozó bankhivatalnok.
Romantikus alkat lévén, első látásra be. leszeret (még van ilyen!) egy szőke bombázóba, Tinába (alias Cameron Diazba),
de mivel a valóságban esetlen, nincs semmi esélye, hogy megszerezze. Persze innen már úgy fújjuk, mintha meséskönyvet olvasnánk. A kis észrevétlen bankhivatalnok a maszk segítségével a figyelem
központjába kerül, s Edge City rendőreinek egy kis szambabemutatót is tart. S

Lengyel Filmszemle

A mozi szabadsága
KÖNCZÖL RITA

Amikor még Közép-Kelet-Európa egyetlen testként működött, amikor a központi irányító szerve, az
agy, mely megmondta, hogy mit csináljon a jobb kéz
s mit a bal, valahol Ázsiában volt, amikor e szervezetben még mindennek és mindenkinek megvolt a maga
helye, amikor e szívünkhöz oly közel álló kicsiny térség, a vén Európa keleti felének életét, gazdaságát,
külkapcsolatait, lélegzetvételét és szívverését az
orosz medve irányította, amikor nem volt szabad Európával kommunikálni, akkor csak egyetlen híd volt,
melyen átkelve Európába lehetett jutni: a művészet.
Ennek a hídnak egyik tartópillére volt a legendássá
vált lengyel filmművészet és nagy öregjei: Víyda,
Koslowszky és a többiek. 1989 után elpusztult a
„keleti test", a belegyömöszölt
lelkek szabaddá váltak és új, de
még formátlan alakot öltöttek.
Azt, hogy ezek az új
szervezetek
elnyerik-e
megerősödött
formájukat,
hogy életképessé válnak-e,
még nehéz lenne megmondani,
de talán világosabbá vált a
filmszefiíle alkotásait végignézve, hogy honnan és hová vezetnek az új utak, hogy merre
lehet keresni és megtalálni a
kapcsokat Európával és a világgal. Az öt lengyel film között volt olyan, mely a rendszerváltás előtt készült, volt,
amelyik alatta, többségük pedig utána. Végigjárták azt,
hogy mi történt a vadkapitalizmus 3-4 éve alatt a Visztula
partján, hogy a lengyel filmművészet miként alakítja át saját
magát a megváltozott történelmi helyzethez igazodva. A hősök magatartását már nem a
rezsim elleni titkos vagy nyílt
küzdelem határozza meg, nem
épülnek vagy rombolódnak le
nemzeti mítoszok, s nem láthatók a hétköznapok kompromisszumai által felvetett problémákon rágódó értelmiségiek
A
sem afilmvásznon.A filmek al-

kotói a társadalmi elkötelezettség bilincsét levetve
szuverén módon élhetnek és élnek a művészet nyújtotta lehetőségekkel. A filmek a múlt terepein játszódnak, a történelmet jelen időként kezelik, mely a
mindennapi helytállás terepe. Azé a helytállásé,
amely visszacsalogatja a nézőket a moziba, amely képes dialogizálni a közönséggel, mely egy egészséges
test szabad szellemi terméke.
•
A Filmszemlén bemutatott alkotások:
Menekülés a Szabadság Moziból (rend.: Wojciech
Marczewski), Fehér házasság (rend.: Magdalena
Lazarkiewicz), Kornblumenblau (rend.: Leszek
Wosiewicz), A gyerekcsináló halála (rend.: Wojciech
Nowak), Pograbek (rend.: Jan Jakub Kolski)
Balázs Béla Film téka 1995. március 20-24.

míg a város összes rendőre és gengsztere
a nyomában lohol, ő öltögeti lila hosszú
nyelvét és dülleszti ki szemeit úgy jó egyméteres távolságra, amíg túl nem jár
mindenki eszén és magához nem ölelheti
az imádott nőt.
Ám nem a gyönyörű Cameron Diaz,
vagy a rettenetesen grimaszoló spenótzöld arcú Jim Carrey a főszereplő. Egész
végig ott lehet érezni a filmvászon mögött a számítógépeket, amelyek a film
trükkjeit nagyszerűen megcsinálták.
Mert ez már nem a szereplők színészi jáF
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A Maszk (amerikai) 1994.
Rend.: Charles Russell;
Fsz.: Jim Carrey, Cameron Diaz;
Korzó: márc. 23.-ápr. 5.
Belvárosi: márc. 23,-márc. 29.

téka, hanem a számítógépek határtalan
alkalmazási lehetőségeinek bemutatója.
A nevetést szinte kierőszakolják. Hol
vannak a színészek szkjából természetesnek ható poénok, amelyeket játékukkal
fokoztak?
Itt már nincs szükség a színészekre.
A számítógép megcsinál mindent. Ha
igazán értünk hozzá, még szereplőket is
rajzolhatunk, annyira élethű. Gondoljuk
el, milyen nagy távlatai vannak ennek az

új módszernek. Teszem azt a regényíró
így jellemzi hősnőjét: halovány arcán két
rózsa piroslott és barna haja bársonyként omlott vállára... stb. Hogy megtalálják azt a színésznőt, aki pont ilyen, sokszor heteket, hónapokat töltöttek el a keresésével. Ma ez mindössze addig tart,
míg betáplálják a gépbe az adatokat és a
monitoron rögtön testet is ölthet a film
hősnője. És mindemellett még rengeteg
előnye van: nem hibázik a játékában,
nem lesz beteg és főleg nem kér gázsiemelést.
Persze tudom, a számítógép ma, a
XX. század végén, része életünknek.
Egyben olyan jelkép is, mint a Coca-Cola
vagy a Levi's nadrág. Csak abban reménykedem így a következő század hajnalán, hogy még van szükség a színészekre és nem csupán a számítógép által kreált fantáziaalakokra. És talán a MASZK
2. film főszereplői, még ha háttérbe is
szorulnak a gépek mellett, de emberek
lesznek - legalább félig.
Te pedig ne tedd fel a maszkot, mert
úgyis téged szeretnek az ismerőseid, barátaid és nem azt az álarcot, ami mögé elbújtál. Ha sikeresen megszabadultál önmagad ámítójától, talán még rájöhetsz
arra is, hogy a boldogsághoz nem kell
más, csak az, hogy önmagad légy és vállald is azt.
•

Béküljünk Fridivel!
KÖNCZÖL RITA

Tényleg, milyen rossz is haragban lenni valakivel. Min is vesztünk
össze? Ja, hogy nem akarta kivágni a
diófáját ami beárnyékolta a kertünket Igaz, mikor nyaralt sutyiban kivágtam a-vén
diófát Csak két nap múlva vette észre, miután hazajött a görög tengerpartról csokibarnán, a burzsuj. Aztán meg a termés árát követelte rajtam.
Honnan tudtam volna én azt kiszámolni? No meg az
időjárás is felettébb változékony mostanában. Ki
tudja, lehet, hogy villám csapott volna bele, hiszen
annyit átkoztuk már a feleségemmel. De én békülékeny voltam, megvolt bennem a jó szándék. Felajánlottam, hogy felaprítom tűzifának a szóban forgó dolgot, de ő flegmán és visszautasítóan odavágta, hogy gázzal fűt, hogy a bicska majd kinyílt a zsebemben. De hiszen megvan neki még a jó öreg
•

cserépkályhája, gondoltam, takarékoskodhatna egy kicsit, hogy jövő
nyáron a Bahamákra mehessen
nyaralni. Az asszony nem adta fel,
próbálkozott még karácsonykor is
egy kis diós beiglivel. Látni sem
akarta. De hát rossz szomszédság
török átok! És akkor jött a mi
megváltónk, a Fridi, aki nemcsak a Fenyő Mikit
hajlandó kibékíteni a Dollyval, hanem minket is.
Úgyis mindig szerettem volna elmenni a showjába
tapsolni annak a sok csudálatos embernek, akit
felmutat akit meghív, akit bemutat nekünk. Nosza,
írtam gyorsan levelet néki. Azóta három békítőshowt drukkolhattam végig, és egész jó volt az
arány. Csak egyszer nem jött össze a dolog. Még
ilyet még a Fridi kérésére sem volt hajlandó. A
hálátlan. Én várok. De csak nem jön semmi válasz.
Biztos az a szemét szomszéd nem akar békülni.
Átmegyek, és kivágom a fűzfáját is. Olyan szép, és
olyan büszke rá.
•
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Bognár László: Ásványnévtár
Kunián-Nemes-Salgó: Francia leírónyelvtan gyakorlatokkal
Both Ödön: Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet
köréből
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Szeged, Petőfi S. sgt. 7.

Tel.: 310-088
Fax: 321 - 016

Retúr repülőjegyek Budapestről

gyerekcslnálú halála

egyetemi dolgozóknak és
mindenki másnak
egyetemistáknak
22.960 Ft
Frankfurt
21.820 Ft
27.000 Ft
London
25.650 Ft
28.000 Ft
Amsterdam, Istanbul
26.600 Ft
55.000 Ft
Torontó, Montreal
52.250 Ft
60.000 Ft
New York
57.000 Ft
66.000 Ft
62.700 Ft
Los Angeles, San Francisco
Az egyetemi szférának minden repülőjegyből 5% kedvezmény jár!
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Szerelmes levelek
írás szóban

Kedves olvasók!
Gurney Szerelmes levelek című darabját láthattuk március 20-án a Kisszínházban.
Mácsai Pál rendező, illetve az előadók: Hernádi Judit és Gálffy László nevei már
önmagukban garanciát jelentettek a sikerre. Valóban, nem csalódtunk: az előadás
sziporkázóan szellemes, ugyanakkor megrendítően mély is volt; a legfinomabb
árnyalatokig pontos színészi játék és a gördülékeny, hiteles stílus tökéletes
egyensúlya valósult meg a színpadon. A téma és a feldolgozási mód...
Kedves kritikus!
Talán nem ártana megírni a lényeget, hogy ez nem is rendes darab: nincsenek
benne párbeszédek! Csak monológok (egymásnak írt levelek) röpködnek ide-oda,
mint a Nagyításban a láthatatlan teniszlabda. A szereplők alig néznek egymásra,...
...az elidegenedés és az egymásra találás különös párhuzamát sugallja. A két főhős
menekül: a közös múlttól, a visszautasításoktól és megaláztatásoktól - egymástól.
Ám menedéket sehol sem találnak: a család, a karrier, az alkohol csak félmegoldás,
vagy tán annyi sem. Segítséget már-már egymástól sem remélhetnek, a kérések és
könyörgések lepattannak az énközpontúság gumifalairól, nem érik el a másikat.
Kapcsolatban vannak és még sincsenek kapcsolatban....
...a saját bajaikkal vannak elfoglalva. Süketek pár(?)beszéde. Nem lehet könnyű
ilyet eljátszani.Nekik azért sikerült, méghozzá nem is rosszul, bár néha azért voltak
bakik meg nyelvbotlások. Hát istenem, senki sem tökéletes...
..A komplex művészi feladat remek megoldásának értékéből mit sem von le az, hogy
az előadás során egyszer-kétszer beleakadtak a darab textusának tüskebozótjába.
Sőt, ez a dadogó-botladozó szóbeli megjelenítés inkább erősítette az egész művön
áthúzódó mondanivalót: esendő emberek vagyunk mindannyian....
...a kritikusokat kivéve. Az előadásra visszatérve: nekem nagyon tetszett, szívből
ajánlom vájtszemű ítészeknek és civil színházélvezőknek egyaránt.
Üdvözlettel:
az olvasó
..A darab mindenkihez szól, méghozzá - ez külön érdeme - egyenként. így
megtekintése felejthetetlen élményt jelenthet minden érdeklődőnek.
Tisztelettel: a kritikus
Tanócs Viktória

Kételkedem, tehát vagyok?
kai és társadalmi körülményekkel összefüggésben vizsgálja a legkorábbi időktől
napjainkig. A görög civilizáció kibontakozásától a logikai analízisfilozófiájáigminA nyugatifilozófiatörténete több kiaden jelentősfilozófusésfilozófiaiirányzat
dást és fordítást megért, magyarul most lászóba kerül. Csak azokkal a bölcselőkkel
tott először napvilágot. A könyv megírása
foglalkozik, akiket mérvadónak tart, akik
óta eltelt néhány évtized alatt új tudomávalamilyen hatást gyakoroltak a későbbi
nyos eredmények jelentek meg, ezért a
korok embereire.
magyar kiadás készítői - szemük előtt tartRussell szerint afilozófiaközbülső heva a tudományos pontosságot - jegyzeteklyet foglal el a teológia és a természettudokel látták el az eredeti művet. Az idézetek
mányok között. Ezért afilozófiánakazokmögött megtalálható a szövegek lelőhelye.
A fordító - Kovács Mihály - számos eset- kal a kérdésekkel kell foglalkoznia, amelyekre nem adnak választ tudományos kíben az eredeti művek felhasználásával késérletek, amelyekre a teológia túlságosan
szítette el a magyar változatot, így járt el
„sarkosan" felel. Számos „megválaszolhapéldául Epiktétosz, Plótinosz, Szt.
tatlan" kérdéssel találkozunk: egységes-e a
Jeromos, Szt. Ágoston egyes írásainál,
világ,
van-e célja, halad-e valamilyen cél
akiknél nem a Russell által angolul idézett
felé, létezik-e bölcsesség, öröknek kell-e
részeket vette alapul.
lennie a jónak. Minden gondolkodó elme
felveti ezeket a problémákat. „Mióta az
GAJDÓ ÁGNES

Bertrand Russell: A nyugati filozófia
története
Fordította: Kovács Mihály
Kiadó: Göncöl Kiadó, 1994.

ember képes az öncélú spekulációra, tetteit
(...) a világról és az emberi életről, a mi a jó
és mi a rossz kérdésre alkotott elméletei határozták meg."

nunk mindent, ami „bizonyos". Ambiciózus remények és eleven félelmek közepette nehéz ugyan elviselni a bizonytalanságot, de
mégiscsak együtt kell élnünk vele, ha nem akarunk a mesék vigasztalásához folyamodni."

A Nobel-díjas szerző rendkívül szellemesen ír. Püthagorászról a következőt ál-

Az elméleteket pedig a társadalom, a
lapítja meg: „Röviden talán úgy jellemezhetbölcset körülvevő környezet is befolyásolnénk, mint Einstein és a bigott Mrs. Eddy saJK mai korban a filozófia tanulmányoja. Russell megpróbált - az igazság sérelme
játos keverékét." Humoros anekdotákat
zásának talán éppen az a legfontosabb felanélkül - minden filozófust úgy megjeleníidéz (ebben is különbözik a hagyományos
data, hogy megfogalmazza•' miként lehet élni
teni, mint szűkebb környezetük termékét.
összefoglaló filozófiai művektől). Schobizonyosság nélkül, de mégis úgy, hogy a kétA könnyebb és jobb megértés miatt társapenhauernél például megemlíti, hogy
kedés ne bénítsa meg létünket" - vallotta
dalomtörténeti fejezeteket is beiktatott,
rendkívül veszekedős természetű és fösBertrand Russell angol filozófus, az egyik felvázolva a főbb történelmi eseményeket.
vény volt. „Egy alkalommal egy idős varrólegrégebbi főnemesi család sarja. 1950nőre annyira feldühödött, mert az az ajtaja
Az átfogófilozófiatörténetsajátos nében irodalmi Nobel-díjat kapott „sokelőtt pletykált a barátnőjével, hogy lelökte a
zőpontból indul ki: „egy korszak vagy nemoldalú és jelentős munkásságának elislépcsőn. Az asszony maradandó sérüléseket
zet megértéséhez mindenekelőtt filozófiáját
meréséül". Műveiben a humanista ideáloszenvedett. A bíróság tizenöt tallér fájdalomkell megértenünk, ehhez pedig bizonyos mérkért és a gondolat szabadságáért harcolt.
díjat ítélt meg neki, melyet Schopenhauernek
tékig nekünk magunknak is filozófusoknak
A logikai pozitivizmus megteremtőjeként
kell lennünk." Gondolkodnunk kell, mert a negyedévenként kellett fizetnie élethossziglan.
számon tartott filozófus egyszerre "képviMikor végül 20 év után az asszony meghak,
tudomány csak felületes ismereteket
selt racionalista, platonista, pacifista és
Schopenhauer ezt jegyezte be a számlakönynyújt, a teológia pedig azt a hitet sulykolja
szkeptikus nézeteket.
vébe: 'Obit amis, obit onus.' (Meghal az
belénk, hogy azt is tudjuk, amit nem tudA nyugatifilozófiatörténetét a politiöregasszony, elmúlik a teher.)"
9
hatunk. Kételkedéssel kell tehát fogad-

(\

<

NÉPSZABADSÁG

Magyarország legkedveltebb napilapja
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Jimmy King
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Az Andok világa Szegden

A Los Andinos együttes 1982
őszén alakult. Nevük
jelentése:
Andokiak. A dél-amerikai
indián
népzenét játszó zenekar első komoly sikerét az 1985-ös Kaláka
Folkfesztiválon
aratta,
ahol
nagydíjat nyertek. Országos ismertségre az 1988-as
televíziós
Ki-Mit-Tud
alkalmával
tettek
szert. A sikeres szereplést jelzi,
hogy egy lemezoldalt kaptak az
ekkor piacra dobott egyik Radioton lemezen. Azóta három kazettájuk jelent meg, a legutóbbi
1994 őszén. Mostani
felállásban másfél év óta játszanak.
Vakler Anna, Javier Zea, Kis
sek egyike a világon, akik ké- Lajos, Bakonyi Tibor, Kiss
pesek erre a teljesítményre - Zoltán, Lendvai Tibor és Tárnok
Ákos közül „csak" az utóbbi tara szerk.)
Fotó : Magyar Sándor
tozik a '82-es alapító tagok kö- Milyen elv alapján váloJ i m m y ós a 4 1/2 oktáv
gattad ki a számait?
zé, ezért a február 27-i SZOTE
- Nem biztos, hogy ha a kevésbé isKJub-beli fellépésüket
követően
MAGYAR SÁNDOR
mert vagy Magyarországon ismeretlen
vele ültem le beszélgetni.
latosak és úgy érzem, hogy
olyan szöveget tudtam rájuk
írni, amelyek a magyar közönségnek is érthetők.
- Hol alakult ki a barátság?
- Egy franciaországi gálára
mindketten meghívást kaptunk, ahol a családjaink összejöttek.
- A zeneanyag melyik részénél legnehezebb az előadás?
- Néhol a hangszerelésen is
változtattunk, de természetesen felénekelni a legnehezebb. Ezekben a számokban
ki lehet és ki is kell használnom a 4 és fél oktávos képességemet (Jimmy azon keve-

Zámbó Jimmy ma a magyar popélet
egyik legsikeresebb szereplője. Március
5-én, vasárnap az IQúsági Házban - bár
nem a fiatalabb generáció többszáz fős
publikuma gyűlt össze - a 30-35 éves
nemzedék bebizonyította, hogy ő is képes
a székekre állva „tombolni". Ótödszöri
visszatapsolását követően kissé fáradtan
ült le egy rövid beszélgetésre.
- Miért Demis Roussos világát
választottad új lemezed anyagául?
- Egyrészt, mert személyes barátság
fűz Roussoshoz, másrészt, mert igényes
dalai vannak, amelyek feléneklése nekem
igazi kihívást jelentett, hiszen ezeket a
slágereket ő fejhangon énekli, én pedig
torokhangon. A számok ráadásul csodá-

számokat válogatom ki, azokkal sikert
érhettem volna el. Ezért az itthon ismert
dalokat „melegítettem" fel ismét A dupla gyémántlemez 300 ezer eladott hanghordozója bizonyítja, hogy szívesen fogadta a publikum.
- Új lemez?
- A következő mindenképp ismét
szólólemez lesz és remélhetőleg ősszel jelenik meg.
- Meddig tart a turné?
- Olyan dalok ezek, amelyek fizikailag kifárasztanak. A közbeiktatott pihenők miatt itthon május közepéig vagy végéig turnézunk, azután tudunk csak külföldre menni. Ősszel pedig kezdődnek a

Beyond: Tömik a fejed
Mocsáry László - billentyű) az Utópia stúdióba mentek, ahol 130 óra alatt felvették
a lemezt. A PolyGramnál nem fogadták
őket valami kitörő örömmel, két hónapig
bele sem hallgattak az anyagba. Aztán
megunták az együttesvezető Parajdi, azaz
Para telefonjait, belehallgattak, és olyanynyira megtetszett a PolyGramnak, hogy
kiadták. Ennyi lenne hát első albumuk, a
„Tömik a fejed..." rövid története. S hogy
milyen maga a lemez? Hát, a zenéje nem
ragadott el, a szöveg viszont jó, ízelítőül
néhány szám címe: - Csak az arcod túl
nagy, - Mindennap szabadnap, — Átkozott másnaposság... Ami viszont szenzációs, az a kazettaborító: egy pár éves szőke
kissrác ül meztelenül egy fehér zománcbilin, s közben lepedőnyi újságot olvas komoly figyelemmel. Felirat: tömik a fejed.
Vigyázz, kedves vécén ülő olvasó! Ha nem
vennéd észre, most is tömik a fejed! Ne
ügyelj rám, hallgass inkább egy kis
„beyond"-ot.

Tíz évvel ezelőtt történt, hogy négy
Barna Béla
gyöngyösi srác egy AC/DC-film hatására
együttest alapított Beyond néven. Ekkor
még egyikőjük sem tudott zenélni, gitározni, ezeket az apróságokat menet közben
Chieftains:
tanulták meg. Aztán jött az első fellépés
The Long Black Veil
Csepelen, ami után - egy Metál Hammercikk kapcsán - országos hírűvé váltak. Aztán a többi néma csend, eltűntek a
A tavalyi esztendő a „Best of -ok éve
süllyesztőben, jó néhány évig hallgattak.
volt. Bon Jovi, Aerosmith, Sting, Joe
Legközelebb a „Rockkristály '94" elneveCocker stb. Azért jutott 1995-re is a válozésű vetélkedőn tűntek fel, olyannyira,
gatásokból, nemrég jelent meg pl. Bruce
hogy a két elődöntőn és a döntőn is maxiSprigsteen és a Scorpions. Szívem szerint
mális pontszámmal lettek elsők, amivel
a Chieftains idei CD-jét is ide sorolnám,
150 órányi felvételi időt nyertek bármely
bár teljesen más, - ám két - nagyon pozistúdióban. A fiúk (Zavarkó András - gitár, tív szempontból. A kelta népzenét játszó
Zavarkó László - dob, Vamyu Rolland együttes tagjai ugyanis a maguk terén
basszusgitár, Parajdi Tamás - ének, gitár,

MAGYAR SÁNDOR

- Honnan merítitek a zenei alapanyagot?
- 1989-ben és 1994-ben az Andok vidék országaiban, Ecuadorban, Peruban,
Bolíviában személyesen jártunk tanulmányúton. Nagyon sokat segített ez a
két utazás, hogy a „tiszta forrást" közelről is megismerjük. A kintlétünk rövid
volt arra, hogy komoly gyűjtést végezzünk, de egy-két önálló dalt, vagy azok
variánsát így is „elkaptuk". Az ottani zenekarok, illetve az UNESCO-gyűjtés
nyomán mindenesetre nagy repertoárból
válogathatunk. Mindez meglátszik a
hangszer-arzenálunkon is, hiszen például
Közép-Ecuadorban teljesen más a hangszerpark, mint Közép-Bolíviában.
- Van-e itthon konkurenciátok?
- Magyarországon a nagy nyilvánosság elé először mi hoztuk el az Andok zenéjét A 80-as évek vége óta pedig egyre
többször lehet találkozni az utcákon délamerikai zenészekkel. Legfeljebb ők je-

Tlszta Dél-Amerika
lentik a rivális felet. De ők sem igazán...
észrevettük ugyanis, hogy Dél-Amerikában sem foglalkoznak sokan a népzenével. Ahogyan nálunk is van magyar népzene és magyar nóta, úgy az ottani fiatalok nagy része sem a hagyományos folkzenével foglalkozik. Az európai utcákon
megjelenő Andok-indián zene egy része
sajnos csak átdolgozott műzene.
- Hol szoktatok próbálni?
- Székesfehérváron egy nemrég
épült közösségi ház, a Táncház termeiben. Nem sokan tudják, de létezik egy
Los Andinos táncegyüttes is, akik szintén ott próbálnak.
- Milyen vidékre jellemző népviseletben léptetek fel?
- A koncert első felében abban a bizonyos szőrösnadrágban játszottunk, ami
Közép-Ecuadorban egy közkedvelt viselet A felsőruha és a legfontosabb ismertetőjegy, a poncsó - tulajdonképp a köpeny - szintén onnan származik, egészen
pontosan Chimbaradzo tartományból. A
poncsó olyan fontos azonosító, hogy csupán arról meg tudják mondani, az Andok
melyik részéből jössz.
A második ruhánk Közép-Bolíviából,
Potosi megyéből származik, Legjellemzőbb darabja az állógalléros ing, a
chaketa, amely a spanyol zsakett szóból
„kecsuásodott" át. Tupak Katari által a

Fotó: Magyar Sándor

XIX. században vezetett forradalom leverését követően a spanyolok megtiltották a poncsók viselését így akarták
elszakítani az indiánokat a hagyományaiktól. Ekkor másolták le az indiánok a katonák zsakettjét A Zorro filmekben tökéletesen megfigyelhetőek ezek a ruhadarabok.
- Hangszereiteket hol készítitek?
- A többségét itthon, hiszen például a
mandolint elsőrendűen elkészítik a hazai
hangszergyártók. Viszont minden egyes
minta Dél-Amerikából származik.
- Van-e valamilyen kötöttség az általatok művelt indián zenében? Ugyanazt a dalt egy dobos és egy pánsípos is
ugyanúgy előadhatja, mint egy nyolctagú zenekar?
- Egyes stílusokat csak bizonyos
„hangszerek" játszhatnak. A pánsípos
előadások - amelyek valóban falusi zenék
- családi produkciók. A legkisebbtől a
legnagyobbig mindenki részt vesz benne.
Az a jó, ha minél többen vannak - mi hallottunk 30 fős pánsípzenét is - de 4 személyre minimum szükség van.
- Nem szokatlan ez a stílus a lápentatonhoz szokott magyaroknak?
- Nem, hiszen ez a zene is jórészt
pentatíiniára épül. Érdekes, hogy nem
egy dal esetén az volt az érzésünk, hogy
magyar népdalt játszunk.
•

Dr. Varga István,
a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola főigazgatója
- Ön milyen zenét szeret hallgatni szabadidejében?
- A rádióm állomáskeresője a Bartók adóra van beállítva, így egyértelműen kiderül, hogy csakis komolyzenét,
azon belül is klasszikusokat. Tökéletesen megnyugtat és pihentet.
- Ha jól tudom, ön és a zene között mindig is élénk
volt a kapcsolat.
- Ez igaz, hiszen lakóhelyemen, Hódmezővásárhelyen
hangversenybérletem van, illetve a Komolyzenei Kör elnöke vagyok. Ének-zene tanár-karvezető végzettségemmel és
a Kodály-metodikával tanító Liszt Ferenc Általános Iskola
igazgatójaként igyekeztem ráirányítani a gyerekek figyelmét
a,zene szeretetére. Személyes véleményem egyébként, hogy
a tökéletességet Bachtól kezdődően lehet megszerezni.
- Melyik volt az első koncertélménye?
besztoff előadókat szereztek meg, egyszerű
közreműködőnek.
Nem tudom, hol hallhatnám Sinead
O'Cormort vagy Songét egy lemezen Tom
Jonessal, vagy a Rolling Stonest Mark
Knopflerrei, esetleg Marúmne Faithfullal.
A lemezen játszik még Ry Cooder,
Van Morrison, énekel szólóban Mick
Jagger. Ami a legmeglepőbb, hogy az előadók elszakadtak a saját zenei környezetüktől (de nem gyökereiktől!) és ír vagy
kelta népzenét játszottak fel, méghozzá
nem is akárhogy. Kétségtelen, hogy
Sinead viszi a pálmát a The Foggy Dewvel, ami egy, az 1916-os Húsvéti felkelés-

- 1 6 évesen vettem
részt először a Zenekonzervatóriumban
egy
Schubert-dalesten. A szegedi Operaházban a Don
Giovamú c. Mozart opera
volt az első, amit láttam.
- Milyennek érzi Szeged zenei életét?
- A komoly nehézségek dacára pezsgő, főleg, ha az előadók volumenét és felkészültségét nézzük. Sajnos a diákok
ezt még nem ismerték fel. Konkrét példa az egyik volt tanítványom, a nemzetközi hírű Hegedűs Endre zongoraművész
nemrég adott koncertje, ahol igen gyéren képviselte magát
az egyetemisták, főiskolások rétege. Pedig az értelmiségi
képhez hozzátartozik a zeneismeret-szeretet is.
#
ben elesett férfi emlékének szól. Az elsőként megszólaló Sting hangja szinte felismerheteden, ám teljesen „ideillő" (Mo
Ghűe Mear - Our Hero). Tom Jones egy
Frank Zappa emlékére írt számot ad elő
(Tennessee Waltz/Tennessee Mazurka).
Marty Fay, Seán Keane, Kevin Conneff,
Matt Moloy, Paddy Moloney, Derek Bell íme a számomra, az ismeredenség homályából előkerült nevek, akik összehozták a
nagyágyúkat. Remek zenészekkel, remek
zenét alkottak.
-Ok-

Férfidivat 2.

Uri módi felsőfokon
Ha már alsóruhánkkal is a felsőfokot céloztuk meg, nem adhatjuk
alább felsőruhánkkal sem: mindazok tehát, akik most pulóverekről,
sweatshirtekről vagy melegítőfelsőkről szeretnének felvilágosítást szerezni, csalódni fognak. A férfi nappali öltözete ugyanis köztudottan nadrágból, zakóból, ingből és nyakkendőből áll, ennél kevesebbel tulajdonképpen még a legnagyobb szegedi nyárban sem elégedhetnénk meg.
Ha hétköznapokon ezt már - szerencsére? - szinte senki sem váija el
tőlünk, mégis, ismerni és jelesebb alkalmakkor alkalmazni is kell a régi
szabályokat.
Az ortodox elvek szerint ugyanis a férfiing alsóruha, és úriember
csak teljes öltözetben mutatkozik a nyilvánosság előtt. Jelesebb alkalmakkor tehát, nincs mese, zakóban és a saját levében fő az, aki ad magára. Hordozható szaunánk levételére csak a hangulat oldódásával, a
szorosabban vett jeles alkalom végeztével kerülhet sor, ekkor se okvetlenül mi legyünk a kezdeményezők. Engedjük át ezt a vendéglátónak, a
rangidősnek, és mindig udvariasan kérjük ki az ő vagy a társaság hölgytagjainak az engedélyét. (Legtisztább a helyzet, ha az illető erre egyenesen fel is szólít.) Háromszorosan legyünk óvatosak, ha - horribile
dictu - rövidujjú ing van rajtunk. Az a klassszikus etikett szerint ugyanis nem is része a nappali ruhatárnak...
A gondoknak ezzel még távolról sincs vége, hiszen a minták, a színek, az árnyalatok összeválogatásánál még számtalan hibát ejthetünk.
A nyakkendő, az ing és a zakó mintáinak összeválogatására kétharmados törvény vonatkozik: e ruhadarabok közül legfeljebb kettő lehet
mintás.

A menyasszony jelölt csillogó szemekkel illegeti magát a tükörben, míg az
anyuka szemében a
könnyei ragyognjiuÜiKtalálták a z ,
zit".
- Ezért szeretem ezt a
kezdi a Demetrios Esküvői Ruha
fiatal tulajdonosnője, Szekszárdi 1
beszélgetést - Ide az emberek bold
gukban jönnek és az esküvő egy i|j
különleges, általában egyedi alkalg
- Miért éppen Demetrios
- Ő egy görög származáft ame
aki kitalálta ezt a menyasszonyij
lózatot Az egész rendszeri
lózatban működik a z z ^ x ü l ö n b s é g g e l ,
hogy MagyarorspfPÍ immár négy éve
kikölcsönödplK; Európában és Amerikában padig megvásárolhatják a meny-

asszonyok álmaik ruháját Ha
már harminc üzlet működik, s j
pontja Miskolcon van.
nyasszonyi ruha-divat?^
en, mivel Tfó-b

ő
•
§
2

№ gjiöBijyiÉ, ez&t és Í
ke a d i v a t j ^ S z igazság
dénkinekilffis áll jól. Sokan
L elkájü^fessel jönnek hozzánk,
hogy amit kigondoltak,
[legelőnyösebb, és egy merőben
i fazont választanak.
- Nyáron van az esküvők szezonja...
- Az esküvőknek igen, de a ruhát
már ősszel sem korai kiválasztani. Van
egy katalógusunk, onnan szinte minden
ruha rendelkezésre áll. Méretre igazítunk, megkeressük a legmegfelelőbb fejdíszt, kesztyűt Fodrászt és virágkötőt is

- Húszezertől hatvanezer forintig
tartunk ruhákat, és hagyományosan decembertől februárig van egy húsz százalékos kedvezményünk.
- Mi a helyzet a vőlegényekkel?
- Néha ők is elkísérik a menyasszonyt Ez ellen semmi kifogásom, de
ugye a próba nem öt percig tart, és sok
leendő férj már itt bemutatkozik. Én annak a hagyománynak vagyok a híve, hogy
a vőlegény csak az esküvő napján láthassa meg a ruhát, na nem a babona miatt, hanem azért, mert manapság nem
ritka, hogy a párok együtt élnek a házasság előtt, egy kissé „megszokják" egymást, és ha meglepetést tudnak egymásnak okozni, az csak jót tehet a kapcsolatuknak. Ez a helyzet a csokorral is, annak
beszerzése a vőlegény dolga lenne. Ha
belegondolunk, ezt el sem lehet rontani,
hiszen a fehér ruhához szinte minden
virág illik...

- Azok a leendő menyasszonyok,
akik kedvelik az ízlésesen csipkével, tüllel, gyöngyökkel díszített ruhákat, de van
egy más stílusú kollekciónk is a svájci
Licht-től azoknak, akik az egyszerűbb fa-

zonokat részesítik előnyben. Minden
menyasszonyt szeretettel várunk, aki
szép akar lenni az esküvőjén.
•
(x)

AVOn
1. Miért fontos o napi bőrápolás? (arcápolás)
a) Azért, hogy frissen sminkeltek legyünk.
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Nagy elvek után két apró jótanács: Meleg és hideg színek keverése
(kék-barna, zöld-rózsaszín) csak a nagyon biztos ízlésűeknek ajánlható.
Bátran hordható viszont a díszzsebkendő - különösen, ha anyaga megegyezik a nyakkendőével.
•
R.K.

:. Már vapMSSra tapasztalatom,
így ha b e p i i g y lány, már tudom is,
hogvjgiffti ruha kell neki.
- Milyen árban vannak a ruhák, és
van-e kedvezmény?

- Kik jöjjenek a Demetriosba?

M|v%l|j
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Színesebb egyéniségek bánhatják, hogy a tizenkilencedik század
második fele a szó szoros értelmében elszürkítette a férfidivatot. De aggodalomra semmi ok: koloristáknak is nyílik tér, anélkül, hogy vezetői
kvalitásaik és jóízlésük hiányát rózsaszín inggel és debilfonnal kellene
leplezniük. A zakó és a nadrág - hiszen ezek sokkal jobban variálhatók,
mint az öltöny - visszafogott, egymáshoz hangolt, sötétebb árnyalatait,
diszkrét apró mintáit világos, pasztell vagy vékony csíkos inggel, élénk
színű nyakkendővel dobhatjuk fel. Alapvetően két színrendszer között
választhatunk: szürke-fekete nadrág-zakó összeállításhoz fehér (örök
sztár, biztos tipp), világosszürke (á la Péter Gábor) fehér alapon vékony
csíkos (duci pénzügyérek favoritja) vagy világoskék (franciás charme,
mint a pilóták) ingen jól mutat a bordó, vagy az ing, illetve a zakó
(egyik) színével megegyező, attól árnyalatában eltérő, mintás nyakkendő. (Rosszul szabott fekete öltönyhöz csak sírásók és bölcsészek hordanak nagy vagy kicsi, kigombolt gallérú fehér inget és előre megkötött
fekete nyakkendőt!) Földszínek rajongói - professzor-hivatalnok-vonal
- barnás-zöldes felsőruházatukhoz pasztellsárga, illetve -zöld vagy barna inget húznak, ugyanilyen színű, de sötétebb árnyalatú, mintás
nyakkendőt kötnek. Harmadikutasok az örök kék öltönyt nyűvik.

I

b) Mert gátolhatjuk, késleltethetjük az öregedés
folyamatát (pl. a kóros napsugarak ellen védekezhetünk).

c) irigyeljenek a barátnőim.
2. Miért egyedülálló az AVON Solution krémcsaládja?
a) A bőr felületén összegyűlt elhalt sejteket leoldja,
elősegíti és felgyorsítja az új sejtek kialakulását. AHA
savat tartalmaz.
b) Könnyű hidratáló, könnyen felszívódik, sima védőréteget ad.
c) Alapozó, amely A és E vitaminnal dúsított.
3. Mely az a hatásos program, amely a pattanásos
bőrt kezeli?
a) Clearskin bőrápoló család, amely tagjai a mélytisztító hatástól a fertőtlenítő hatásig terjed.
b) L'oreal készítmények programja.
c) Fürdőolaj készítmények.

A H

ffl
4. Hányféle kézápoló
készítményünk van?
a) 0
b) 19
c)3
5. Az AVON kiknek
ajánlja készítményeit?
a) Csak nőknek.
b) Csak férfiaknak.
c) Az egész családnak.

A megfejtéseket az alábbi címre
küldjétek:
Andorné Hajdú Andrea
6724 Szeged, Cső u. 6/b. VI. 16.
Tel.: 470-160, (60) 305-580

1995. március 28.

JATE Klub
márc. 28. kedd 19.00: Tónchóz. Vendégek:
Berecz Andrós és a Kontorós együttes
márc. 29. szerda 9.00-16.00: Véradós
20.00: BTK Kari buli
márc. 30. csütörtök 21.00- 03.00: Student est
márc. 31. péntek 20.00: Mariboro Music
Rock In tehetségkutató elődöntője
ápr. 1. szombat 21.00-03.00: Mi-Csoda buli
ápr. 2. vasárnap 17.00: Boogie-woogie
táncklub
18.00 és 20.30: Videómozi - Andalúziai kutya,
A bika
ápr. 3. hétfő 19.00: Vajdasági Magyar JATEhallgatók klubja
20.00: .Mi lesz a XXI. század filozófiája?*
ápr. 5. szerda 20.00: Binder Károly és Erdélyi
György Pilinszky-estje »Fokról Fokra" címmel
ápr. 6. csütörtök 18.00: ,Le Café de
l'Absurde" - Eugéne lonesco-darabok francia
nyelven
21.00-03.00: Student est
ápr. 7. péntek 18.00 és 20.30: Videómozi Luis Bunuel-sorozat: A burzsoázia diszkrét bája
19.00: Menso HungarlQa előadása
ápr. 8. szombat 21.00-03.00: Mi-Csoda buli
ápr. 9-14-ig és Húsvét vasárnap-hétfőn (ápr.
16-17) a JATE Klub zórval

Robinson klub péntekenként
márc.31. péntek 17.00: Huszonhárom Matematikai huncutságok
Állandó szolgáltatás: minden szerdán ló.30-tól
ingyenes jogi tanácsadás. Tartja: Dr. Szokol
Márta

SZOTE Klub

ápr. 3. hétfő 20.00: .Sebészetet tanulni
háborúbon". Beszélgetés dr. Dillmann József
orvossal.
ápr. 4. kedd 20.00-24.00: Táncház - Bálint
Sándor Néptáncegyüttes. Közreműködik: a
Hegedűs Zenekar
ápr. 7-8-9.: 48 órás Rock and Roll táncverseny (Jelentkezni lehet a SZOTE HÖK-ön)
ápr. 24. hétfő 20.00: Kisszínház:
Acélmagnóliák
ápr. 25. kedd SZOTE Klub - Cseh Tamás Másik János: Levél nővéremnek II.
ápr. 26. szerda: Tortatúra

Tamási Áron Klub

márc. 30. csütörök 18.00: Videómozi - Olasz
filmek olaszul: II deserto dei tartan
19.00: Utazás előző életeinkbe II. a meditáció
segítségével. Előadó: Pósa Ferenc
22.00: Videómozi - Amici miéi
márc. 31. péntek 18.00: Videómozi: La chiave
ápr. 3. hétfő 19.00: Földrajzos esték. Tűzhányók, piramisok és kaktuszok között Mexikóban.
Előadó: Pál Viktor
ápr. 4. kedd 17.00: Csemete Biokertész szakosztály előadása
18.00: Videómozi - Ace Ventura
22.00: Videómozi - Merci La Vie
ápr. 5. szerda 18.00: Videómozi - Sose
halunk meg
22.00: Videómozi - Indokína
ápr. 7. péntek 19.00: Szerb táncház - Zenél a
Bánát zenekar
Tavaszi szünet - mozivetítések 18.00 és 21.00
órakor
ápr. 10. hétfő: Robin Hood, a tolvajok
fejedelme; Kramer kontra Kramer
ápr. 11. kedd: István, a király; Ford Fairlaine
kalandjai
ápr. 12. szerda: A Názáreti Jézus l-ll.
ápr. 13. csütörtök: Több, mint testőr; Mária
evangéliuma
ápr. 14. péntek: Mint a villám; Mária
evangéliuma

Fő-Vész Klub
márc. 28. kedd 18.00-22.00: Kézműves
műhely
márc. 29. szerda 20.00: A legényanya c.
magyar film vetítése
márc. 30. csütörtök 16-20.00: Kézműves
műhely

Közéleti Kávéház

Ifjúsági Ház
márc. 31. péntek 18.00 és 21.30:
l/Art POUR L'ART TÁRSULAT: Rengeteg parittya
ápr. 1. szombat 19.00: Öreg rockerek bulija.
Házigazda: PRT együttes. Sztárvendég: Somló
Tamás. A '70-es évek bandáiból fellép a MÁK
együttes és a FANTI formáció. A jegyek már
elfogytak!
ápr. 2-ig Bukta Imre képzőművész kiállítása
ápr. 3. hétfő 17.00: Agykontroll klub
felnőtteknek
ápr. 4. Bemáth(y) Sándor festőművész .Soha
jobbkor* AstroMythoPomo kiállítása, a
megnyitón fellép Szkárosi Endre
ápr. 4. kedd 17.00: Természetbúvár klub Titokzatos barlangvilág. Előadó: Dr. Jakucs
László ny. egyetemi tanár
ápr. 5. szerda 17.00: Videoklub - Great
expectations - angol nyelven
ápr. 6. csütörtök 17.00: Életfa néprajzi kör Természetes anyagok, növények használata a
textilfestésben
1 7.00: Manta könnyűbúvár és természetfotós
klub
19.00: SIKERPÓDIUM - .Márai naplói" Bólint
András összeállításában és előadásában
ápr. 7 - 1 7 . A lego sikertörténete kiállítás
ápr. 7. péntek 10.30 és 14 óra: Halász Judit
új gyermekkoncertje »Csigavér* címmel. Kísér:
az Albatross együttes
15.00: Szerepjáték klub
16.30: Tánc Trausz - Riszticslván előadása a
személyiség- és kapcsolatfejlesztő tréningről
18.00: Dark New Wave Club
ápr. 12. szerda 17.00: Videoklub - Silas
Mamer - angol nyelven
ápr. 14. péntek 15.00: Szerepjáték klub

Klubrendezvények
Agykontroll klub kéthetente hétfőn 17.00-tó/
Természetbúvár klub kéthetente kedden 17.00tól
Videoklub szerdánként 17.00-tól: Angol filmek
eredeti nyelven
Életfa néprajzi kör kéthetente csütörtökön 17.00tól
Szerepjáték klub péntekenként 15.00-tól

Euromeriedzser
V
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már*. 30. csütörtök 18.00: „A HAL NEVE:
ADOLF". Beszélgetés a skinheodproblémáról,
filmbejátszásokkal. Vendégek: ifj. Gól Zoltán
újságíró (Népszabadság) és Botka László
országgyűlési képviselő. Házigazda: Újhelyi
István, a Baloldali Ifjúsági Társulás szegedi
elnöke
ápr. 1. szombat 18.00: Beszélgetés Eperjes
Károly színművésszel. Beszélgetőtársak:
Kosztolányi József és Kopniczky Zsolt. A Pax
Romana estje.
ápr.3. hétfő 18.00: Ortodox faliképek és
ortodox ikonosztázok Magyarországon.
Vendégek: Nagy Márta és Dömötör Mihály.
Beszélgetőtárs: Dr. Galavcs Géza egyetemi
tanár. A könyvek a helyszínen megvásárolhatók,
ápr. 10. hétfő 18.00: .Felelj - innen vagy?"
Urai dokumentáció Váci Mihálytól és József
Attiláról a költészet napja előestéjén. Vendég:
Vörös László irodalomtörténész.
Közreműködnek: Tatár Attiláné, Rózsa János,
Tegzes Miklós, Dombiné Kemény Erzsébet
(zongora)

Bartók Béla
Műv. Központ

Állandó

programok

Kedd: 10-12 és 16-19 óra: Jógatanfolyam
Szerda: 17 órától: Madarász klub
Péntek: 15 órától: Fantasy klub (AD and D
játék)

Belvárosi

Klub

(Madách u.-Bocskai u. sarkán)
Hétfő: 17 órától: Meditációs klub
Péntek: 15 órától: Fantasy klub (AD and D
játék)
Szombat: 14 órától: Meditációs klub
márc 28. kedd 19.00: Bartók Béla halálának
50. évfordulója tiszteletére rendezett emlékkoncert
márc. 29. szerda 17.00: Madarász klub
márc.30. csütörtök 18.00: Jóga klub
márc.31. péntek 15.00: Fantasy klub
18.00: Sakk klub
ápr. 4. kedd 10.00 és 16.30-tól: Jógatan-

folyam
ápr. 5. szerda 18.00: Kertbarátok köre:
Tavaszi és nyári növényvédelmi munkák.
Előadó: Surónyi Róbert
ápr. 6. csütörtök 18.00: Tibeti buddhizmus.
Előadó: Dietrich Rowek buddhista tanító
18.00: Jóga klub
ápr. 7. péntek 15.00: Fantasy klub
ápr. 9. vasárnap 8.00: Sakk klub
ápr. 11. kedd 19.00: Irodalmi barangolósok
Kárpátalján: Tárczi Andor költő, Palkó István,
Horváth Sándor és Báthory Csilla zenés irodalmi
előadóműsora

Juhász Gyula
Műv. Központ

Állandó

programok

Hétfő 18.00: Rock and Roll tanfolyam
felnőtteknek
18.00: Jógatanfolyam
Kedd 17.00: Asszonytorna
18.00: Társastánc-tanfolyam
18.00: Kozmo Arkanum klub
Péntek 16.00-17.30: Aerobic, izomkondicionálás, relaxáció
16.00: Gitársuli
Szombat 8.00-13.00: Videós tanfolyam
14.00-17.00: Társastánc tanfolyam kezdő és
haladó szinten

Bálint Sándor
Műv. Ház
márc. 28-29., ápr. 1-2. 20.00: Átkozott
történet. A Metanoia Színház előadása

Impala ház
márc. 30. 19.00: A kínai gondolkodás
európai párhuzamai. Karátson Gábor előadása

Kozmo Arkanum
Klub
márc. 30. 18.00: A reinkarnációról. A
tudatlan homályról, a bölcs lótásóról
ápr. 6. 18.00: A természet gyógytényezői
ápr. 13. 18.00: A táplálkozás titka. Előadó:
Benárik Ádám
ápr. 5. 18.30: Biblia a társművészetekben: A
szenvedő Krisztus. Előadó: Csabai Tamás

Nemzeti

márc. 28. kedd 18.00: CARMEN - Deák F. 12. bérlet
márc. 29. szerda 19.00: CARMEN Universitas 1 -2 bérlet
márc. 30. csütörtök 19.30: SZEGEDI
SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE
márc. 31. péntek 19.00: VÍZKERESZT, VAGY
AMIT AKARTOK - bérletszünet
ápr. 1. szombat 19.00: OPERAFESZTIVÁL:
LAMMERMOORI LUCIA - Erkel bérlet
ápr. 2. vasárnap 19.00: TANCRED ÉS
CLORINDA PÁRVIADALA, A KÖNYÖRTELEN LELKEK TÁNCA bérletszünet
ápr. 4. kedd 19.00: TRAVIATA - Vaszy bérlet
ápr. 5. szerda 19.00: PARASZTBECSÜLET BAJAZZÓK - Bajor bériét
ápr. 6. csütörtök 19.00: A TRUBADÚR bérletszünet
ápr. 7. péntek 18.30: CARMEN - bérletszünet
ápr. 8. szombat 19.00:
PILLANGÓKISASSZONY - Mecénás bériét
ápr. 9. vasárnap 19.00: GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL GÁLAMŰSORA
ápr. 10. hétfő 19.00: KOCSIS ZOLTÁN
SZÓLÓHANGVERSENYE
ápr. 11. kedd 19.00: VÍZKERESZT, VAGY
AMIT AKARTOK - bérietszünet
ápr. 12. szerda 19.00: VÍZKERESZT, VAGY
AMIT AKARTOK - bérletszünet
ápr. 13. csütörtök 19.30: FILHARMÓNIA
HANGVERSENY
ápr. 15. szombat 15.00:
PILLANGÓKISASSZONY - Jávor bérlet

Kamaraszínház

márc. 28. kedd 14.00: LÉGY JÓ
MINDHALÁLIG - Mikka-Makka bériét

márc. 29. szerda 14.00: LÉGY JÓ
MINDHALÁLIG - János vitéz bérlet
márc. 30. csütörtök 19.00: SVEJK bérletszünet
márc. 31. péntek 19.00: 1A VIDA BREVE bérletszünet
ápr. 1. szombat 19.00: SVEJK - bérletszünet
ápr. 2. vasárnap 11.00: FIGARO LAKODALMA - bérletszünet
ápr. 3. hétfő 19.00: 1A VIDA BREVE bérietszünet
ápr. 4. kedd 19.00: QUARTETT - Molnár 1.
bérlet
ápr. 5. szerda 19.00: QUARTETT - Molnár 2.
bérlet
ápr. 6. csütörtök 19.00: KAVIÁR ÉS LENCSE bérletszünet
ápr. 7. péntek 19.00: SVEJK - bérletszünet
ápr. 8. szombat 17.00: LÉGY JÓ
MINDHALÁLIG - bérletszünet
ápr. 13. csütörtök 19.00: KAVIÁR ÉS LENCSE
- bérietszünet
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Révész Róbert fotói

Fekete-ház

Zsidó egyházművészet
Érmek Szabó Géza ötvösmester műhelyéből

Kass

Galéria

100 éves a Feszty körkép - kiállítás Kass János
Feszty-körkép bélyegsorozatának terveiből

Impala

ház

(Szeged, Zárda u. 9.)
Milorod Krstic kiállítása

Bartók Béla Műv.

Központ

ápr. 1-ig: Cs. Patai Mihály festőművész
»Virágok, tájak és szépasszonyok" c. kiállítása

MsSSrfi

mm

Korzó

márc. 23.-ápr. 5.: A maszk
márc. 30.-ápr. 5.: 101 kiskutya

Belvárosi

márc. 23.-márc. 29.: A maszk
márc. 30.-ápr. 5.: Kis gézengúzok

Nemzeti

filharmónia

márc. 30. csütörtök 19.30: NEMZETI
SZÍNHÁZ - műsoron: Csajkovszkij: B-moll
zongoraverseny; Berlioz: Fantasztikus szimfónia
- Fricsay 4.
ápr. 3. hétfő 19.30: RÓKUSI TEMPLOM műsoron: Weiner Kamarazenekar; Baseli Bach
Kórus
ápr. 13. csütörtök 19.30: NEMZETI SZÍNHÁZ
- műsoron: Szegedi Szimfonikus Zenekar; Vaszy
Viktor Kórus

Balázs Béla
Filmtéka
márc. 23.-márc. 29.: Wyatt Earp
márc. 30.-ápr. 2.: Forrest Gump
ápr. 3.-ápr.5.: Született gyilkosok

Kamaraterem
márc. 26.-márc. 29.: New York árnyai
márc. 30.-ápr. 2.: Dzsungelláz
ápr. 3.-ápr. 5.: Rám csaj még nem volt ilyen
hatással

Konzervatórium
márc. 28. kedd 19.30: Kamaraest
márc. 29. szerda 15.00: Tuba tanszaki
hangverseny
19.30: Kamaraest

Állandó
kiállítások
Móra Ferenc Múzeum
Lucs képgyűjtemény
Patika múzeum
Csak egy Földünk van (természettudományi
kiállítás)
Móra emlékszoba
....avarnak mondták magukat..." (régészeti
kiállítás)
Csongrád megye népművészete (néprajzi
kiállítás)
Válogatás a múzeum képzőművészeti
törzsanyagából

Szegedi

Vár

(Stefánia sétány)
Szeged múltja, jelene, jövője (várostörténeti
kiállítás)

Fekete

ház

(Somogyi u. 13.)
Csongrád- és Csanád vármegyék társadalma
1867-től 1945-ig
Buday György élete és művei

Kass

Galéria

(Vár u. 7.)
Kass Jónos művei
Varga Mátyás Színháztörténeti Kiállítás
(Bécsi krt. 1 l/A)
Díszlettervek, grafikák, kerámiák

Poszt-Art

Gúléria-stúdió

(Hajnóczy u. 5.)
Kortárs alföldi művészek alkotásainak állandó
kióllításo és forgalmazása
ifj. Lele József néprajzi gyűjteménye
(Szeged-Tápé, Vártó u. 4.)

Időszaki
kiállítások
Móra Ferenc Múzeum
márc. 24-től: Pit Ludwig, Miguel Epes,
Benjámin Wedver kollektív kiállítása

Képtár

(Horváth M. u. 5.)
Szegedi Dobó Illés mobiljai
.Kék kozmológia" - Sámuel Filkó festőművész
kiállítása

N Ö V E L J E M E G TELJESITMENYET ES
SOKSZOROZZA MEG JÖVEDELMÉT!
A z Euromenedzser Iskolaközpont már gyakorló üzletkötők,
m a r k e t i n g t e r ü l e t e n d o l g o z ó k é s a pálya iránt k e d v e t é r z ő k r é s z é r e
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Kriksz Kraksz Blues Band mórc. 29.
19.00 - TÁK
Necropsia Debrecen - márc. 30. 19.00
-Juhász Gyula Művelődési Központ
Heavy Fuckinson Band, Gőzerő - április
I. 19.00 - Juhász Gyula Művelődési Központ
Szfinx - április 7. 19.00 - Juhász Gyula
Művelődési Központ
Frankié Látó Jazz Band, Blues Bell április 8. 19.00 - Juhász Gyula Műv. Központ
Mortal 700 Pounds Anderground április 15. 19.00 - Juhász Gyula Művelődési
Központ
River country koncert - április 3. 22.00 TÁK
Nevergreen II. lemezbemutató - április 6.
19.30-TÁK
Gain jazz koncertje - április 2. 21.00 JATE Klub Kávézó
Palermo Boogie Gang - április 4. 21.00 JATE Klub

Ki menedzseli

a kultúrát?

Márc. 28-30. Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola központi épülete Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Március 28. 10.00: Nyitóelőadás
I I . 0 0 : Hogyan tovább? Tudnivalók a
konferenciáról
14.00: ifj. Rajk László előadása
15.30: Menedzsertechnikák I. Kommunikációs
készségek
Március 29. 9.00: Kábeltévés
kerekasztalbeszélgetés. Középfokon vagy
felsőfokon? Beszélgetés a kommunikációs
képzésről.
11.00: Menedzsertechnikák II. A tervezés
technikái. A számítógép térhódítása multimédia bemutató
14.00: A nonprofit szféra reklámtevékenysége
Réz Andrós előadása
15.45: Pályázni tudni kell... Tudnivalók a
sikeres pályázáshoz
19.00: Állófogadás jazz zenével
Március 30. 9.00: Milyen a jó diákújságíró?;
Művelődési házak helyzete mo
11.00: A Médiamix a magyar médiában
(Kopper Judit); Iskolaalapítványok - alapítványi
iskolák
14.00: Ötletbörze, ötletvásár
15.30: Menedzertechnikák III.
19.00: Zárás

Euromenedzser

Open Management Centre

tanfolyamot indít 1995. április 19-től,
ahol korszerű tárgyalástechnikai és marketing módszereket sajátíthat el.
A képzés heti 1 alkalommal intenzív képzéssel kombinált távoktatás formájában zajlik 12 héten át. A tanfolyam munka mellett is végezhető.
Igény esetén részletfizetési lehetőség.
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.
B Ő V E B B INFORMÁCIÓ:

Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ, Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., Tel.: (62) 482-822
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BALATON

Hullámzó indulatok

Fotö: Balogh Lidia
Pénteken csak az elszántabbak maradnak itt bulizni, főleg, ha előtte
szerdán nemzeti ünnep volt, és a többség már kedden „Jó hétvégét!" felkiáltással búcsúzott - már aki egyáltalán lejött Szegedre.
Pedig március 17-én a BALATON együttes volt a JATE klub vendége.
A több, mint tizenöt éve fennálló, fénykorát a nyolcvanas évek közepén élő
zenekar koncertje körül - finoman szólva - nem csaptak nagy hírverést: plakát például egy darab se volt, egyedül a klub havi műsorfüzetének apró betűire hagyatkozhattunk. A szegedi rendezők lehettek legjobban meglepve,
hogy a BALATON közönsége végülis megtöltötte a nagytermet - illetékes

forrásból ugyanis még a hét
elején megtudhattuk, hogy
ezen a koncerten „maximum hárman lesznek".
Az „alternatív körökben" legendásnak számító
BALATON tagjai mindenesetre már 1/2 9 körül (meghirdett kezdés: 9 óra) javában idegeskedtek (és
próbálták nyugtatni magukat) a JATE Klub büféjében azzal, hogy kevés az
ember, meg hasonlók.
Végül színpadra lépett az együttes: Vígh Mihály (egyedül a régi gárdából) - gitár, ének; valamint két ifjú: Simi és Imánuel - basszus ill. dobok. Először Ls sietve leszögezték, hogy a tandy bevezetésével ők sem értenek egyet
(a későbbiekben is tettek néhány, közéleti érdeklődésről tanúskodó kijelentést: pl. ellenérzéseiket fejezték ki a mohi erőművel, és a Hungar Hotelsüggyel kapcsolatban). Maga a zenélés néha kissé akadozott: az énekes minduntalan elfelejtette a szövegeket, gyakran és hosszasan hangoltak stb. mindez sokakból elégedetlenséget váltott ki. Szintén felkavarta az indulatokat, hogy az együttes nemcsak saját számait játszotta, és nem teljesítette a
bekiabálok kívánságait A hangulat 11 óra tájban érte el mélypontját ezután
az énekes beadta a derekát: játszunk, amit akartok". Csodák csodájára a
dolog működni kezdett: az egyik számot pl. a közönség egy tagja énekelte el.
A Balaton s^ját számain kívül továbbra is hangzottak el más jeles együttesektől (pl. az Európa Kiadótól) származó dalok - ez azonban most már senkit sem zavart.
Az együttest többször visszahívta a közönség, így aztán 1 óra jócskán elmúlt már, mire a buli véget ért.
Csak azt sajnálom, hogy tíz évvel ezelőtt nem jártam BALATON
koncertekre...
• Balogh Lídia

Nádas Bonc(z)ol
„Lőrincri határában Kis Jenő, magántaxisas évek Telepódium-hangulata a képernyőről?
megtámadta ifjabb Rácz Aladár foglalkozásnél- N. Gy.: - Maximum 250 millió forinttal renküli lakost Rövid dulakodást követően Kis Jenő delkezhet a Szórakoztató Főosztály. Idén 170
az aznapi teljes bevételét belegyűrte Rácz Aladár milliót elvontak ebből az alapból. Hiába szeretnénk már régóta egy Markos-Boncz-Nádas szilbelső zsebébe, majd elszaladt"
E hírmorzsa a március 21-én, kedden a
SZOTE Klubban megtartott Nádas GyörgyBoncz Géza páros előadásának egyik kiragadott
szelete. Meglehetősen nehéz a bő órahosszás humorhadjáratukból a legjobbat kimazsolázni, mert
Nádas Gyuri rögtönzött felvezető, kormánygyepáló szövege, Boncz Géza elmaradhatatlan hírei
egyaránt szórakoztatóak. De vajon a létrehozás is
ilyen „nevetséges"?
- A Rádiókabarét tavaly egy alkalommal
Szegedről közvetítettétek. Ma esti műsorotokkal meghívásnak tettetek eleget. Ennyire kedvelitek ezt a várost?
B. G.: - Igen ez az igazság, amihez azonban
hozzátartozik, hogy én szegedi illetőségű vagyok,
1970-tól 1974-ig ráadásul a SZOTE Rektori Hivatalánál voltam alkalmazva, mint klubvezető.
Szüleim ma is itt élnek, a bátyám, Boncz István
pedig a pszichiátrián adjunktus.
- Magyarországon ma milyen közegben
mozog a humor?
B. G. - A rádiókabaré-kazetta-TV háromszögben. A pénz természetesen mindenhol hiánycikk, talán lassan elmondhatjuk, hogy a Rádiókabaré anyagilag mostanára helyrerázódik. Farkasházyék egyébként politikailag próbáltak megújulni, de nem a legnagyobb sikerrel. A visszatérésüket követő első adások olyan kesergőre sikerültek...az előzményekkel együtt érthetően.
- Említetted a TV-t. Miért kopott ki a 80-

vesztert—eddig sem volt miből, no de ezután? Az
osztályvezető rá van kényszerülve, hogy konzervanyagokkal szolgádon. Az én műsorom, a „Nevetni kell, ennyi az egész" is ugyanilyen mirelit csomagolás, hiszen csak a bejátszások szüneteiben
beszélgetek az aktuális vendéggel. Sajnos nincs
biztosítva ennek a műsornak a jövője sem. A TV
egyébként arról szól: örülj, hogy képben vagy.
Kialakult az a fals állapot hogy egy szórakoztató
műsor készítője kétmillió forintot fizetett azért
hogy az anyagát bemutassák a TV-ben. Az ideje
azzal telik el, hogy szponzorokért rohangál.
- Van utánpótlásotok?
N. Gy.: - Hihetetlen, de én vagyok a legfiatalabb a magam 33 évével. Maksa Zoli egy fél évvel,
Bach Szilvi vagy Éles István évekkel idősebbek.
Gábor Szilveszter és Bagi Iván két 17-18 éves fiatal tehetség, akiket komoly utánpótlásnak tarthatunk. Őket azonban állandóan azzal ostorozzák,
hogy csináljanak politikusparódiákat, ami pedig
kétnapos újdonság.
- Milyen témájú humorra, gegre harap a
közönség?
N. Gy.:- Mindenre, csak politikára nem.
B.G.: - Mindenesetre a politika adja a legtöbb
témát Különös, hogy az 1987-es One Man Showban Eddie Murphy másfél órán keresztül altesti
dolgokról nyomja a dumát. Itthon ezt már a második percben unnák.
•
Magyar Sándor

Hintalaw-Fari Napok f 95
„Miután elvitték az igazi lovunkat, és a a kormánynak. Kedden délután fél négykor
kezdődtek a sportversenyek. A sort a közgazdászok és az elsőéves jogászok fociszerezni" - tudtam meg Farsang Lászlótól.
meccse nyitotta meg. A dr. Öregfiúk diploÉs lón: csodálhatta az istenadta nép a más csapata legyőzte a negyedéveseket. Vatalapzat tetején a szegedi falovat és Nagy jon a szigorlaton is ők nyernek? A futballt
Zsoltot, a diákdékánt, aki a Kar kulcsainak hajnalig kosárparádé követte. Torok nem
átvétele után ünnepélyesen üdvözölte az maradt szárazon! A lelátó még az utolsó
egybegyűlteket, és megkoszorúzta a Hinta- busz után is telve volt.
law farát. Biz a Jogi Kari Napok nemcsak
Szerda délben nem sok jogászt lehetett
március huszonkettedikére esett, a víz látni a Karon. Kivételesen nem bombariadó
világnapjára, hanem már március 9-én, a volt, csak korán. Egy óra körül azért már el
kar történelmében először, külön sör-virsli tudtuk kezdeni a vetélkedőt. Kevesebben
versenyt rendeztek az Amstel sörözőben. jöttek el, mint ahány emberre számítotHat versenyző indult. Az alap három pohár tunk. Hét közepe volt. Talán nem kéne
sör (2,5 dl) és három virsli volt. Az első annyit tanulni, még megárt! Voltunk elehelyre fél óra alatt kilenc pohár „folyékony gen, nem számít. Hülyére ettük-ittuk, bukenyéren" és kilenc virslin Pusztai Gábor liztuk magunkat, mert van kereslet a Lawrágta át magát.
Fari Napokra, egymás társaságára.
#
A dékáni szünet a Tanácsköztársaság
76. évfordulójára esett, valamint másnapra,
Gádor György
amikor mi adtunk szívhez szóló tanácsokat
Lófara nem igazán Lófara ló nélkül, jött az ötlet, hogy egy óvodából lehetne egy hintalovat

Konténer
(Sportbüfé)
Gondolom, senkit sem döbbentett meg,
hogy december közepén megnyílt a BTK épületének egyperces vonzáskörzetén belül a
harmadik kocsma. A szomjúhozó egyetemi ifjúság boldogan vette be a Konténert (eredetileg Sportbüfét), amely már szó szerint az
egyetem területén van. Ennél közelebb nem
is lehetne alkoholt árulni, bár a büfétanszék
még léphet valamit«

Na mit szólsz! Gyula Kicsi Bugyuta jól belerondított az életedbe. Fizetheted a tandíjat? Hát igen, szerintem megérdemelted. Mert ugye
ellébecolni, azt szerettél volna öt-hat éven át. Hogy nem olyan az
egyetem mint nyugaton. Egyél meszet! A te szellemi képességed se
semmi. Tjszta Főrészt Gáirip! így legfeljebb újságíró szakosnak mehetsz el. Ott nagyon menő az ötvenes íkú! És legalább van mire!

BIKA ÁPRILIS 20-MÁJUS 20.
Szerelmedért mindent megteszel, mint Mágenhájm Julcsi a Szomszédokban. De így pofára esni! Ez csak veled történhetett meg. Válaszd
inkább Dórát, akinek kopasz a haja, vagy egy Dallasbeli Macát. Nem
megvetendő Dömper sem a Dékániban. Na de félre a tréfából. Szerdán nagy szerencse érhet. Azonban légy résen, most mindenképpen
dörzsöltnek és talpig korruptnak kell lenned. A nyálat azonban töröld
ki előbb a szemedből.

IKREK MÁJUS 21-JÚNIUS 21.
Jól kitüntetted magad szerdán. Most rád fér a pihenés. Téged amúgy
sem hatott meg a tandíj és fodor gabcsi. Az ilyen sumák jogász-filozófustól amúgy sem várhat mást az ember. Na, de megnézted jól a vezér
szónok hököst? Belőle lesz ám az új (vagy a mostani egérszürke) kormány vezérembere! Ha belegondolsz, hogy az eddigi sztrájkok vezetői
hova kerültek, hát mért nem te csinálod meg a karrieredet.'! Mert a
TéVé, Rádió, tanszéki karosszék, és minisztériumi sajtófőnökség, vagy
államtitkári pitiző szerepe neked is dukálna. Na figyuzol má'n végre?
R A K JÚNIUS 22-JÚLIUS 22.

OROSZLÁN JUUUS 23-AUGUSZTUS

Ha van kedved betérni ide, a Konténert a
tesi tanszék felé vezető úton el sem tévesztheted!
•
Váczi Virág

FIGYELEM!
M e g n y í l t a kibővített

SZŰZ AUGUSZTUS 23-SZEPTEMBER

S z e s e d , Kárász u. 16.

A l e g ú j a b b ' 9 5 - ö s tavaszi
kollekcióval!
Eddiginél szélesebb
áruválasztékkal várunk
mindenkit!
Nyitva tartás:
H-P.: 10-18 órálS
Szo.: 9-13 óráig

<A.

22.

TPP

Téged nem lehet átejteni ezzel a hisztériás tandíj bulival. Jól tudod,
hogy az oktatók kcmtraszelektálódtak. Hiszen egy tanszéki főmufti
csak egy hülyébb tanítványt tett meg tanársegéddé, ftehogy a feje fölé
nőjön. Na és ha ez volt már az ötvenes évektől, hát ma mi van...? A
másik meg az, hogy jó lenne egy kicsit kevesebben lenni itten az univerzsitáson, mert hát nincs kolesz, nem férsz be a Dzsate Klabba meg
egyebek. A némberek meg nagyon túlsúlyban vannak... És hát hol
lesz neked zsíros jupi állásod haver? Még öt év elfekvő? Nem, vesszen
mihamarabb a férgese!!!

MERLEG SZEPTEMBER

23-OKTÓBER 23.

Aki nem hökös, az nem ember! Ezt az evidenciát bizton fent kell,
hogy tartsd, ha nyomulni akarsz 96-ban. Hogy mért.' Mert ők azok,
akik biztos maradnak. Te fizeted a tandíjat és alszol a parkban, az urak
meg hordják a frakkot. Szervezz antitüntetést, és a szellemi szegények
egyetemét. Belőled lesz - mint egy kutyából - szalonna. De a macskahusi sem megvetendő. Mindenesetre valamit enni kell, és a lovakat
már lelőtték, ugyi.' Egyébként vannak rendes hökösök is. Csak mint a
fehér hollók...
24-NOVEMBER 21.

TTL

Veszedelmes viszonyaid támadtak, mióta megnézted azt a vámpíros
baromságot. Eddig is szívtál, dehogy most téged szívatnak és szívnak,
ezt nem gondoltad. Példaképed Főrészt Gámp és az újságíró szakosok.
Jó kis hakni lap mán az a Szegedi Ögyebem nem? Kívül kiskegyed,
belül blikk, a dizájn meg mint az élet és fingadalom. Büszkék is rá
rettentően a nagyokosok. Ja, hogy ezt ennek az orgánumnak a hasábjain olvasod. Hát még önkritikájuk az van, vagy tehet, hogy engem is
lefizettek?

NYILAS NOVEMBER

22-DECEMBER 21.

Egy hirtelen döntéssel úgy gondolod, hogy végre már móresre kellene
tanítani a Dzsate Klabb kidobóit. Mert legalább olyan hülyék, mint a
Pikasszó Pojnt beengedői, hogy ne is említsük a Fing-Fing-et. Mert ha
sábeszben mész be, akkor jól megrugdalnak. Kár, hogy amit sábesznek
néztek, az csak tübetejka, és ez mégiscsak egy üzbég viselet. Kár, hogy
ilyen lepattant segg helyek vannak csak itt Szegeden, dehát reméljük
a kidóbó legények azon hallgatók között élnek, akik nem tudják majd
fizetni a tandíjat. Mert az élet itten kemény lenni és szar, meg szlcín
hed. Nem ám Bívisz és Bathed!
B A K DECEMBER 22-JANUÁR 19.
Te meg azt hitted, hogy Régen elnök volt az utolsó hős politikus? Na,
és mi lett Benes-Havellel? De vannak ám magyar hősök is, bizonyos
minisztériumokban. Lemondanak, helyezkednek, eltűnnek az iszamos
sodrásban, és előtűnnek ismét a kloákából... Van ez így az egyetemen
is, mert ugye az univerzitás az élet balmestere. Ne képedj el, hanem
moralizálj, rád fér még a gyed után és a tandíj előtt. Ha nem akarsz
éhen halni, menj el adóellenőrnek, ott legalább még mindig lesz
munka.
^w'iaparl
.

VÍZÖNTŐ JANUÁR
UNITED COLORS
OF BENETTON.

22.

Lassan olyan leszel már, mint Gyula Kicsi Gyula. Kicsit kádár, kicsit
csurka, és alapvetően szürke, mint egy csinovnyik vagy egy tökös
HÖKös. Alakítsd át a ruhatáradat, egy dögös bőrdzseki, és egy jampec gatyó csak javíthat rajtad. így olyan leszel mint Mátyás király. Ne
vedd komolyan azt, hogy üdülhetsz a tavaszi büdösben, mert már ebben a félévben tandíjat fizetsz. Hallgass egy lábszagú csoportársadra,
és utazz a hegyekbe!

SKORPIÓ OKTÓBER
Nemcsak közelsége, de igen szolid árai
miatt is egyre többen keresik fel eme műintézményt A borok (11 Ft/dl), sörök (53-86 Ft)
és rövidek (47-180 Ft) széles választéka mellett gondoltak azokra is, akik másnaposságukat próbálják meg kiheverni. Az üdítők (13-18
Ft/dl) mellett meggyötört gyomrukat is helyre tudják rázni némi ropival, pogácsával, túrus batyuval (1445 Ft), a tavasz közeledtével
pedig mindenki kellemesen elücsöröghet a
kerthelyiségben.

<ö>

Elragadtak az érzéseid, és nem is tudod, mit tesz a jobb kezed, míg a
balt figyeled. Ez a hapsi teljesen megőrjített. Kár, hogy feminista és
leszbikus vagy. Nem igazán férne bele Józsi a fallosi trófeáid közé. Mélyítsd el az érzéseidet, és add alább az elveidet. Egy jó kis numera most
mindent megold, és ha nem tetszik, hát húzz egy vödröt a hapsi fejére.
Úgysem az a lényeg, dehát ezt te úgyis tudtad mindig.

20-FEBRUÁR 18.

Egy esküvS vacsorán megbeszéled az élet nagy titkait Bokros miniszterrel, aki Döbröginek öltözött. Csak egy a gond, hogy ott van Csiszár-Rej Kox A3 is, ^ki mindig belepofázik. Mindenesetre te biztos
maradsz, és jó ha ettől fogva Főrészt Gámposra veszed a témát, és mélyen elásod magad. Ha kivetted az utolsó darab valutádat, akkor hátradőlhetsz és imádkozhatsz, már csak az irodalmárok jöhetnek az úttörő vasúton Zánkára az efott kedvéért. Mert hamarabb harapsz fiíbe
mint lesz diplomád - mondta a költő és átrepült a szobán anyád, aki
mély álmot hozott. Salvador Dali pediglen nem érzette magát jól a
Vörös Rókában...

HALAK FEBRUÁR

19-MÁRC1US 20.

M

Álmodozásaidat csak az SZKV ellenőrök pattanásos képei verték fel
az egyes villanyoson. Igen, tavaly ők voltak a csoporttársaid, vagy bukott hökösök, esetleg tanáraid egy előző tanévből, ki tudja már azt, a
sok diana butítja a memóriád. Azóta lecserélted a Porschédet biciklire, és a frankó bőrjackó is az árváké lett. A Szegedi Ögyetöm hasábjain mán csak a divat oldalt olvashatod. (Mert eztnég fekete-fehér és
ingyenes, és a nyomorba, pontosan a férfi alsógatyákba matat) Néha
sertepertélsz az állomás körül, de csak évente kétszer mész haza. Bocs,
de ébredj már fel, mert újra itt van Bobi, meg a Dzsok, és ez lenni
jajde jó... Hogy is történt az bakács tibi sertepertével a filmvilágban...
tandíj avagy az univerzitás 10 hónapja...? Jajde sade...

