A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KETHETILAPJA
2003. április 22.

LI. évfolyam, 6. szám.
Ráklépésben

előre

Bori Imre, az Újvidéki Egyetem tanára,
irodalomtörténész, március 15-én vehette át a Széchényi-díjat. Ebből az alkalomból készítettünk interjút vele a
Híd című folyóirat szerkesztőségében.
6. oldal

A pedagógiai
hozzáadott
érték és a jó iskola
mítosza

Minél több területet
megismersz, annál több leszel

Beszélgetés Csapó Benővel, az SZTE
BTK Neveléstudományi Tanszékének
egyetemi tanárával kutatásairól és a
modern pedagógia siker témáiról.
10. oldal

Beszélgetés Szailer Tamással, a Prix
Chimie (Vegyipari Díj) 2003 nyertesével, az Szilárdtest és Radiokémia Tanszék PhD hallgatójával.
11. oldal

Augusztus l-jétől Szabó Gábor vezeti
a Szegedi Tudományegyetemet

REKTORT VÁLASZTOTT
AZ EGYETEMI TANÁCS
Április 7-én az SZTE Egyetemi tanácsa arról döntött,
ki vezeti egyetemünket augusztus l-jétől. A választás utolsó körében
Szabó Gábor 22 szavazatott kapott, így rá vár a feladat,
hogy az elkövetkező három évben irányítsa
a régió legnagyobb oktatási
intézményét.
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Az új rektor a régi dúcok között.
A tanácsülés levezető elnöke, Mészáros Rezső az SZTE leköszönő rektora volt. Az ülésen részt vett Mang
Béla, az Oktatási Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Köszöntőjében kiemelte, a felsőoktatás túl van az integráció nehéz folyamatán. Ma már nem visszatekinteni
kell, az integráció során hozott rossz
döntések miértjén rágódni, hanem
minél jobban fel kell készülni az egységes európai felsőoktatási térség nyújtotta lehetőségek tökéletes kihasználására. A Szegedi Tudományegyetem
fennállásának három éve alatt hatalmas pályát futott be. A rektori posztra
aspirálók pályázatának elolvasása után
a helyettes-államtitkár nyugalommal
konstatálta, hogy a legfontosabb fej-

lesztési kérdésekben konszenzus van.
Minden pályázó anyagában egyformán
jelen vannak az informatikai- és a hall gatói jóléti fejlesztések. Baján és Kecskeméten járva tapasztalta, hogy a lineáris képzés kialakulását követően az
ottani főiskolák úgy gondolnak az
SZTE-re mint az ott végzett hallgatók
képzésének következő fokozatára.

Visy Csaba, Benedek György és Dux
László, aki 11.35-kor végzett is programjának összefoglalásával.
Ezt követően a rektor javaslatára
az ET megválasztotta a szavazatszámláló bizottságot, melynek elnöke Molnár Imre, az ET doyenje, tagja Farkas
Beáta, Csorbáné Tóth Mariann, Kerek Ferenc és Farkas Attila voltak. A
rektorválasztás első látásra kicsit hoszszadalmas szavazási procedúrájának lényege - ahogy Visy Csaba magyarázta
az egyik szünetben - , az hogy egyeden
szavazat se vesszen el. A tanács tagjai a rektor, a centrumok vezetői, a karok
dékánjai, vagy főigazgatói, tíz kar delegált oktatója, két dolgozói képviselő,

A négyórás választási folyamat következő állomása a jelöltek programjának rövid ismertetése volt. A bemutatkozás sorrendjét - a rektorjelölti fórumokhoz hasonlóan - sorsolással döntötték el. A rendelkezésre álló tíz percet senki nem lépte túl. Az első jelölt
Berta Árpád \olt, aki 10.25-kor kezdte
meg előadását, őt követte Szabó Gáfolytatás a 3. oldalon
bor, Csirik János, Galambos Gábor, folytatás az 1: oldalról

REKTORI
DRAMATURGIA
Érdekes, színes és fordulatos dramaturgia szerint zajlott az SZTE rektorválasztó tanácsülése. A hét pályázót számtalan variációban minősítő előzetes becslésekből, igényekből, reményekből és félelmekből mindössze két
sokat hangoztatott, markáns megközelítés emelkedett ki. Az, hogy az egyetemnek nem tenne jót Dux László rektorsága, s ugyanilyen hátrány származnék abból, ha egy főiskolai kar főigazgatója lenne az SZTE első embere. Ehhez képest az utolsó, döntő fordulóban Dux László professzor és Szabó Gá bor főiskolai kari főigazgató csatázott egymással, s még a legjobb négyben is
Galambos Gáborral ötven százalékos vplt a főiskolai kari reprezentáció.
Megfigyelők egyetértenek abban, hogy ha Szabó Gáborral vagy Dux
Lászlóval szemben Benedek György marad bent az utolsó körben, akkor
ma nagy valószínűséggel az ő kinevezését várhatnánk a köztársasági elnöktől. Többen abban is egyetértenek, hogy az SZTE és a JATE rendszerváltás utáni rektorválasztásai kitűnő szociológiai szakdolgozati téma lehetne,
ha ugyan a szereplők nem titkosítanák nyolcvan esztendőre saját ikszeiket.
A tanácsülést a hét jelölt tíz-tízperces előadói beszélye vezette be. E sorok írója osztályzatokkal látta el a mondandókat azok beszerkesztettsége,
vonalvezetésének világossága és érvanyagának gazdagsága alapján. Az érdemjegyek az ötalá és a csillagos ötös közötti nem túl széles skálán mozogtak. Mondta is az első szünetben Mang helyettes államtitkár úr, hogy szívesen átigazolná a hat lemaradó mindegyikét egyik-másik intézmény élére, mert hogy sok helyen messze nem volt'ilyen jó a kínálat.
És ezzel el is értünk e dolgozat magmatikus lényegéhez: kemény,
sportszerű, férfias és az egyetem rangjához méltóan magas színvonalú csatát hozott ez a maratoni ütközet. Nagyon jó, hogy az indulók magas létszáma országos csúcsot hozott, mert ez kiváltotta a nagyobb nyilvánosság
érdeklődését is. Hasznos volt több fórumon megszólaltatni a jelölteket,
mert végre a város polgárai is átérezhették, milyen mérhetetlenül fontos az
egyetem az itteni élet minőségére nézvést.
Azt írtam, mérhetedenül. Sajnos nincs mérve, hogy mit jelent adózott és
adózadan jövedelemben az élelmiszer boltoknak, a vendéglátóipari és szórakoztató egységeknek a helyi közlekedésnek a főbérlőknek és könyves boltoknak hogy itt egy Szekszárd méretű fiatal város illeszkedik bele a Szeged nek nevezett épített környezetbe. S mert nincs mérve - hangoztatva sincs.
Vagyis nem eléggé képviselt tény, hogy Szeged mindenek előtti, legnagyobb
és legtöbbet ígérő értéke, sőt első számú éltető eleme maga az egyetem.
Azért merem ezt így kijelenteni, mert a rendszerváltás utáni önkormányzatok nem tettek eleget az egyetemi önkormányzat megbecsüléséért.
A városházán testületi ülés keretében - emlékezetem szerint - még nem
szerveztek egyetemi napot, a város kezében lévő vásárokon nem nyújtottak
kiemelt bemutatkozási lehetőséget e regionális tudásgyárnak, és az előző
önkormányzat is üresen hagyta az szmsz által létrehozott negyedik (universitas) alpolgármesteri pozíciót. Van tehát adóssága a városnak.
Ez az adósság különösen azzal tűnik nagynak, hogy szemben a városházi acsarkodásokkal, az egyetemi rektorválasztó folyamat végig példamutatóan tisztességes, jó hangulatú és nagyon magas színvonalú volt. Az egyetem tehát megint hitelezett valamit a közt megtestesítő városnak. Ezt a valamit én emberi minőségnek nevezném.
S ha innen nézzük egyetem és város kapcsolatát, még inkább kitűnik
hogy a gyógyításban, az oktatásban vagy az igazságszolgáltatásban jelentkező helyi túlképzés valójában nem más, mint a bőség zavara. Az egyetem
ugyanis Szinte árasztja, ontja magából a fölkészült szakembereket, s mert a
város foglalkoztatási keresztmetszetei adottak, ez a kiművelt sokaság a városi polgár szolgálatára versenyez - önmagával.
Ha mást nem, csak ezt a fölismerést hozta ez a felemelő rektorválasztás, akkor már nem történt mindez hiába. De tudjuk, hogy ennél sokkal
nagyobb a hozomány. Hét, egyetemet értékelő, komoly dolgozat, legalább
hét munkacsoport jött létre az elmúlt hónapokban.
Szabó Gábornak ezáltal nemcsak hitele, muníciója is van.
Dlusztus Imre

2

SZEGY -2003. ÁPRILIS 22.
Í

TEMESVÁRON KONCERTEZETT
A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA
Idén nyolcadik alkalommal rendeztékk meg a Bánsági Magyar Napokat
Temesváron és környékén. Az egyhetes kulturális rendezvénysorozat mára
nemzetközivé szélesedett. Színházi előadások, képzőművészeti tárlatok,
fotókiállítás, komolyzenei koncert, népzenei és néptánc bemutatók valamint
tudományos előadások színes programkínálatából válogathattak az érdeklődők
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Kara a két település
testvérvárosi szerződésének konkrét tartalmat adva lépett fel a bánsági
régióban. 2003. április 5-én a temesvári Főgimnázium hangversenytermében
egész estés koncertet adott egyetemünk zenei intézménye.

Hívom az élőket, gyászolom a holtakat,
megtöröm a villámokat

XJJ HARANG A DÓMBAN

BIOLÓGIA O T D K SZEGEDEN
Szeged ad otthont a MTA Biológiai Központjának és a Szegedi Tudományegyetemnek, melynek Természettudományi Karán 10 biológus tanszék működik. Felsorolásunk még ezzel sem teljes, hiszen a főiskolai karokon, az Altalános
Orvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon is folyik biológiai
kutató- és oktató munka.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákat kétévente rendezik meg,
tudományterületenként mindig más felsőoktatási intézményben. Az idei megmértetésen 16 szekcióban 3500 pályamunka szerepel, a 3800 témavezető által irányított munka eredményeit hozzávetőleg 12 ezer érdeklődő hallgathatja meg.
2003. április 14-17-ig Szeged adott helyet - az SZTE T T K Biológus Tanszékcsoportja szervezésében - a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológiai Szekciójának. A diákköri mozgalom jelentősége abban a semmi máshoz nem hasonlítható élményben rejlik, amit a kutatás, kísérletezés
nyújthat. A diákköri konferencia olyan verseny, ahol az elért eredményeket tudományos közvélemény előtt kell megvédeni - mondta Toldi József a XXVI.
Biológiai Szekciójának ügyvetező elnöke.
A rendezvény megnyitóján Benedek György tudományos rektor-helyettes
elmondta, a szervezők és a zsűrikben közreműködő 67 kutatók és oktatók tudományos karrierjének többsége hasonló diákköri rendezvényen indult. A Szegedi Tudományegyetem büszke arra, hogy otthont adhat egy ilyen konferenciának. Ma már biztos, hogy az Európai Uniós oktatási és kutatási térség részesei
leszünk. A diákköri mozgalom a magyar felsőoktatás egy olyan - Európában és
a világon is egyedülálló - hagyománya, mely már a második világháború előtt
létezett. A T D K által hordozott értékek közül talán az egyik legfontosabb, hogy
a résztvevő hallgatók munkájuk során igényességet tanulnak.
Szendrő Péter a Szent-István Egyetem rektora kiemelte itt az önképzés egy
sajátos formájáról van szó. Ennek különös jelentősége van egy olyan időszakban, amikor a hallgatói létszám rendkívül gyorsan nőtt. Gazdasági szempontból
nincsenek könnyű helyzetben az egyetemek és a kutatóintézetek de reméljük,
javul a helyzet. Az országos statisztika azt mutatja a doktorandusz hallgatók
85%-a az OTDK-k résztvevői közül kerül ki. Klukovits Lajos a fogadó kar képviseletében reményét fejezte ki, hogy a résztvevők közül minél többen jelentkeznek az SZTE valamelyik doktori iskolájába.
A konferencia nyitóelőadásán Dudits Dénes akadémikus, az SZBK főigazgatója a genomika szerepéről beszélt a növénybiológiában. Értekezésének befejező részében megemlítette a biológiai kutatások kiemelkedő szerepét városunk
életében. Szegedi intézményekben több mint ezer kutató dolgozik az egyetemen hatszáz diplomát és hatvan-hetven darab PhD fokozatot adnak ki évente.
A biopolisz koncepció stratégiai kitörési pont lehet, mellyel komolyan ringbe
szállhatunk az európai versenyben. A hangsúlyt az alapkutatások során a
genomikára és a bioinformatikára kell helyezni, az eredmények mind jobb hasznosulása érdekében pedig létre kell hozni egy technológia transzferközpontot.
A Biológus OTDK iránt fokozott érdeklődés nyilvánult meg: 12 felsőoktatási intézményből összesen 212 résztvevő 191 előadása hangzottéi a konferencián, 21 a 1 szekcióban. A szerzők közül 3 -an határon túlról érkeztek 4-en pedig juniorok azaz, kutató középiskolások. A konferencián szereplő tudományos előadásokat az ország különböző felsőoktatási intézményeiből, kutatóintézeteiből
érkező neves szakemberek bírálták el; nemzetközi hírű akadémikusok egyetemi
tanárok tudományos kutatók. A legjobb tudományos munkák komoly erkölcsi és
anyagi értéket képviselő helyezésekben részesültek. Az első helyezettek megpályázhatják a Pro Scienüa Aranyérmet, melyet ősszel a Köztársasági Elnök ad át.
A konferencia értékeléseként Varga professzor kifejtette a rendezvény eredményesen zajlott, a még nagyobb sikernek csupán a díjak számának korlátozott
volta szabott határt. Tapasztalatként elmondható, a hallgatói létszám meredek
emelkedésével az egyes intézmények különböző módon tudtak megbirkózni. Az
elmúlt évek tendenciája idén is folytatódott, sajnos az indulók között egyre kevesebb a főiskolás, és csökken az aránya az egyetemek tanár szakos hallgatóinak
is. Egyértelművé vált a nagy tudományegyetemek természettudományi karainak fölényei is, ma már a résztvevők 80%-a innen érkezik. Azokon az egyetemeken sikerül jelentős eredményeket elérni - mint az ELTE és az SZTE - ,
ahol sok biológia tanszék együttműködik a tudományos munkában a környező
kutatóintézetekkel. A rendezvény szekcióiban sok látványos és színvonalas előadás hangzott el. Az indulók rendkívül felkészültek voltak ezért nehéz volt a
zsűrik döntéseit meghozni.
Csermely Péter a Kutató Diákok Szövetségének elnöke elmondta, a XXI.
század a rohanás százada, a tudomány azonban elmélyedés nélkül nem működik. Ahhoz, hogy valaki el tudjon mélyedni valami igazán fontos dologban igényességre van szükség, ha azonban hiányzik a kitartás hiába minden igyekezet.
A kutatói munkánál flusztrálóbb pálya nincsen, éppen ezért az akadályokat csak
kitartással lehet legyőzni.
Mihalik Erzsébet az SZTE Biológia Tanszékcsoportjának vezetője kiemelte, az utóbbi években némi riadalmat keltett a hallgatói létszám gyors növekedése, megnyugtató azonban, hogy a diákköri mozgalomban résztvevő diákok
száma ezzel párhuzamosan nőtt. A szakmai alaptudás elsajátítása mellett az oktatás egyik kiemelt feladata, hogy megtanítsa a diákokat a kooperativitásra és
mások véleményének elfogadására.
Mezősi Gábor zárszavában elmondta öröm látni a sok tehetséges fiatalt. A
T T K dékánja reményét fejezte ki, hogy a jövőben hallgatók közül sokkal doktoranduszként, vagy kutatóként találkozhat.

Gyulay Endre püspök felszenteli a Szent T e r é z harangot. Fotó: orio

Ahogy arról annak idején beszámoltunk egy évvel ezelőtt megrepedt,
ezzel használhatatlanná vált a Dóm
Szent Teréz harangja. Pótlására a Belvárosi Plébánia új harangot öntetett a
passani Perner céggel, akik az ország
legtöbb harangját, így a Bazilika Szent
István harangját is .öntötték. Az új
Szent Teréz harangot április 6-án
püspöki szentmise keretében szentel-

ték föl. A szertartás végén már meg is
szólalt az új harang. E kivételes eseményhez kapcsolódóan két alkalommal is megnyitották a Dóm város felöli tornyát, ahonnan nagyszerű kilátás
nyílik Szegedre. A látogatók végleges
helyén tekinthették meg az új, ötszázötven kilós harangot. A Dömötör toronyban az érdeklődők filmvetítéseken ismerhették meg a harangöntés

folyamatát. A harang elkészítését és a
négy kisebb harang mozgatószerkezetének rekonstrukcióját részben Szeged város polgárainak adománya tette
lehetővé. A következő lépésben a
Dóm Tisza felőli tornyában lévő, 8,5
tonna súlyú Szent Gellért, más néven
Hősök harangjának felújítását tervezi
a plébánia, amihez szintén szüksége
van a szegediek támogatására.

HANGGYŰJTŐ AKCIÓ SZEGEDEN
Ez év januárjában Adj egy emberi
hangot! címmel indított jótékonysági
programot látásukban akadályoztatott
emberek támogatására Beke Tamás, az
SZTE kommunikációs vezetője. A jótékonysági koncertsorozat első eseménye február 15-én volt a Royal Szálló
különtermében. Ekkor Huzella Péter

adott gitárkoncertet a jelenlévő látó és
nem látó embereknek A hangverseny
azon túl, hogy reméljük maradandó élménnyel ajándékozta meg az összes
résztvevőt, lehetőséget biztosított a jóakaratú emberek számára, hogy felajánlják feleslegessé vált CD-iket, kazettáikat a szegedi hangoskönyvtárnak

A közelmúltban a Rádió 88 háromszázhat darab könnyűzenei CD-t
adományozott a hangoskönyvtárnak.
Vass Imre programigazgató elmondta
reményei szerint a két intézmény közötti kapcsolat a jövőben is folytatódik
és negyedévente újabb hanghordozókra számíthat a könyvtár.

EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA
Biztonságpolitikai diákfórum az SZTE-n
A Szeged Biztonságpolitikai Központ április 9-e és 1 l-e között immár
negyedik alkalommal rendezte meg a
nemzetközi egyetemi napokat. A
Központot az alapítók - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az
MTA és az SZTE - azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítsék az euró-atlantí integrációt, a konfliktusok feloldásának folyamatát, a bizalom erősítését a térségben. Ezért a Szeged Biztonságpolitikai Központ nagy figyelmet fordít a fiatal generáció tájékoztatására, képzésére is.
Az Európából Európába címmel
immár negyedszerre megrendezett
diákfórum célja, hogy a XXI. század
biztonsági kihívásait megismertesse a
- Magyarországot, Romániát, Szerbia-Montenegrót, Bosznia-Hercegovinát és Macedóniát magába foglaló térség fiataljaival. Tóth László, a Szeged Biztonságpolitikai Központ elnöke megnyitójában kiemelte, az ifjúságra vár az a feladat, hogy a régi berögződéseket maguk mögött hagyva, nyitottságuk modem szemléletük és ismereteik révén elősegítsék ezen országok euró-atlanti integrációját,
amely a térség lakóinak valódi közeledését hozhatja magával. Szeged számára nagyon fontos a regionális, határokon átnyúló együttműködés, a biza-

lom erősítése, a kapcsolatok fejlesztése. Ahogy Mészáros Rezső egy korábbi rendezvényen megfogalmazta: mögöttünk van ezer év, de előttünk áll
egy újabb évezred, amit biztonságban,
békében kell leélnünk. Ami a konferencia előzményeit illeti: tavaly a központ 54 rendezvényt szervezett, több
mint háromezer résztvevővel, akik a
világ 47 országából érkeztek Szegedre. Az idei rendezvényeken a térség
demokratizálódási folyamatai kerülnek előtérbe. Olyan témák mint a
fegyveres erők és a rendvédelmi szervek demokratizálódásában szerzett
magyar tapasztalatok, a megkezdett
oktatási projektek folytatása, valamint
a délkelet-európai önkormányzati,
politikai és katonai vezetők felkészítése, az euró-atlanti integráció magyar
tapasztalatainak átadásával.
Botka
László
polgármester
közölte, Szeged vezetése az elmúlt
évek során egyre elismertebb módon
dolgozik azon, hogy a határokon átnyúló integrációs folyamatokat kiteljesítse. Ez a rendezvény különösen
fontos, hiszen nem elsősorban katonai
és biztonságpolitikai szakértők vesznek részt rajta, hanem egyetemisták
azok a fiatalok, akik az elkövetkező
években meg fogják határozni a szomszédos országok politikáját. A konfe-

rencia magyar résztvevői szerencsés
helyzetben vannak hiszen sokaknak
már szüleik sem éltek át fegyveres
konfliktust, míg a délszláv államokból
érkezők közül sokaknak személyes tapasztalataik vannak a háborúról. Szeged örömmel ad helyet ennek a rendezvénynek hiszen városunk mindig
is nyitottságáról volt híres.
Szabó Gábor rektor-helyettes, az
egyetem megválasztott rektora megnyitójában elmondta ez a konferencia
szép példája az SZTE és a vonzáskörzetébe tartozó felsőoktatási intézmények együttműködésének Az egyetem
egyik legfontosabb küldetése, hogy ne
csak a szűk szakmára koncentráló oktatást nyújtson, hanem, hogy művelt,
egymás kultúráját tisztelő értelmiségieket képezzen. Szeged felelősége,
hogy elősegítse azon országok mielőbbi uniós csatalakozását, melyek 2004ben nem lesznek az EU tagjai.
A konferencia nyitó előadásában
Szenes Zoltán a Honvédvezérkar főnöke a hadseregek az integrációs folyamatokban betöltött szerepéről beszélt. Egy békefenntartó folyamatban
több tucat ország katonái dolgoznak
együtt, így kell végrehajtaniuk a kitűzött feladatokat. Minden katona kicsit
nagykövete is hazájának a többnemzetiségű küldetésekben.
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a tizenegy kar hallgatói képviselője, a
doktorandusz hallgatók képviselője, és
az E H O K elnöke - titkosan szavaznak
a jelöltekre. Minden szavazási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt kiesik, ha az utolsó helyen szavazategyenlőség van, a tanács tagjai külön

kább rá szavaznak, mint Dux Lászlóra.
Részben így is lett. Az ötödik kör eredménye Benedek György 11, Dux László 13 és Szabó Gábor 15 szavazat.
Az utolsó körbe Dux László és Szabó Gábor kerültek. Az előzetes találgatásokkal szemben, melyek Szabó Gá-

ton posztot Szabó Gábornak, hiszen a
SZÉF főigazgatójaként és rektor-helyettesként már hosszú ideje részese a
döntési folyamatoknak, augusztustól
csak az ülésrend változik - mondta az
egyetem leköszönő rektora.
Szabó Gábor elmondta rektorként

Az utolsó körbe Dux László és Szabó Gábor került. Fotók: Nagy

szavaznak arról, hogy ki menjen tovább. A rektori cím elnyeréséhez a 39
tagú tanácsban 20 szavazatra van szükség, a tanács akkor határozatképes, ha a
tagok legalább kétharmada jelen van.
Az első fordulóban Benedek
György 5, Berta Árpád 4, Csirik János
6, Dux László 7, Galambos Gábor
szintén 7, Szabó Gábor 9, Visy Csaba
pedig 1 szavazatott kapott. A kieső Visy
Csaba. A folyosói találgatások alapján a
következő körnek nem kellett volna
nagy változást hoznia, hiszen csak egy
szavazat „kereste a helyét", Ezzel szemben ez a kör a következőképpen alakult: Benedek 5, Berta 4, Csirik 4, Dux
11, Galambos 5, Szabó 10 szavazat.
Mivel Berta Árpád és Csirik János egyaránt 4-4 szavazatott kapott, következett a szédövés. Az E T tagjai 21:18
arányban úgy döntöttek, Berta Árpád
folytathatja a küzdelmet. A jelöltek
szemmel láthatóan idegesek voltak, mi
sem bizonyítja jobban, hogy bár tilos az
épületben a dohányzás a folyosón vágni lehetett a füstöt. Sőt volt olyan egyébként saját bevallása alapján nem
dohányzó - jelölt, aki legalább egy doboz cigarettát elszívott a négy óra alatt. A szavazás harmadik körében Benedek György 6, Berta Árpád 3, Dux
László 10, Galambos Gábor 7, míg
Szabó Gábor 11 szavazatott kapott. így
Berta Árpád távozása után már csak négyen folytatták a küzdelmet, miközben
kint elkezdett esni a hó. A negyedik
fordulóban hét szavazattal Galambos
Gábor volt kénytelen távozni, míg Benedek György 10, Dux László és Szabó
Gábor egyaránt tizenegy szavazatott
kapott. Ekkor az egyetemi életet jól ismerő szakértők már borítékolták a végeredményt. Mivel a két orvoskari jelölt
között a legnagyobb a távolság, a végső
győztes Szabó Gábor, hiszen a Benedek Györgyöt támogató elektorok in-

bor mellett Benedek Györgyöt várták
ide, ez az eredmény sokakat meglepett.
Az utolsó szavazási kör előtt a hallgatói
képviselők félrevonultak. Az SZTE-n az egyik elődintézmény JATE-hoz hasonlóan - legendák keringnek a sorsdöntő kérdésekben blokkban szavazó
hallgatói képviselőkről. A szavazást követően Mák Balázs E H O K elnök elmondta - amit a szavazás végeredménye is bizonyított - ebben az esetben
nem így volt. A végeredmény a következő: Szabó Gábor lett az SZTE megválasztott rektora 22 szavazattal, Dux
László az ötödik körhöz hasonlóan 13
voksot kapott, míg 4 szavazat érvénytelen volt. A „pálcikaember rajzolással"
érvénytelenné tett voksok leadásának
azonban valószínűleg nem az volt az
oka - amint azt egy másnap megjelent
publicisztikában olvashattuk - , hogy az
„elkeseredett Benedekisták" nem akartak Szabó Gáborra szavazni. A valódi
ok feltehetően az volt, hogy a rektori
címért a leadott voksok több mint felét
meg kellett szerezni, az összes szavazatba pedig beletartoznak az érvénytelen
voksok is. Ha tehát még hárman úgy
döntenek, hogy Szabó Gábor neve
méllé tett iksz helyett „pálcika embert
rajzolnak" a szavazás érvénytelen és a
folyamat kezdődik előröl.
A tanácsülést követő sajtótájékoztatón Mészáros Rezső elmondta nyugodt, hiszen az SZTE professzori karából hét olyan ember pályázott a rektori posztra, akik közül bármelyikük
alkalmas lenne erre a tisztségre. Az
egyetem történetében soha ennyien
még nem pályáztak az egyetem vezetésére, ezt az integráció hozta. Sokan
furcsának tartották, hogy főiskolán
oktatók is pályázhattak a pozícióra.
Hosszú ideje vezető, vagy volt vezető
valamennyi pályázó.

László

egyik első feladata Mészáros Rezső
prorektori tisztségbe való beiktatása
lesz. Az augusztusig hátralévő időben
öt dolgozatot kíván elkészíteni: az elsőt
intézményfejlesztésről. A második
anyag a képzésfejlesztésről szól majd,
ezt tartalmazza majd a bolognai folyamathoz való csatlakozás lépéseit, a
szakkínálat bővítésére vonatkozó terveket, az e-universitas kialakításának koncepcióját, és az élethosszig való tanulást
szolgáló elképzeléseket. A harmadik
dolgozat a tudományos és művészeti
alkotótevékenységgel foglalkozik. A tizenegy kar tizenhat doktori iskolája a
tudományos élet teljes területét lefedi,
a Zeneművészeti Főiskolán és a más
karokon végzett művészeti tevékenység
pedig sokat lendíthet az egyetem külső
elismertségén. A negyedik dolgozat az
SZTE külső és belső szolgáltató tevékenységéről szól majd. Egy sikeres
egyetem életében az oktatásnak, a kutatásnak és a szolgáltató tevékenységnek dinamikus egységet kell alkotnia. A
közvélemény elsősorban a tudományos
tevékenységet ismeri, pedig a vállalkozás területén is kiemelkedő eredményeket ért el az SZTE. 2002-ben az
OTKA pályázatokon az országban a
szegedi felsőoktatás szerepelt legsikeresebben, az E U 5-ös keretprogramban pedig összesen 1,5 millió euró támogatást nyert el. Az utolsó dolgozat
Szabó Gábor intézmény irányítási koncepcióját tartalmazza majd, melyek az
együttműködés, a partnerség, a tolerancia rotarista alapelvein nyugszanak.
Kelemen Zoltán Gergely
*
Nagy László rektorválasztásról
készült fotóriportja a 9. oldalon található.

- Nyugodt szívvel adom át a rek-

KOMPARATISZTIKAI KONFERENCIA
Az S Z T E Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Irodalom Tanszéke, a Verne Gyula Picardiai Egyetem Regénykutató Központja (Amiens, Franciaország) és a
Modern Filológiai Társaság Szegedi
Tagozata közös francia - magyar
nyelvű konferenciát rendez április
24-25-én. 1992-ben jelentős kutatói
kapcsolat jött létre a fent említett intézetek között. Ennek eredményei a

közös szegedi kutatási konferenciák,
oktató és hallgató cserék, kiadványok, közös oktató- és kutatómunka,
szaktárgyfelvétel, vizsgaelfogadás,
diplomaekvivalencia, közös doktorálta tás.
Az író a maga belső körében teremti meg „irodalmi műhelyét", hiszen munkája természete szerint magányos feladat. A kész irodalmi mű
azonban nyilvánosságot kíván. Irodal-

mi műhely sokféle lehet, de mindenekelőtt a folyóirat ós a könyvkiadó
az, amely írói életpályákat indíthat el
és támogathat a kiteljesedésig.
Az „Új tendenciák a komparatisztikában IV. - Irodalmi műhelyek
vonzásában" című rendezvény, a megelőző 10 év folyamán rendezett konferenciák szoros folytatásaként bemutatja irodalmi műhelyeink nemzetii
örökségben betöltött szerepét.

TESSEK
VÁLASZTANI
Eltelik lassan tizennégy év, és mégis úgy tűnik, hogy nem megy ez nekünk.
Vagy legalábbis több idő kéne megszokni. Persze, mondhatnánk, hogy a
nálunk sokkal nagyobb és gazdagabb államoknak évszázadok álltak
rendelkezésükre, nekünk meg alig pár év, de mindannyian tudjuk, hogy nem
erről van szó. És úgy néz ki, hogy ahogy telnek-múlnak az évek, a helyzet egyre
rosszabb lesz. Nemhogy felismernénk a demokrácia előnyeit és a benne rejlő
lehetőségeket, hanem egyre mélyebb szakadék - még egy elcsépelt szó - kezd
tatongani a demokráciában hívők és az annak az eszközeivel élők között Hogy
ennek mi az oka, azt politológusok elemezhetnék és elemzik is, erre most nem
is vesztegetnék szót A gond az, hogy ez a jelenség mindenhová beférkőzött.
Több jelentős választást tartottak mostanában az egyetemen. Volt ugye a
T I K HÖK választás, ami először érdektelenségbe fulladt, aztán botrányba,
aztán megint érdektelenségbe és hogy most aztán mi van, azt senki sem
nagyon tudja. Volt azután BTK HÖK választás, ami úgy-ahogy rendben
lement, a gyűlölködések szerencsére megmaradtak a háttérben, így akár
sikeresnek is elkönyvelhetjük a kampányt. De jött aztán hirtelen a
rektorválasztás, ami izgalmas volt, szoros is, és csodálatos rendben lezajlott
Volna, ha a helyi sajtó nem arról cikkezne már pár nappal a választás után,
hogy az egyetem egyes jelentős személyiségei zúgolódnak az eredmény
miatt, ami persze minden választás után természetes, de hála a sajtónak, most
már bulvártéma is, ami nyilván jót tesz az egyetem hírnevének És az ember
még túl sem teszi magát ezen, kapja a hírt, hogy az AJTK HÖK választások,
már mondhatni menetrendszerűen, botrányba fulladtak Ha ez még nem
lenne elég, az ember beleütközik egy ismerős névbe is Alattyányi István
személyében, aki mondhatni aktívan közreműködött mind a T I K, mind az
AJTK HÖK választások érvénytelenítési kísérleteiben.
Mondhatnánk hogy ugyan már, jelentéktelen dolgokról van szó, hiszen
a HÖK akár afféle ártalmadan gyakörlóterepként is felfogható a politika
iránt komolyabban érdeklők számára, csakhogy ez így az igazság elég komoly
elferdítése lenne. Itt ugyanis fontos dolgokról van szó, persze a fontos dolgok
meghatározása a szemlélő pozíciójából adódik - egyrészt a hallgatói helyzet
javításáról, kulturális programok támogatásáról, segítőkészségről, jobbító
szándékról, ha az egyik oldalról nézzük és igenis nagyon sok pénzről, ha a
másikról. Mindenld eldöntheti magában, hogy jelenkorunk napfényes
világában melyik meglátás melyik oldalnak a sajátja. És utána még
elgondolkodhat azon is, hogy tovább csúszik-e lefelé a teljes rezignáltságba,
vagy próbál-e tenni ez ügyben valamit Mert biztosan vannak egy páran, akik
az előbbiben reménykednek
T.P.Z.
S
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JOVORE KIPROBALHATO
A 2005-ÖS ÉRETTSÉGIT
Az oktatási tárca tervei szerint a jövő évben próbaérettségin a diákok minden iskolában legalább egy tárgyból „kipróbálhatják" a 2005-től életbe lépő új
típusú vizsgát.
Erről Sipos János közoktatási helyettes államtitkár beszélt a főváros VIII.
kerületében rendezett fórumon kedden, hozzátéve: a két év múlva bevezetendő
érettségit már most tavasszal 42 középiskolában kipróbálják. Sipos János szólt
arról is, hogy a tárcnál az emelt szintű érettségi követelményeit átiagosan 25
százalékkal, a középszintűét 10 százalékkal mérsékelték. Szavaiból kiderült:
csökkent a lexikális ismeretek súlya, és nőtt a képességeket vizsgáló feladatoké.
Magyar Bálint oktatási miniszter a fórumon ezt az évet a pedagógusok javadalmazása tekintetében „nyugalminak" nevezte, ugyanakkor jelezte: a közoktatási törvény módosításával bevezetendő teljesítményszórzóval jövő szeptembertől lehetőség nyílik az osztályfőnöki, majd a vezetői pódékok emelésére és arra,
hogy a kötelező órák mellett a pedagógusok plusz órákat vállaljanak.

TÁJÉKOZTATÓ
NÉMET ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
A budapesti DAAD-Informationszentrum / Német felsőoktatási információs központ igazgatója, Felix Bubenheimer tart tájékoztatót a különböző német
ösztöndíjakról 2003. április 23-án, szerdán az SZTE Rektori Hivatalának Tanácstermében /Dugonics tér 13. II. emelet/: 10.30-tól hallgatók számára: "Továbbtanulás Németországban és a DAAD ösztöndíj lehetőségei" címmel. (Az
előadás német nyelven lesz, de magyarul és angolul is lehet kérdéseket feltenni.)
Az előadás témái: a német felsőoktatási rendszer áttekintése (felsőoktatási intézmények típusai, tanulmányok felépülése, végzettségek típusai); lehetőségek külföldieknek, illetve a magyarok németországi tanulmányai; a DAAD ösztöndíj lehetőségei hallgatóknak és friss diplomásoknak.
12.00-tól a doktorandusok és oktatók, kutatók részére Kutatási ösztöndíjak
tudósoknak Németországba és programok a magyar-német felsőoktatási
együttműködés támogatására címmel tartanak tájékoztatót. Az előadás témái: a
DAAD és az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjai a magyar doktorandusok és tudósok (Post-Docs) részére; DAAD programok német-magyar
együttműködés támogatására (projekten belüli kutatócsere, felsőoktatási intézmények közötti együttműködés, közös szakok indítása); a "DFG" (Deutsche
Forschungsgemeinschaft) kutatástámogató szervezet nemzetközi programjai
(mindenekelőtt a nemzetközi doktorandus iskolák).
2003. április 29-én (kedden) délután 14 órakor a Szegedi Tudományegyetem
Központi Épületének Kistanácstermében (Dugonics tér 13., IL emelet) a
f 2004/2005-es tanévre kiírt Fulbright-ösztöndíjakról tart tájékoztató előadást
Bruckner Huba, a budapesti Fulbright Bizottság vezetője.
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Beszélgetés Karsai László történésszel

A HOLOKAUSZTRÓL
- Miért holokauszt címkével illetjük a közel hat millió zsidó lemészárlását, például a héber soá kifejezés helyett? Mi a szó története?
- A miértre borzasztó nehéz válaszolni, hiszen a szakértők döntő többségével együtt, magam is egyetértek
azzal, hogy ez a kifejezés pontatlan,
megtévesztő, rossz. A holokauszt tudniillik Istennek felajánlott teljesen elégő tűzáldozatot jelent, eredetileg. Az
európai zsidóság körülbelül negyven
százalékának legyilkolását
pedig
mindennek lehet nevezni, csak istennek felajánlott áldozatnak nem. Valamilyen célzás persze van a szóban, a
mérges gázokkal elpusztított zsidók
millióira, akik holttestét zömmel krematóriumokban égették el. A szó
alapvetően rossz, hiszen bűnös emberi elmék által kiagyalt világméretű
bűntényről van szó, ez Istennek nem
tetszhetett. 1958-ban, egy bostoni újságíró a Holocaust címet adta riportkönyvének, amely egy New York-i
bárban történt tűzesetről szólt, ahol a
lezárt vészkijáratok miatt több mint
száz fiatal bennégett. A megjelenéskor
senki sem asszociált az európai zsidóság tragédiájára. Bevallom, magam
sem tudom, ki használta először ilyen
értelemben a szót, egyesek szerint a
magyar származású zsidó béke Nobeldíjas, Elie Wiesel. Nem régiben azt
hallottam, hogy Randolph L. Braham,
szintén magyar származású, New
Yorkban élő professzor valamelyik
korai publikációjában szerepelt először. Egyébként, nekem nem tetszik a
héber soá kifejezés sem, évtizedekkel
azután, hogy az angolszász szakirodalomban a holokauszt szó rögződött,
kezdték el Izraelben a soá szót használni helyette. Ez a kísérlet úgy látszik
kudarcot vallott, egyedül a franciák
vették át, szerintem csak azért, hogy
ellentmondjanak az angoloknak. A
soá katasztrófát jelent, de olyan értelemben, mint földrengés vagy árvíz,
esetünkben pedig egy emberek által
végrehajtott dologról és nem egy elháríthatadan természeti katasztrófáról van szó. Egyik kifejezéssel sem vagyok kibékülve, jobb híján a
holokausztot használjuk, ez rögzült.
- Miben áll a holokauszt egyedisége?
- Alapvetően abban, hogy soha a
történelem során 1941-ig még nem
fordult elő az, hogy egy állam vezetői
egy vallási alapon meghatározott embercsoport valamennyi tagjának - tehát a csecsemőktől az aggastyánokig
- totális fizikai megsemmisítését tűzték volna ki célul. így az egyediségből
eljutunk a holokauszt definíciójáig,
amit Yehuda Bauer, a jeruzsálemi héber egyetem professzora fogalmazott
meg. Eszerint nincs köznapi értelemben racionális magyarázat a célkitűzésre, hiszen a németeknek a zsidók
meggyilkolásával nem volt céljuk,
hogy megszerezzék a vagyonukat,
mert akkor már a zsidóknak nem volt
vagyonuk. A zsidók nem jelentettek
valamiféle katonai veszélyt, nincs vallási ok sem, mert megölték a már régen kitért zsidókat is. Nem lehet szó
a kommunista magyarázatról sem,
mert megölték a kommunista zsidókat épp úgy, mint az antikommunistákat. A holokauszt elől legfeljebb
időlegesen lehetett menekülni áttéréssel, kollaborációval, mert a nácik
végső célja valamennyi európai zsidó
kiirtása volt és ebben a kiirtási politikában a legfontosabb tényező az volt,
hogy ők a zsidókat nem alacsonyabb
rendű embernek, hanem ellenembernek, tehát nem untermensch-nek, hanem gegenmensch-nek tekintették.

Április 16. a holokauszt emléknapja. Legalábbis így gondoltam, amikor ez
alkalomból felkerestem Karsai László, holokauszt szakértőt, hogy
kérdéseket
tegyek fel neki a témával kapcsolatban.

Megcsináljuk a múzeumot, reményeink szerint nem európai, hanem világszínvonalon. Fotó: orío

- Miért érdekelt csak keveseket a
második
világháború
után
a
holokauszt?
- Ezt a kérdést csak két oldalról
lehet megválaszolni. Egyrészt maguk
a zsidók nem akartak különböző
okokból beszélni. Az izraeli zsidók jelentős része, akik még a világháború
előtt Izraelbe mentek, kimondva-kimondadanul úgy vélték, hogy a gyáva,
asszimiláns, a cionizmust különböző
okokból elutasító európai zsidók tulajdonképpen azt kapták amit megérdemeltek. Mai is élnek annak a maradványai az izraeli közgondolkodásban, hogy a zsidók gyáván viselkedtek
nem álltak ellen, nem próbáltak szökni. Például Adolf Eichmann 196l-es
jeruzsálemi perének főállamügyésze,
Gideon Hausner minden egyes tanútól azt kérdezte, hogy mért nem állt
ellen. Messzemenően nem értek egyet
ezzel az állásponttal, „a gyáva, asszimiláns" zsidók, akik túlélték a holokausztot, felejteni akartak. Úgy gondolták, a megaláztatás, a rokonok hárítok, ismerősök kiirtása a történelem, az egyetemes civilizáció szégyene, amelyről nem nagyon kellene beszélni. A kívülállók, akik végignézték
vagy részt vettek, esedeg hasznot húztak belőle, szintén nem akartak beszélni róla. Nem a nácikról beszélek,
mert egyértelmű, hogy ők miért nem
beszéltek hanem például azokról az
egyszerű németekről, magyarokról
vagy litvánokról, akik hasznot húztak
abból, hogy szomszédjukat, ismerősüket deportálták lakásukat kiigényelték, ingóságaikat ellopták 1945 után
Európa-szerte voltak olyan viccek
például, hogy hazajön a zsidó és a nem
zsidó barátja a hogyléte felöl érdeklődik. Borzasztóan érzem magam - feleli a zsidó - , családomat kiirtották,
nincs semmim azon kívül, ami rajtad
van. Mindazok rossz lelkiismerete,
akik úgy érezték, nem segítettek eleget vagy egyáltalán nem segítettek,
sőt aktív szerepet játszottak feljelentés
útján, csendőrként, hivatalnokként,
nyilvánvalóan szintén nem akartak
beszélni.
- Ki, mikor, mit tudott a
holokausztról a második világháború
alatt? Gondolok itt a szövetségesek
vezetőire, a magyar vezetésre.

- A kérdést még egy kérdőszóval
ki kell egészíteni: ki, mikor, hol mit
tudott a holokausztról? Ha a holokauszt kezdeti dátumának mondjuk,
a wannsee-i konferenciát (1942. január 20.) vesszük és, ha a halálgyárak
beindítását 1942 márciusára tesszük,
akkor azt kell mondjam, valamennyi
ország - a semlegesek és a harcoló
felek egyaránt - politikai vezetése
gyakorlatilag az első pillanattól
kezdve tudatában volt annak, hogy
mi történik. Hogy egy hozzánk közel álló példát mondjak, Horthy
Miklós kormányzó és Kállay Miklós
miniszterelnök Sztójay Döme berlini magyar nagykövettől már 1942
áprilisától, májusától egyre pontosabb információkat kap, 1942 kora
őszén Sztójay már többször világosan jelzi, hogy ami most Lengyelországban és egyéb németek által megszállt területeken folyik, az az európai zsidók totális fizikai megsemmisítése. Azt állítani, hogy a legfelső
vezetés ne lett volna tisztában már
1942 folyamán azzal, hogy mi történik a zsidókkal, történelemhamisítás. Más kérdés, hogy a zsidók maguk mit tudtak. Ha a legnagyobb
gettót, a varsóit nézzük, ahol 1942
tavaszán körülbelül 50 ezer zsidó élt,
elég pontos információkkal rendelkeztek arról, hogy a Varsóhoz legközelebbi haláltáborban, Treblinkában
mi zajlik. Amikor július 22-23-án elindulnak a gettóból az első deportáló szerelvények Treblinkába, mindenki tudta, hogy a halálba mennek.
A zsidók másik része, akik nem enynyire voltak közvetlenül érintettek a
holokausztban, például a magyar zsidók esetében, mindenképpen felmerül a halálos beteg szindróma. A zsidók döntő többsége, miként a halálos betegek, nem voltak hajlandóak
elfogadni, hogy milyen sors vár rájuk. Nem információhiányról volt
szó, hanem arról, hogy nem akarták
elhinni a híreket.
- A tényekkel ellentétben sokan
máig kizárólag a németeket és a nyilasokat tartják felelősnek a több mint
négyszázezer magyarországi
deportáltért, Horthy pedig a budapesti zsidóság megmentőjeként
tűnik fel
gyakran.

- Ezeket a kijelentéseket a magyar történészek nevében kikérem
magamnak. Gosztonyi Péter, Svájcban élt volt kollégánk és Schmidt
Mária, aki csak végtelen jóindulattal
nevezhető történésznek amely végtelen jóindulat belőlem Schmidt Máriával kapcsolatban hiányzik, próbálkozott ilyesmivel aktuálpolitikai okból 1993-ban. Az Antall- kormány
már 1990-ben célul tűzte ki a H o r thy-rezsim valamiféle modernizált
változatának megvalósítását, egyfajta
paternalisztikus,
hierarchikus,
nacionalistáskodó, kicsit a Nagy Magyarországra kacsingató politika felújítását. Jól szolgálta mindezt H o r thy Miklós újratemetése Kenderesen,
1993-ban. Horthy és az általa kinevezett Sztójay-kormány rehabilitációja csak akkor mehet végbe, ha a vidéki magyar zsidóság deportálásában
játszott bűnsegédi, bűnrészes szerepüket eltüntetik. Ezzel a céllal két kiállítást is szerveztek eddig, a Nemzeti Múzeumban mai napig is látható,
állandó magyar történeti kiállítást,
valamint a Terror Házát. Ezek retardált torzszülötte, a kőszegi Jurisics
Miklós Múzeumban március 19. óta
látható, három szobára kiterjedő kiállítás. Közös szellemi koncepciójuk
Horthy rehabilitálása, ami abból indul ki, hogy Magyarország az 1944.
március 19-i német megszállásig a
nácik által megszállt Európában a
zsidók számára menedék volt. Megérkeztek a németek, hatalomra juttatták a nyilasokat és elkezdődött a
zsidóüldözés. Ha így akarna szigorlatozni nálam Schmidt Mária vagy
Bakay Koméi, akkor egyszerűen azt
kérdezném tőlük: ki jutott hatalomra
1944. március 22-én? Nem Szálasi
Ferenc, Sztójay Döme a jó válasz.
Tanulni kell, olvasni kell és az ember
rájön, hogy mielőtt Szálasi hatalomra került, Horthy Miklós bűnrészességével, Sztójay Döme kormányának,
20 ezer csendőrének, több tízezer
rendőrének, katonájának, hivatalnokának - összesen körülbelül 200 ezer
ember - aktív részvételével már 437
ezer zsidót deportáltak. Nem lehet
megfeledkezni, erről a nem olyan rövid, március 22-től a Sztójay-kormány bukásáig, augusztus 29-ig tartó

időszakról, miután Horthynak nagyon komoly szerepe volt abban,
hogy július 6-án leállította a deportálásokat, s lett „a budapesti zsidók
megmentője". Ha nagyon akarta volna, talán megtehette volna, hogy
március 22. után az új kormány kinevezésének feltételéül szabja, azt,
hogy a magyar zsidókhoz nem lehet
nyúlni. Erre láthatunk példát a nácik
által megszállt Franciaországban,
ahol a politikai vezetés vonakodása
vezetett ahhoz, hogy a francia zsidók
több mint hetvenöt százaléka túlélhette a világháborút.
- Miért állíttatta le Horthy a deportálásokat?
- Nem valamiféle zsidóvédő öntudattól vagy valami hirtelen feltámadt zsidóbarátságtól hajtva, hanem
igen konkrét okok miatt. Néhány napig július elején hitelt adott azoknak
a pletykáknak, hogy Baky László belügyminisztériumi államtitkár körülbelül 3 ezer csendőrt nem a fővárosi
zsid'ók deportálása érdekében vont
össze, hanem azért, hogy puccsot kíséreljen meg ellene. A pletyka butaság volt, de Horthy néhány napig elhitte. A másik ok az volt, hogy elhitte azt a szintén alaptalan pletykát,
hogy ha elviszik a budapesti zsidókat
- akik egyébként nem gettóban, hanem a város különböző pontjain, hidak, vasútállomások, gyárak környékén sárga csillagos házakban voltak
szétszórva - , akkor a várost szőnyegbombázni fogják. 1944. július l-jén,
2-án komoly légicsapások érték Budapestet, Horthy egyszerűen saját
életét féltette. Mindezekhez hozzájárulhatott az is, hogy június második
felében már nagyon komoly figyelmeztetéseket kapott a pápától, a svéd
királytól, az angol és amerikai vezetőktől, belföldön Ravasz László református püspöktől, Bethlen Istvántól és sorolhatnám. Mindez hatott rí
és ne felejtsük a vörös hadsereg offenzíváját és a normandiai partraszállást se. Horthy tévedett, amikor úgy
gondolta, hogy a nyugati szövetségeseknek vagy a szovjeteknek fontos az,
hogy mi történik a magyarországi
zsidókkal, de figyelembe kell vennünk ezt a tényt is, amikor Horthy
döntését vizsgáljuk. Összefoglalóan,
Horthy bűnrészes volt abban, hogy
kinevezte a Sztójay-kormányt, hogy
aláírása ott van valamennyi leváltott
polgármester, főispán stb. helyére kinevezett ember kinevezési okmányán. Horthy nem volt rab, nem volt
tehetetlen báb, úgy gondolta - ezt
többször világosan megmondta és
dokumentálható - , hogy Magyarország úgy nyerheti vissza függetlenségét, akkor mennek ki a német csapatok, ha a zsidó kérdést rendezi. Úgy
gondolta, nem olyan nagy ár, az akkor még élő körülbelül 750 ezer magyar zsidó halálával megvásárolni a
magyar függetlenséget. Az, hogy
Magyarország valamiféle sziget lett
volna a nácik által megszállt Európában, csak nagyon relatíve igaz. N e feledkezzünk meg az 1938 és 1942 között sorozatban meghozott zsidótörvényekről, a kamenyec-podolszkiji
deportálásról, amelynek eredményeképpen legkevesebb 16 ezer magyar
zsidót gyilkoltak meg és az újvidéki
mészárlásról sem, melynek körülbelül kétezer szerb és ezer magyar zsidó esett áldozatul.
- A Magyar Narancs márciusi
számában egy magát zsidónak feltüntető szerző azt fejtegette írásában,
hogy a Holokauszt Múzeumra nincs
szükség. Mi a véleménye?
folytatás az 5. oldalon
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VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATASBAN

Mang Bélának, az Oktatási Minisztérium felsőoktatásáért felelős helyettesállamtitkárának előadása

A

helyettes államtitkár bevezetőjében elmondta, a Dinya
László vezetésével létrejött
miniszteri reformbizottság munkája
tíz évre meghatározza a felsőoktatás
működésének szabályait. Tudni kell
azonban erről az innovatív szféráról,
hogy az új jogszabályok kereteit négyöt év alatt szétfeszíti, ezért is fontos
egy rugalmas szabályozás kialakítása.
A rendszerváltást követő hallgatói létszám felfutás mára rekord számokat
produkált: 381 ezer index van kint, ez
280-290 ezer diákot jelent, akik oktatását 55 ezer tanár végzi. Ez a létszám
azonban még mindig csak a felsőoktatásban potenciálisan résztvevők 38%át jelenti. Az agrár gazdaság után a
felsőoktatás foglalkoztatja a legnagyobb tömeget, ezért is óriási hatással
van a társadalomra. Annak ellenére,
hogy az érettségizők száma a jövőben
csökkeni fog a főiskolákon, egyetemeken tanulók száma várhatóan tovább
növekszik. Azt mindenki belátja, hogy
ekkora létszám mellett a korábban
megszokott minőségi követelményeket nem lehet tartani, de még mindig
nem sikerült megteremteni az esélyegyenlőséget. Hiába tárták szélesre a
felsőoktatás kapuit egy kis faluból
származó gyereknek még mindig sokkal kisebb az esélye a bekerülésre,
mint az egyetemi városból érkező társának. Egyfelől azzal támadják a minisztérium vezetését, hogy nincs értéke a diplomának, ugyanakkor még
mindig hallhatók olyan hangok, hogy
nem lehet bejutni a felsőoktatásba. Az
O M szándéka hogy, ha egy adott intézményben néhány szakon az államilag finanszírozott keretszámokat nem
sikerül betölteni, akkor a rendelkezésre álló forrásokat az átképzésre, és
másoddiplomás képzésre csoportosítja át. Az államilag támogatott képzéseken a létszámnövekedés 20-50%-os.
A kérdés mi várja a hallgatót a kimeneten. Ha a diák jó stratégiát választ
be tud kerülni, hiszen idén a 106 ezer
helyre összesen 157 ezren jelentkeztek. A képzési paletta kialakításakor
azonban szorosabban nyomon kellene
követni a munkaerőpiac változásait,
ehhez elengedhetetlen a kapcsolat a
munkaadói szervezetekkel, kamarákkal. Bár mindenki tudja, hogy a multinacionális vállalatok érdeke a számukra speciálisan kiképzett munkaerő
megléte, mégis adni kell e cégek személyzeti vezetőinek véleményére is. A
frissen végzett hallgatók 82%-a helyezkedik el, ez az arány a bölcsészeknél 72%, míg szociális területen 9697%. Az első időszakban nagy a mobilitás, ekkor a frissen végzettek 16%a jelentkezik újabb kurzusokra. Ez főleg a keleti területeken jellemző, például a Nyíregyházi Főiskolán diplomázók 46%-a elhagyja a települést és
közülük kevesen térnek vissza.
folytatás a 4. oldalról
- Véleményem van, azzal egyet
is értek, de abban állapodtunk meg
a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány vezetőivel, hogy az ilyen és
ehhez hasonló cikkekre mindössze
azzal reagálunk, hogy megcsináljuk
a múzeumot, reményeink szerint
nem európai, hanem világszínvonalon.
- Április 16. a holokauszt emléknapja, hogyan kell
megemlékezni
ezen a napon?
- Először is nem holokauszt emléknap van, ez tévedés. Tegnap hasonló ügyben a Magyar Hírlap egyik
újságíróját már sikerült katatón de-

Mang Béla április 7-én, a rektorválasztás alkalmából egyetemünk vendége volt.
Ezt követően a helyettesállamtitkár
a Szegedi Akadémiai
Bizottság
Tudósklubjának vendégeként előadást tartott a felsőoktatás jelenlegi
helyzetéről
és a törvényi szabályozás tervezett
módosításairól.

Jövőre elérkezünk az első akkreditációs ciklus végéhez, 1600 képzést kell újból minősíteni. Fotó: orio

Föl kell készülni az élethosszig való tanulás mind általánosabbá válására. A hallgatók ma már nem csak a huszonévesek közül kerülnek ki. A felmérések alapján élete folyamán egy
diplomás ádagosan 2,1-2,2 alkalommal módosít pályát. A legújabb szabályok alapján a negyvenévesék számára
a diploma megszerzéséhez nem kell
nyelvvizsga, ez jelenleg 5200 hallgatót
érint. Képletesen már sorban állnak
azok a nagy képzési láncok, akik az
uniós csadakozást követően piaci szeletet kívánnak kihasítani maguknak a
magyar felnőttképzés területén. Ezekre a kihívásokra fel kell készülni, hiszen ezek a cégek kiváló marketing tevékenységük révén megtalálják a piaci
réseket, és komoly bevételektől eshet
el a magyar felsőoktatás.
A következő időszak egyik legfontosabb feladata az európai felsőoktatási térségnek megfelelő szabályozás átvétele. A bolognai folyamathoz való
csadakozás egyik központi feladata a
lineáris képzési modell megvalósítása:
a szakképzés integrálása a felsőoktatásba, valamint az egymásra épülő
bachelor és master képzések kialakítása. A folyamatot elmondani könnyű,
megvalósítása azonban számos nehézséget tartogat. A rendszer kialakítását
a minisztérium szigorúan szakmai feladatnak tartja, ezért felkérte az egyes
szakmacsoportokat a szabályok megalkotására. A műszaki felsőoktatásban
presszióba döntenem, miután megkérdezte tőlem, hogy ugye, milyen
jó, hogy van ilyen nap. Emléknap
nincs, mindössze arról van szó, hogy
a mindenkori oktatási minisztert hivatalosan felhatalmazták arra, hogy
minden évben a tanévet szabályozó
rendeletében beiktathat egy napot,
amikor egy órában valamilyen módon megemlékeznek az iskolákban a
holokausztról. Ez a módszer nem
rossz, de az a probléma, hogy a körül-belül 550 ezer meggyilkolt magyar zsidó emlékének nincs napja.
Lehetne, de nincs. Ha ne adj Isten,
valamikor például Csurka István lesz
az oktatási miniszter, akkor még ez
az egy óra sem lesz az iskolákban. A

már működik a kétlépcsős képzés, hamarosan a gazdasági- és az agrárképzés is kész saját terveivel. A tanárképzés területén az elmúlt huszonöt évben ugyanaz a nyolc ember készíti a
reformterveket, ezért itt lassabb az
előrelépés. Az önálló főiskolák fejlesztési tervei is számos kérdést vetnek
föl. A természettudományi oktatás
számos rézterületén is nehéz elképzelni a hároméves képzést - bár erre már
jelenleg is vannak példák - , ennél már
csak a munkaerőpiac reakciója a problematikusabb. Az orvos szakma jelenleg elzárkózik a kédépcsős képzés kialakításától, bár - tőlünk nem is olyan
messze
Németországban van erre
példa: létezik a jelenlegi hatévesnél
rövidebb háziorvos és orvoslátogatóoktatás. A cél egy rugalmas képzési
struktúra kialakítása. A hároméves
bachelor képzés után a hallgató akár
gazdasági master képzésen is folytathatja majd tanulmányait. A minisztérium feladata a finanszírozási keretek
és a törvényi szabályozás kialakítása húzta alá a helyettes államtitkár. Nem
kívánják megszabni az egymásra épülő képzések időkereteit sem, egyaránt
elképzelhető 3+2-es, 3,5+1,5-es vagy
4+2-es képzés is. Érdemes azonban figyelembe venni a nyugat-európai tapasztalatokat: az unióban jelenleg
nincsen 4+2-es gazdasági képzés, csupán két magán bankárképzőben tart
hat évig az oktatás. Szembe kell nézni

kommunizmus áldozatainak van törvényben rögzített emléknapja február 25-én, ehhez képest nagyságrendekkel kisebb jelentőségű az, hogy
egy oktatási miniszter hajlandó-e éppen megadni azt az egy órát vagy
sem. Még nagyobb probléma, hogy a
tanároknak nem áll rendelkezésükre
megfelelő segédanyag, tankönyv,
szöveggyűjtemény, nincs megszervezve a pedagógusok ilyen irányú továbbképzése. Nincs olyan egyetem
vagy főiskola Magyarországon, ahol
a tanrendbe lenne iktatva az antiszemitizmus, , rasszizmus, holokauszt
rendszeres oktatása.
Bóka Gábor

az integráció folyamataival. A SzentIstván Egyetem három leváló kara,
csatlakozik a Budapesti Közgazdasági
Egyetemhez, ezt követően már csak
további integrációkra lesz lehetőség.
A jelenlegi gazdasági folyamatokkal kapcsolatban Mang Béla elmondta, az idei évben az infrastrukturális
beruházásokat vissza kellett fogni, az
előző kormányzat túlzott kötelezettség vállalásai miatt. A kollégiumi befektetői program hamarosan elindul,
itt külső befektetők alakítanak ki európai színvonalú apartman lakásokat.
A várható bérleti díj 100 • lesz, ami a
jelenlegi kollégiumi díjakhoz mérten
magas, de az albérlet árakkal összehasonlítva versenyképes. Ezzel párhuzamosan a tárca tervezi a lakhatási támogatások tízezer forintra emelését
is. Még az idén elindul a program,
4000 férőhelyet alakítanak ki Győrött,
Debrecenben és a Lágymányosi kampuson.
Egy másik fejlesztési elképzelés a
tudáscentrum program: itt innovációt
segítő intézmények kialakítása a cél
német és svéd példák alapján. Ezekhez a projektekhez uniós támogatások
is igénybe vehetők az infrastrukturális
fejlesztések finanszírozására.
Az egyetemek vezetésével kapcsolatban két elképzelés körvonalazódik
- mondta a helyettes államtitkár - , a
kancellári, elnök és a board típusú vezetés.

A tudomány támogatás területén
az idei forrásoknál a tervek szerint jövőre lényegesen nagyobb összegek
állnak majd rendelkezésre. Komoly
feladat a kreditrendszer és az akkreditációs folyamatok illesztése az európai normákhoz. Jövőre elérkezünk az
első akkreditációs ciklus végéhez,
1600 képzést kell újból minősíteni.
Benedek Györgynek a tudományos normatívájával kapcsolatos kérdésére Mang Béla elmondta ez a támogatás az összes forrás 1%-át teszi
ki jelenleg. Egyes intézményeken belül nincsen a feladatoknak megfelelő
belső allokáció. Az országon belül
azonos funkciójú karok között 2-2,8szeres finanszírozási különbségek is
vannak. Az átalakuló rendszerben a
támogatások 1/3-a lesz a hallgatói-,
1/3-a létesítmény fenntartási-, 1/3-a
pedig minőség-, teljesítmény alapú
normatíva lesz. Ideálisak lennének a
célok megjelölésével megkötött hároméves finanszírozási megállapodások, bár ezek támogatottsága a pénzügyi kormányzat részéről minimális.
Seres László rektorhelyettes kiemelte, a radikális hallgatói létszámnövekedés ellenére az oktatói létszám
legjobb esetben is csupán stagnál. Az
akkreditációval kapcsolatban jelezte
számos, esetben elég lenne csupán a
változásokat regisztrálni, kikerülve így
a nagyon költésges és munkaerő igényes akkreditáció megismétlését. A
helyettes államtitkár elmondta jelenleg 450 képzési bemenet van a magyar
felsőoktatásban - bár ebből 125 zenész - szemben a bolognai folyamatban célul kitűzött 16 bemenettel. Kar
alapítási hullám söpör végig a hazánk
egyetemein és főiskoláin. Az akkreditációs folyamat során nagyon fontos
megőrizni a MAB súlyát és szakmai
tekintélyét.
Szabó Gábor fizikus elmondta, az
idei forráselosztásra rányomta bélyegét az O M PM ellentét. Vajon a jövőben is a fiskális zsarnokság fogja-e
fosztogatni a magyar szellemi állományt - kérdezte. Mang Béla válaszában kiemelte zajlik a kormányzati kötélhúzás. Bár jelenleg rendkívül forráshiányos az ágazat, muszáj kész tervekkel rendelkezni, mert ezek nélkül
nem lehet pályázni uniós forrásokra.
A vita lezárásaként Galambos Gábor az est házigazdája kiemelte az átalakuló tanárképzés egyik komoly
problémája, hogy mivel még nem világos milyen irányba változik a közoktatás struktúrája, nehéz meghatározni
kinek képzi az egyetem az oktatókat.
Fontos azonban leszögezni, hogy a
közigazgatásban elhelyezkedő tanári
diplomásokat már nem lehet a szó hagyományos értelmében pályaelhagyónak minősíteni.
K.Z.G.

TAVASZI ZSONGÁS
A TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN
Ki lesz az év Csillagszemű Juhásza, aki egy éven keresztül őrzi „nyáját"
olyan jelentős eseményeken, mint a Gólyatábor vagy a Gólyabál? Ez a kérdés
foglalkoztatja mostanában a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hallgatóit. A csapatok izgatottan várják, hogy április 22-én
kezdetét vegye az immár 7. alkalommal megrendezendő Juhász Gyula Napok.
Galambos Gábor kari főigazgató megnyitója és a Juhász Gyula szobor megkoszorúzása után kezdődik a Hallgatói Önkormányzat által szervezett három napos rendezvénysorozat. Felolvasóest, kisfilmek és gitárkoncert mellett, immár hagyományosan 22 órától Kispál és a Borz koncerttel várják az érdeklődőket a Főiskola központi épületében. Szerdán vízi vetélkedőre kerül sor a Sportuszodában,
majd este a Quo Vadis és a Unique együttes lép fel a JATE Klubban. A csütörtöki események fo helyszíne a Topolya sori Sporttelep, ahol izgalmas és változatos
feladatokkal várják a résztvevőket. Az április 22-24-e közt zajló Juhász Gyula Napokat a 2003-as Csillagszemű Juhász megválasztása és egy fergeteges buli zárja.

6

SZEGY -2003: ÁPRILIS 22. 6
/ /

RAKLEPESBEN ELŐRE

Beszélgetés Bori Imre Széchényi-díjas irodalomtörténésszel
- Mennyire érte meglepetésként a
díj? Számított rá?
- Egyáltalán nem vártam. Én
megszoktam, hogy nem nagyon kényeztetnek el. Ötven éve vagyok az
irodalmi pályán, és úgy gondolom ez
megkoronázta, és egyben hitelesítette
is azokat az eszméket, amiket én vallottam, hirdettem 50 évig, és amit
több, mint 40 könyvemben megírtam.
- Visszatekintve a kezdetekre, kik
voltak azok a tanárok, írók, akik legnagyobb hatással voltak önre?
- Az egyik Miroslav KrleOa, aki
horvát szabadgondolkodó volt. Azt
ugye mi is tudjuk, hogy a magyarok és
horvátok majd ezeréves házassága korán sem volt problémamentes. Tehát
ebből a szempontból ítélte meg a
nemzetünket, és néha bizony csúnya
dolgokat mondott a magyarokra.
Ugyanakkor a gondolkodásának a szabadsága, előítélet-mentessége hozzásegített bennünket ahhoz, hogy lássuk
a magyarok erényeit, de a vétkeit is.
Nem feledkezhetek meg Sinkó
Ervinről sem. ő volt Újvidéken a magyar tanszék vezetője, és én néhány
évig az asszisztense voltam. Ahogy ő
mondta: „az emberi dokumentumok
tisztelete" volt az, amit megtanulhattunk tőle, és a Sztálin- és a kommunista realizmusellenesség.
A legnagyobb hatást mégis Németh László gyakorolta rám, akit még
gimnazista koromban olvastam. Tőle
azt tanultam meg, hogy nemcsak a
nagy irodalmakat kell bámulni, hiszen
a szomszédos népek tejtestvérek. Én
az ő hatására olvastam végig a szerb
irodalmat, és ő is megtanult szerbül.
- Jó ideig folyt a vita a határon túli és az országon belüli magyar irodalom kérdéséről. A földrajzi kategórián
kívül miben különülnek el egymástól
ezek a fogalmak?
- Úgy tudom ezt szemléletesen
kifejezni, hogy míg a maga zsebében
forint és fillér, addig az én zsebemben
dinár és para csörög. De az okok történelmiek. Az természetes, hogy más
életkörülmények közé kerültünk az
akkori Jugoszláviában, mint a határokon belül maradt magyarok, ebből
következik, hogy egy idő után másképp kezdtünk gondolkozni és élni.
Magyarország ezzel egyáltalán nem
törődött. Ezt már olyan okos emberek
is tudták, mint Jászi Oszkár 1920-ban,
vagy Németh László a 30-as évek ele-

Bori Imre, az Újvidéki Egyetem tanára, irodalomtörténész,
majd félszáz kötet
szerzője március IS-én vehette át a köztársasági elnöktől a Széchényi-díjat.
Ebből az alkalomból kerestem meg az újvidéki Híd című folyóirat
szerkesztőségében.
jén. Mindketten azt állították, hogy
ezeken az elszakított területeken élő
magyarságrészeknek önálló életet kell
élniük, sőt a Nyugatban megjelent
egy tanulmány azzal a címmel, hogy
Magyar gyarmatok, ami arról értekezett, hogy Magyarország ezeket a területeket gyarmatainak tekinti, tehát
könyvkiviteli, de nem könyvbehozatali területeknek. Voltak természetesen
itt is írók, ha nem is mind nagy és jelentős író, de az irodalom itt is élt.
Már 1924-ben kiadták a vajdasági magyar írók első almanachját, tehát ez az
öntudat már a kezdeteknél megjelent.
A nehézségeket leginkább az okozta,
hogy míg Erdély viszonylagos önállósággal bírt a történelem során, például saját egyeteme volt Kolozsvárott,
addig a Vajdaság teljesen Budapest felé orientálódott, ezért úgy voltunk,
mint akinek elvágták kezét-lábát.
A II. világháború után 1946-tól
1957-58-ig Vajdaság szinte teljesen el
volt szigetelve Magyarországból. Semmiféle nyomtatvány nem jöhetett át,
és nem mehetett be. Például a Csillag
című Magyarországon megjelenő folyóiratot én kezdő íróként egy idősebb író kollégámnál láttam a Jugoszláv külügyminisztérium pecsétjével.
A Budapesti Jugoszláv Nagykövetség
munkatársai megvették a lapot, elpostázták Belgrádba, onnan pedig elküldték a vajdasági magyar íróknak, hogy
vitatkozzanak az azokban szereplő állításokkal.
- Eszerint így vagy úgy, de mégis
eljutott ide a magyar irodalom ezekben a nehéz időkben is.
- Azt kell mondanom, sokkal szorosabb kapcsolatokat ápoltunk a szerb,
a horvát, a szlovén, sőt a szlovák, vagy
a cseh irodalommal, mint a magyarral.
A másik különbség az volt, hogy Jugoszlávia nem volt úgy elszigetelve a
nyugati világtól, mint Magyarország.
Bábel novelláit mi az 50-es években
olvastuk. Mikor jelentek meg ezek
Magyarországon? A 70-es években.
Ezen okok miatt az itteni írók gondolkodása másként alakult, mint Magyarországon élőké. Később, 1957 körül
ismét közelebb kerülhettünk a magyar
irodalomhoz, de ekkor sem a hivatalos
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1971), Szenteleky-díjas (1973),
Széchenyi-díjas (2003).
irányzattal, hanem a félreállított,
elhalgattatot írókkal vettük fel a kapcsolatot. Mi már a 60-as években megjelentettük a Hídban Weöres Sándor
doktori tanulmányát, A vers születését, ez csak jóval később látott napvilágot Pécsett. Kassák Lajosról pedig akkor írtam, amikor még egyáltalán nem
volt tanácsos vele foglalkozni.
- Napjaink vajdasági irodalmával
kapcsolatban viszont letargiáról beszél.
- Hát én nem hiszem, hogy túl
sok okunk lenne lelkesedni. Annál is
inkább, mert a 80-as évek végén szabadságjogainkat megnyirbálták, autonómiánkat elvették, a pénztámogatások is nagyon gyéren csorgadoztak,
úgyhogy nem túl vidám itt az élet.
- Az egyik interjújában olvastam
ezt a mondatát: „Az irodalmat maisa

politika szolgálólányává kívánják tenni, mint régen.", el lehet ezt kerülni?
- Hát hogyne lehetne! Csak ne
avatkozzanak bele az irodalom dolgába. Most is van Szabadkán az a politikai írói csoportosulás, ami ugyanazt
akarja, amitől már megszabadultunk,
csak most nem szocialista, hanem
pirosfehérzöld irodalmat akarnak. Mi
pedig nem azt akarjuk, hanem esztétikai törvényeket tisztelni, és az emberi
életet ábrázolni úgy ahogy az van,
nem abból a célból, hogy a szerbek
így-úgy, bezzeg mi dicső magyarok...
Egyáltalán nem ilyen relációban gondolkodunk, mert vannak rossz szerbek, és rossz magyarok, és vannak jó
szerbek, és jó magyarok is.
-A díjkiosztó után azt nyilatkozta,
hogy az irodalmat ráklépésben kell
megközelíteni, mit ért ezen?
- A kritikusi tapasztalataim vezettek ide. Amikor elkezdtem kísérni az
élő magyar irodalmat, először felfedeztem Déry Tibor korai műveit, utána elkezdtem Krúdyt és Kosztolányit
olvasni. Ha az ember ezeket így olvassa, akkor egészen más színben látja
őket. Ha pedig az ember először
Krúdyval ismerkedik meg, majd elolvassa Jókai műveit, akkor Jókait is
másképp látja, mint addig. Nem úgy,
mint ahogy a bibliában van, hogy Petőfi Sándor nemzé Ady Endrét, Ady
Endre nemzé József Attilát, hanem
visszafelé. Ez a valóságban is így volt,
nem? Nem Jókai olvasta Krúdyt, hanem Krúdy olvasta Jókait. Ha Krúdy
felől nézzük Jókait, akkor egészen más
perspektívát kapunk. És ki is derült,
hogy a modern magyar irodalmat így
lehet megismerni, és el lehet jutni egészen Arany Jánosig, Madách Imréig.
- Más tudományágakban is alkalmazzák ezt a megközelítési módot?
- Biztos, hogy alkalmazható, de
én még nem próbáltam. Amikor én az
irodalomra vonatkoztatva használtam,
akkor úgy látszott, hogy sikeres. És
nemcsak nálunk, hanem magyarországi szempontból is, hiszen az irodalomtörténészek az én Jókai tanulmányom nyomán írták a Jókai Magyarország című könyvet, de van Krúdy
tanulmánykötet is, ami az én írásomat

használja fel, de nem hivatkozik rám.
Tehát a szemléletemet elfogadták,
úgyhogy van benne valami termékeny
felismerés.
- Ön az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézetének tanára és igazgatója volt Milyen háttérrel kerültek
önökhöz a hallgatók? Mit gondol az
iskoláztatási hiányosságokról, amiket
sokan az asszimiláció motorjának tartanak?
- Az asszimiláció nem igaz. A másik dolog meg az, hogy ha az iskoláztatás gyöngül, akkor ez azért van,
mert Szabadkán kitalálták azt, hogy a
Jugoszláv iskolarendszer nem jó, ezért
a gyerekeket Magyarországon kell taníttatni. Hát hány évtizeden át nem
Magyarországon tanultunk? Én egy
órahosszát sem tanultam ott! Autóbuszszámra szállítják át a gyerekeket
Szegedre, Kiskunhalasra, Pécsre a
gimnáziumokba. Hogy fogyunk, az
pedig teljesen természetes. Kedvem
lenne számbavenni csak a politikus és
író ismerőseimet, hogy megnézzem,
az ő gyerekeik most hol vannak. Azok,
akik sírnak, hogy fogy a magyarság,
hát azok fogyasztják legjobban. Nincs
asszimiláció, az asszimiláció egyeden
forrása a vegyesházasság, de még az
sem kötelező. Nálunk a tanszéken
voltak olyan hallgatók, akiknek a nevük is szerb volt. De az anyjuk, aki viszont magyar, a sarkára állt, és megtanította a gyerekének a nyelvet, sőt
magyar iskolába járatta. Az asszimiláció, ahogy mostanság beszélnek róla,
egyáltalán nem igaz. Ez politikai pánikkeltés, de jó üzlet is. Sok piszkosság is van ebben a dologban. Ezekben
az eszmékben én nem hiszek!
- Abban sem, hogy a magyar osztályok száma évről évre csökken?
- Hát idefigyeljen. Ha Szabadkáról évente csak egy osztálynyi diákot
visznek át, akkor az az osztály innen
hiányzik. Akkor nyilvánvaló, hogy itt
egy osztállyal kevesebb van. Akik innen hiányoznak, azok Magyarországon vannak. De ez nem jelent semmit.
- Gondolja?
- Tudom. Én is úgy vagyok, mint
az az írókollégám, aki a hetedik emeleten lakik, ott az állomás felé, a sugárúton. ő mondta: „Hogyha majd az
utolsó is elmegy , akkor utána nézek,
és integetek neki, de én nem megyek."
CS.L.

SZÍNHÁZ AZ EGESZ VAROS
Egyetemisták Nemzetközi Kulturális Fesztiválja
Idén
ötödik
alkalommal
rendezzük meg a fesztivált. A
rendezvény eredetileg a frankofón
kultúra terjesztését tűzte ki célul, de
utána inkább a fiatalság, a régió és az
Unió fiatalságának közelebb hozása
lett a cél a színház eszközével. A rendezvény tehát elsősorban színházi
fesztivál, melyen már az elmúlt négy
évben is számos országból vettek részt
amatőr színházi társulatok, köztük
írek, spanyolok, lengyelek, csehek, románok, franciák is. Mostanra már körülbelül 140 fő vesz részt a rendezvényeken, melyeket tavaly kávéházi zenei estekkel is kiegészítettünk három
szegedi kávázóban egy francia zenekar
közreműködésével, melynek nagy sikere volt, ezért kivittük a programot a
Dugonics térre és a Kárász utcára is.
Ebben az évben ugyan nem lesz
kávéházi zene, lesz viszont Vásári Komédiák címen utcaszínház, melyet egy
celldömölki társulat csinál csütörtökön és pénteken reggel 11 órakor.

Április 23. és 26. között rendezik meg Szegeden az Egyetemisták
Nemzetközi
Kulturális Fesztiválját, mely két állandó helyszínén, a Korzó mozin és a Pinceszínházon kívül a város utcáit és tereit is igénybe veszi, hogy egy kis kulturális
színt hozzon Szegedre az elmaradt tavasz helyett. A rendezvény
mindazokhoz
szól, akik érdeklődnek a város, Magyarország és az idegen népek kultúrája, a
színház, a zene és a tánc iránt. A fesztivál részleteiről, a szervezés
körülményeiről az egyik szervezőt, Csernus Dórát
kérdeztem.
Ami az előadásokat illeti, az amatőr
színtársulatok mellet vannak profi
meghívottak is, mint például az első
napon Szilágyi Enikő a Thália Színházból, aki Fekete sas című Edith
Piaf-estjét hozza le Szegedre, a Korzó
moziba, ami a Pinceszínház mellett a
két helyszínünk egyike. Emellett a
szegedi Hóra színház fogja táncolni a
Kultúrák határtalanul című darabját
pénteken, valamint a Soltis Lajos
Színház Bornemisza Péter: A magyar
Elektra című darabját játssza szombaton. Délelőttönként színházi foglalkozásokat tart két hivatásos színész a
fellépők számára, tehát oktatást is tar-

tunk. Rendezünk továbbá egy VIP fogadást, ahol a város jelentős emberei
is megismerkedhetnek a fesztivállal.
Ennek az évnek a nagy újítása a szombat délelőtt tizenegykor rendezendő
parádé, mely a Széchenyi tértől vonul
a Dugonics térig, és amelynek célja,
hogy minél jobban megmozgassa a
város lakosságát, felhívja az emberek
figyelmét a fesztiválra. A parádénak
van forgatókönyve, mely egy mesére
épül és amelyet zsonglőrök, zenészek,
versmondók, színészek adnak elő, de
részt vesznek rajta a fesztivál előadói
is. Örülnénk, ha minél több járókelőt
tudnánk bevonni az előadásba.

- Honnan szerzitek az anyagi fedezetet a fesztivál lebonyolításához?
- A szegedi Frankofón Kultúráért
Alapítvány keretein belül szervezzük a
fesztivált, a pénzt pedig alapítványi támogatásokból hozzuk össze. Az alapítvány elnöke Csemus Sándor, a párizsi Magyar Intézet igazgatója, de
rajta kívül minden alapítványi tag diák. Támogat minket a Francia Kulturális Intézet az Alliance Française, az
Oktatási Minisztérium, a Nemzeti
Kulturális Alap, Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata, de* nagy cégektől is kaptunk összegeket Nagy
csalódásunkra az E H Ö K nem támo-

gatja a rendezvényt, pedig egyetemisták nemzetközi találkozójáról van szó.
- Milyen a médiatámogatottságotok mennyire vagytok jelen a sajtóban?
- Tavaly elértük, hogy a média is
komolyan felfigyeljen ránk, voltunk
az R T L Klub reggeli műsorában, a
Duna tévében, a Szegedi Városi televízióban, írt rólunk a Délmagyarország, a Zsöllye, úgyhogy abban
reménykedünk, hogy idén a nagyobb
ismertségnek és a húzóneveknek köszönhetően még több ember fogja látogatni a rendezvényeinket. A hét elejétől a programfüzeteinket meg lehet
majd találni a város kocsmáiban, kávéházaiban, az egyetemen, ki fogjuk
plakátolni szerte a városban.
T. P. Z.
A fesztivál részletes programját
lásd a 14. oldalon! Bővebb információ:
http://ftuf.jonapot.hu.
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NINCSEN EGYETEM
HALLGATÓK NÉLKÜL

TUDOMÁNYOS NAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KARON

Beszélgetés Mák Balázzsal, az EHÖK elnökével

A legnagyobb feladat a jó közösségi szellem kialakítása. Fotó: Nagy

- Egyedüli jelöltként indultál az
Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat
elnökségéért
- Korábban a többes jelölés volt
az általános. A választásokat megelőzően több kar is megkeresett, mi lenne, ha beadnám a pályázatomat. Minden karral beszéltem, programom
megismerése után előzetesen mindenki elfogadta a személyemet. Arról
nem én tehetek, hogy nem volt ellenjelölt.
- Milyen változásokat képzelsz el
a hallgatói önkormányzat életében?
- A legnagyobb feladat a jó közösségi szellem kialakítása, persze ezt
nem lehet senkire ráerőszakolni. Sajnos hatalmas méretű a passzivitás a
hallgatók között, nemcsak a választások során, hanem az egyetemi élet
minden területén. Hétfő keddre berakják az óráikat, utána pedig mennek
haza. A pályázatomban is leírtam,
egyik legfontosabb célom, hogy az
egyetemen olyan közösség jöjjön létre, ahova jó tartozni.
Az volt a mottóm: „egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit
rögtön legfelül lehet kezdeni". Sok
olyan ember van, aki akar és tud is
tenni az egyetemért. Velük összefogva
jó csapatmunka kialakítására törekszek. Ezért a munkát az E H Ö K szervezetének átalakításával kezdtük. Létrejött egy Kommunikációs és Informatikai Bizottság, az ő feladatuk elsősorban az arculatépítés. Az újonnan
alakult Rendezvényszervező és Marketing Bizottságnak összegyetemi
rendezvényeket kell szerveznie, és
ezekhez az anyagi fedezetet is nekik
kell biztosítaniuk. Sajnálatosnak tartom, hogy Szegeden rengeteg olyan
cég, vállalkozás van, amelyik a diákokból él, a haszonból azonban csak nagyon kevés kerül vissza a hallgatókhoz. Szeretnénk, ha idén lenne összegyetemi gólyatábor, őszre tervezzük
az egyetemi színpad fölállítását a Dugonics téren, itt a hallgatók meg tudnák magukat mutatni a városnak. Az a
tapasztalat, hogy ha bármilyen kulturális esemény az egyetem berkein belül van, azon kívülről csak nagyon kevesen vesznek részt, de ha szabadtéren
rendezik meg sokan megállnak, és végig nézik. Számos olyan jogi probléma van - például szabályzatok alkotá-

sa - , amellyel nemcsak az egyetemről,
hanem a régió más hallgatói önkormányzatától is hozzám fordultak.
Ezeket a feladatokat egy ember nem
tudja ellátni, ezért alakult a joghallgatókból álló Jogi Bizottság. A kulturális
területen még tervezzük egy egyetmi
Ki Mit Tud megszervezését. Ki szeretnénk írni egy innovációs pályázatot
hallgatók számára.
- Zajlik a vita az új Felsőoktatási
Törvényről.
- A Felsőoktatási Törvény módosításával kapcsolatban komoly veszély
volt, hogy a hallgatói képviselet arányát komolyan - akár 15%-ra - lecsökkentik. Ez ellen minden szinten
küzdünk, hiszen egyetem nincsen
hallgatók nélkül. Kicsit finomítani
kellene a kreditrendszeren. Az alapkoncepció az volt, hogy az átjárhatóságot biztosítani tudjuk. Úgy veszem
észre, hogy inkább a jogszabály formai elemeit akarták betartani, maga a
kezdeményezés lényege elveszett a
megvalósítás során. Mára lezárult a
próbaidőszak, fontos lenne a kreditszabályzatok újra tárgyalása.
Az ország és az egyetem előtt álló
egyik legnagyobb kihívás az Európai
Unióhoz való csadakozás. Ezért változtattuk meg a Külügyi Bizottság nevét Külügyi és E U Integrációs bizottságra. Ennek a szervezetnek a feladata
a régi kapcsolatok ápolása mellett újak
kialakítása, nemcsak uniós országokkal, hanem a szűkebb régión belül is.
A cél, hogy minél több hallgató juthasson ki külföldre, ezáltal is tanulva a
nyelvet.
- A kultúra mellett az egyetemi
élet egyik fontos területe a sport
- Nagyon régi vágyam az, hogy
több sportágban is létrejöjjön egy jó
nevű egyetemi csapat. Ennyi hallgatóból olyan együttesek hozhatók létre,
akik nemcsak országos, de nemzetközi
szinten is megállnák a helyüket. A tanuszoda felépítését nem biztos, hogy
célszerűnek tartom, hiszen Szegeden
már van egy Sportuszoda. A Tisza adta lehetőségekkel élve azonban létre
lehetne hozni egy Vízisport telepet.
Ez valóban elég sok terv egy évre,
pont ezért remélem, hogy lesz egy
utód, majd aki ezt a munkát folytatja.
- A közel múltban harmadik próbálkozásra sem sikerült új 11K Hall-
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gatói Önkormányzatot
választani.
Mennyire általános, hogy nem mennek el szavazni a hallgatók?
- Az alap probléma, hogy az első
választás nem volt kellő képen meghirdetve. Az akkori - az eredménytelen választások következtében jelenleg
is hivatalban lévő - önkormányzat
nem fordított kellő energiát a részvétel fontosságának propagálására. A
volt JATE-s karokon, ahol több napos
közveden választási rendszer van fenn
áll a veszélye annak, hogy nem lesz érvényes és eredményes a választás,
mert a résztvevők aránya nem éri el a
25%-ot.
- Van valamilyen megoldás, hogy
létrejöjjön az új testület?
- Minden kari önkormányzat saját
maga alkotja meg a szabályzatát kétharmados többséggel. E H Ö K elnökként nem tudok beleszólni abba, hogy
milyen legyen a választási rendszer,
ezt az ottani hallgatóknak kell eldöntenie. Nagyon sokat tanakodtunk egyeztettem a főtitkár asszonnyal,
Mezősi dékán úrral, a H Ö K tagjaival
és az ellenjelöltekkel is - , arra a következtetésre jutottunk, hogy ezt a szabályzatot csak ők tudják megváltoztatni. Egy olyan megoldás kidolgozására
lenne szükség, amely egyfelelől meggyorsítaná a választást, és biztosítaná
egy olyan testület fölállását, amelyik
erkölcsileg is elfogadható, nemcsak a
jog szerint.
-Az utóbbi években nagyon átpolitizálódott a hallgatói mozgalom.
- Úgy gondolom az egyetemre
nem szabad, hogy a politika beférkőzőn. Természetesen minden embernek van politikai véleménye, vagy
akár hovatartozása is, de ezt az egyetem falain kívül kell hagynia. Az
EHÖK-ből igyekszek száműzni minden olyan dolgot, amely lehetőséget
adhat arra, hogy politikai elfogultsággal vádoljanak meg minket. Az más
kérdés, hogy a szabályozás révén a
politika beleszól a hallgatók mindennapi életébe. Az országgyűlés hozza a
törvényeket és ott megfelelően képviselni kell az egyetem érdekeit. Politizálni nem szabad az egyetemen belül,
hiszen ezzel az egyetem elveszti függetlenségét.
K.Z.G.

A szociális szféra munkatársainak tevékenysége és a gyermekbetegségek
gyógytornája, első látásra távoli témaköröknek tűnnek. Ellátogatva az Szegedi
Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Tudományos Napjára, belátjuk, hogy e témák jól megférnek egymás melletj. A Tudományos Ülések Bizottsága és a SZAB Orvostudományi Szakbizottsága szervezésében, az Egészségügyi Főiskolai Kar rendezésében minden évben megrendezik az Altalános
Szociális Munkás Szak, a Gyógytornász Szak, és a Védőnő Szak tudományos tanácskozását, mely helyszíne a Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza.
Az első szekcióban a főiskolai kar Szociológia Tanszéke által végzett, a Soros Alapítvány támogatásával létrejött kutatási program első eredményeit mutatta be. A Feleky Gábor az SZTE BTK Szociológia Tanszékének vezetőjének
irányításával, az EFK Szociológia Tanszék munkatársai által végzett kutatások
célja a segítő szakmák valóságos világának, az ott dolgozók élet- és munkakörülményeinek vizsgálata volt. Nem utolsó sorban a közreműködő hallgatóknak
így lehetőségük volt részt venni egy empirikus szociológiai kutatásban. A szekció előadói részletesen ismertették az egyes szakterületek eredményeit. Piczil
Márta a szociális területen dolgozók munkakörülményeiről és munkához való
viszonyukról beszélt. A szociális szféra dolgozói munkájuk során komoly ellentmondással szembesülnek: a társadalmi elvárások szintje és a kliensek igénye
egyre nő, azonban a szakma társadalmi elismertsége továbbra is alacsony maradt. Jellemző, hogy az itt dolgozók többsége egyszerűen munkát, munkahelyet
keresve került erre a területre. A munkavégzés során gyakran hiányoznak az
eredményes tevékenységhez szükséges körülmények. A Csongrád megyei segítők túlnyomó többsége a nehézségek ellenére újra ezt a területet választaná
élethivatásának, gyermeküknek azonban mégse ajánlanák ezt. Éhbérért dolgozunk, sokan mégis lenéznek bennünket - fogalmazta meg az egyik válaszadó.
Hédemé Berta Edina a segítők attitűdjéről számolt be roma kliensekkel végzett szociális munkában. A vizsgálatok eredményei a jelenlévők egy része számára
is sokkolóak voltak. Az alapfelvetés az volt, hogy a segítők távolságtartó magatartása kisebb, mint az átlaglakosságé. A kérdőívek kiértékelése után kiderült, hogy
minél erősebb a társadalmi interakció, annál inkább erősödik ez a magatartás. Talán ez a magyarázat arra, hogy a válaszadók 41,3%-a egyetértett azzal, hogy mindenkinek joga van olyan iskolában tanítatni gyermekét, ahol nincsenek roma gyerekek, ez az arány az ádaglakosságnál 60%-os. Azok közül, akik munkájuk során
találkoznak roma kliensekkel 41,4% ért egyet a fenti kijelentéssel, míg, alak nem,
azoknál némileg alacsonyabb 38,8%-os az arány. Az előadást követő vitában Török Judit a Szociális Munkás Szak vezetője elmondta a nemzetközi tapasztalatok is
alátámasztják, hogy erősek az előítéletek a segítő szakmákban. Kiemelte a képzés
során még nagyobb hangsúlyt kell helyezni erre a területre.
A Csongrád megyei szociális szféra munkatársainak életkörülményeiről
Tunyogi József számolt be. Az talán senkit nem lep meg, hogy a segítők életkörülményei rosszabbak az átlagosnál. Az információs társadalom küszöbén a
megkérdezettek közül szinte senki sem rendelkezik internettel, és számítógépe
is csak minden negyedik válaszadónak van otthon. Erre az adhat magyarázatott,
hogy 2000-ben átlag nettó 37 400 Ft keresettel rendelkeztek. Ez természetesen
nem teszi lehetővé, hogy befektetési céllal ingó vagy ingatlan vagyont halmozzanak föl. Kulturális értékhordozókkal azonban a rossz anyagi körülmények ellenére jól ellátottak a vizsgált háztartások: ádagosan 457 darab könyvel rendelkeztek felmérés időpontjában. A segítők 46%-a saját bevallása szerint havonta
pénzzavarba kerül, saját anyagi helyzetét a többség úgy határozta meg, hogy beosztással nehezen élnek. Jövedelmi helyzetük rendkívül hátrányos, így gyakran
megélik, hogy hozzájuk hasonló életkörülmények között élőkön kell segíteniük.
A szociális segítők saját egyéniségüket használják munkaeszközül - mondta
Laukó Gábor, aki a szociális szféra dolgozóinak életmódjáról és rekreációs tevékenységéről számolt be. Viszonylag nagy azok aránya a felmérésben résztvevők között, akik rendszeresen, vagy gyakran tapasztalnak magukon különböző
pszichoszomatikus betegségekre utaló tüneteket. Ezen a területen dolgozók körében igen nagy a kiégés veszélye, ezért különösen fontos számukra az aktív pihenés, a segítők anyagi körülményei azonban erősen behatárolják lehetőségeiket. A válaszadók 80%-a az elmúlt öt év során nem volt külföldön nyaralni, és
45,9%-uknak ezen időszak alatt belföldön sem sikerült elutaznia pihenni, igaz
ezek az adatok némileg kedvezőbbek a regionális és országos adatoknál.
A tudományos nap előadásainak második fele a főiskolai kar szorosan vett
egészségügyi képzésének - a Gyógytornász és a Védőnő Szak - témáival foglalkozott. Bán Roberta az ortopédiában előforduló gyermekbetegségekről és azok
fizoterápájáról beszélt. Elmondta számos felnőtt korban előforduló ortopédiai
betegségről kiderült, hogy azok gyökerei a gyermekkorba nyúlnak vissza. A
gyógytornász feladata a rehabilitációs munkában a kívánatos harmónia megteremtése és a saját testséma megismertetése. A köztudatban a hát- és derékfájás
úgy él, mint felnőttkori betegség. A panaszok hátterében sok minden állhat, de
az egyik ok, hogy a kisiskolások hatalmas súlyokat cipelnek. Egy olasz felmérés
alapján iskolatáskájuk ádagosan saját testsúlyuk 22%-a, de vannak olyan napok,
amikor saját testsúlyuk 46%-át kell elvinniük táskájukban.
Sebő Katalin kéz izomerejének változásáról számolt be reumatoid arthitises
betegek esetében. Ez a probléma döntően a munkaképes korosztályt érinti, így
döntő a betegség előrehaladásának lassítása. Ehhez a gyógyszeres- és a mozgásterápiának, valamint egyéb kezelési módszerek összehangolására van szükség.
Gábor Katalin egy 1998 és 2000 között zajló Leonardo da Vinci program
eredményeiről számolt be, melynek célja az ápolási munka hatékonyságának javítása volt. Az öt országban zajló projekt többek között az ápolási dokumentáció észszerűsítésével, a munkaterhelések felmérésével és a pontos felelőségi körök kialakításával kívánt eredményeket elérni. A képzés bilaterális partnercserék, és évente
megrendezett szemináriumok keretében zajlott. A magyar fél - a főiskolai kar
együttműködve az AOK-val - osztályvezető ápolók menedzsment képzése révén
vett részt a programban. A negyven órás elméleti oktatást húsz órás gyakorlati képzés követte. Az emberi erőforrás menedzsment képzés teszt-intézménye az AOK
Bőrklinikája volt. A program eredményeit dolgozói- és beteg elégedettségi kérdő- •
ívekkel értékelték. A projekt eredményeit egy két kötetes könyv formájában publikálták angol és francia nyelven, és az interneten is elérhetővé tették.
Az utolsó előtti előadáson Jármay Katalin a lipid anyagcsere változásairól számolt be krónikus hepatitisz C kapcsán. Az utolsó előadáson Gunics Gyöngyi antibiotikumok és dihydropiridin-származékok kölcsönhatásának vizsgálatáról beszélt
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SZEGEDI EGYETEM - HÓCIPŐ
Hét vezérből maradt a Szabó

Neked mit ígért a Gábor?

Árpád vezérek.

H a tűz lesz, te viszed a poroltót!

Ezt mind én írtam?

N e égesd, most beszéltem a Csirikkell

G á b o r vezér.

És akkor megfogtam a derekát..., nem, a vállát,... nem,
Ketten maradtunk állva.

Figyelj, a ládapakolási és ütemezési problémákat az élelmiszeriparban is értik!

G á b o r Szabó, dr.
A Szegedi Egyetem - H ó c i p ő t fotózta: Nagy László. Szöveg: Dlusztus Imre.

Mintha én mondanám.
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A PEDAGÓGIAI HOZZAADOTT ERTEK
ÉS A JÓ ISKOLA MÍTOSZA
Beszélgetés Csapó Benővel

- Milyen kutatások folynak a tanszéken?
- A kutatási területek intézményesült formája az MTA Képességkutató csoportja, melynek vezetője
vagyok. 1990-ben alapítottuk a csoportot, amit két cikluson keresztül
Nagy József vezetett. Fontos, hogy
az ilyen alkalmazásközeli területen
is, mint az oktatás vizsgálata sikerül
meghonosítani a kutatás szervezése,
adminisztrálása és a publikációk értékelése területén az akadémiai normákat. Ahhoz, hogy empirikus pedagógiai kutatásokat végezhessünk nagyon sok pályázaton kell részt vennünk. Ezek nagyon drága vizsgálatok, a tesztek előkészítése, előállítása, kipróbálása, utána az adatrögzítés, az adatföldolgozás - mind pénzbe kerül. Ahhoz hogy sikeresek legyenek ezek a vizsgálatok, rengeteget kell szervezni, kommunikálni az
iskolákkal, ehhez kell egy állandó
infrastruktúra, amit fönt kell tartani
és ez nagyon sokba kerül. A nemzetközi normáknak megfelelő léptékű
és színvonalú vizsgálatokat tudunk
végezni. A tematikát tekintve is
olyan jelegű kérdésekkel foglalkozunk, melyek szinkronban vannak a
nemzetközi mozgásokkal. A 2000-es
PISA felmérések eredményei által
okozott sokk számunkra nem volt
meglepő. A kilencvenes évek eleje
óta a tudás hasznosíthatóságával, alkalmazásával, értékével, a tudáskoncepció változásával foglalkozunk. Az
utóbbi években két fő iránya volt a
kollegáimmal közösen végzett vizsgálatoknak, az egyik nagy, országos
reprezentatív mintákat igényelt. Ezt
a vizsgálat sorozatot 97-ben kezdtük
el. Az volt a célunk, hogy azokat a
méréseket, melyeket valamilyen
mintán az elmúlt húsz-huszonöt évben elvégeztünk, országos reprezentatív mintán megismételhessük. Ennek csak egyfelől volt oka az ezredforduló szimbolikus dátuma, a vizsgálatoknak másik oka az volt, hogy
ekkoriban zárult le a magyar közoktatás fejlődésének egy szakasza. A kilencvenes évek végén járt iskolába az
a korosztály, amelyik még a rendszerváltás előtti szellemben kezdte
meg tanulmányait. Szerettünk volna
egyfajta benchmarkot rögzíteni:
ilyen volt a XX. század végén a magyar gyerekek képessége. A vizsgálatot 99-ben lényegében lezártuk, a
minisztérium azonban felvetette,
hogy szükség lenne egy hasonló felmérésre a nyelvtudás állapotáról is.
így ehhez a sorozathoz kapcsoltuk
hozzá az angol és a német nyelv tudásának felmérését, amit 2000-ben
végeztünk el egy még nagyobb mintán.
- Hány fősek ezek a minták?
- Alapesetben - ha a reprezentativitás a cél - évfolyamonként kétezer körüli gyereket szoktunk vizsgálni. Széles életkori sávokat tekintünk át, a harmadik évfolyamtól a tizenegyedik évfolyamig. Voltak olyan
tesztek, amit harmadikosok már
megtudnak oldani és még oda lehet
adni a középiskola harmadik osztályos diákjainak is. így az életkori
metszetekről és magáról a fejlődésről
is van egy képünk. A nyelvtudás felmérése kicsit nagyobb mintát igényelt, hiszen nemcsak osztálykeretben tanítják a nyelveket. Ezért nem
lehetet osztályokra szűkíteni a vizsgálatot, így kétszáz általános- és száz
középiskolát választottunk ki. Hato-

Csapó Benő az SZTE BTK Neveléstudományi
Tanszékének egyetemi tanára
egyik előadója volt a Szegedi Társadalomtudományi
szakkollégium
Esélyegyenlőtlenségek
a mai magyar társadalomban című konferenciájának.
Ott
a társadalmi különbségek tükröződése az iskolában címmel tartott nagyon
érdekes előadást. Ennek apropóján készítettünk vele interjút.
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A teljesítménykülönbségek nagy része a szülői háttérrel magyarázható. Fotó: orio

dik, nyolcadik és tizedik évfolyamon
mértük föl a nyelvtudást azoknál a
gyermekeknél, akik első nyelvként
angolt vagy németet tanulnak. Minden gyerekkel a nyelvi képességeket
értékelő teszteken kívül elvégeztettünk gondolkodási képességeiket
vizsgáló feladatokat és kíváncsiak
voltunk a nyelvtanulással kapcsolatos
attitűdjükre, és a szülők iskolázottságára is. Nemcsak az volt a kérdés milyen szinten tudnak a gyerekek angolul és németül, hanem az is, milyen
szempontok alapján választják ki a
tanulandó nyelvet. Elég érdekes regionális különbségeket találtunk, és
e mellett látható egy a szülők iskolázottságával kapcsolatos összefüggés
is. Megint csak lezártuk ezt a kutatást, amikor fölmerült a minisztériumi igény, hogy ismételjük meg 2002ben is ezt a vizsgálatot azzal a kiegészítéssel, hogy ekkor már mérjük a
diákok beszédkészségét is és terjeszszük ki a felmérést a tizenkettedik
évfolyamban tanuló diákokra is.
-Mennyiben alkalmazott kutatási feladatok ezek a vizsgálatok?
- Ez egy feladat, amit meg kell
oldani, de kutatási lehetőség is, hiszen adatokhoz jutunk. Kutatóként
definiáljuk magunkat. Elvégezzük
ezeket a feladatokat, ha hozzákapcsolhatunk még bizonyos kérdéseket, melyek nemcsak nekünk, hanem
a minisztériumnak mint megbízónak
is érdekesek lehetnek. Például a
2000-es vizsgálatban mindkét nyelv
esetén szerepelt az olvasáskészség,
ehhez mi hozzá kapcsoltunk egy
anyanyelvi olvasáskészséget vizsgáló
tesztet.
A másik kutatási irány, amit a kilencvenes évek elején kezdtünk el, az
a releváns, értékelhető tudást vizsgája. Kilencvenben egy amerikai kutatócsoporttal részt vettünk egy Magyarországon kívül az USA, Japán és
Tajvan egy-egy egyetemi nagyvárosában a diákok matematika tanulását
vizsgáló projektben. Az a Harold
Stevenson vezette a programot, aki

régebben az európai és az ázsiai matematika tanítás összehasonlításával
foglalkozott. Gyakran kritizálták őt
azért, hogy az ázsiai kultúrában vizsgál egy ilyen jelenséget, bírálói szerint a színvonalas matematikaoktatás
az USA-ban nem valósítható meg.
Ezért keresett egy nyugati kultúrájú
országot, ahol ugyancsak jó volt a
matematikaoktatás, így esett választása hazánkra. A projektnek része
volt egy természettudomány teszt is,
amelyben Magyarország alulmúlta
az összes többi országot. Ekkor
kezdtem el tanulmányozni azt, mit
értenek az amerikaiak azon, hogy tudás. Akkoriban már elég sok jelzés
érkezett arról, hogy tanulóink tudásának alkalmazhatóságával komoly
problémák vannak. Ezért különböző,
erre a problémára fókuszáló kutatási
programokat indítottam el. Ennek
egyik eredménye egy 95-ös felmérés
volt: olyan területeket vizsgáltunk,
mint a természettudományi tévképzetek, valószínűségi gondolkozás, a
természettudományi tudás alkalmazhatósága. Ebből nőtt ki egy könyv,
amely Az iskolai tudás címen jelent
meg. Már akkor éreztük, hogy ez egy
féloldalas munka, szerettük volna elkészíteni a vizsgálatok humán párját,
erre 99-ben került sor. Ez a felmérés
sorozat már kisebb mintákra koncentrál, de sok változóval dolgozik.
A lényege az, hogy ugyanazokkal az
osztályokkal sok tesztet felvegyünk,
így az egyes képességek közötti öszszefüggéseket jól meg tudjuk vizsgálni. A vizsgálatok eredményei szintén
megjelentek könyv formájában is,
ennek Az iskolai műveltség címet adtuk. Ezek azok a projektek, melyek
megmutatják, milyen
minőségi
problémái vannak diákjaink tudásának. Az egyik fontos dolog az, hogy
meg tudtuk mutatni, hogy a gyerekek gondolkodásának, készségeinek
fejlődése sokkal lassúbb és később
zajlik le, mint azt elvárnánk, vagy
mint ahogy azt széles körben gondolják. A gyereket gyakran olyasféle

dolgok megtanulására kényszerítjük,
amelyek elsajátítására képességeik
még nem teszik alkalmassá őket.
Nem tudják a szöveget értelmezni,
mert nincs kialakult szókincsük hozzá. Gyakran olyan egyszerű dolog,
mint az arány fogalom nem alakult ki
olyan mértékben, hogy a lineáris
összefüggéseket meg tudnák érteni.
Pontosan meg tudjuk mondani melyik életkorban a népesség hány százaléka birtokolja az arány fogalommal bánni tudást, vagy az induktív
gondolkodás fejlődése melyik életkorban gyorsul fel.
Nagyon részletes adataink vannak arról, hogy melyik régióban milyen szintű a gyerekek gondolkodási
képességeinek fejlettsége, vagy hogyan függ a családi háttértől, mekkora különbséget jelent a szülők iskolázottsága a gyerekek tudásában, gondolkodási képességében. Tudjuk azt,
hogy mely területek inkább meghatározottak a társadalmi háttér által.
Bizonyos gondolkodási képességeket
nem határoz meg olyan erősen a társadalmi közeg, vannak, amelyek inkább a természeti közeggel, a hétköznapi tapasztalattal fejlődnek.
Azok a területek, melyek kevésbé
meghatározottak a társadalmi háttér
által egyfajta kitörési pontot jelenthetnek a kevésbé jólszituált szülők
gyerekeinek. Ilyen például a térrel
való bánás, a térképzet. Ezek azok a
teriiletek, melyek segítségével egy
igazságosabb szelekciós mechanizmust lehetne az iskolákban megvalósítani. A nemzetközi vizsgálatok
megmutatták azt, hogy Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol nagy különbségek vannak
a gyerekek között. Ha az iskolarendszer jól működik, akkor kiegyenlíti a
különbségeket, egy szűkebb spektrumban szóródnak a teljesítmények.
Kiemelt kérdés, hogy mit kezd az iskola ezekkel a különbségekkel. Az
egyik megoldás, amit a skandináv országokban látunk, hogy az iskolák
önmagukban befogadják ezeket a kü-

lönbségeket. Ez egyfajta társadalmi
orientáció, szokták a befogadást, az
inkluzívitást egyfajta filozófiaként is
emlegetni. Az iskola megtanítja a
gyerekeket a különbözőségekkel
együtt élni, és ha a különbségek hátrányosak, akkor azokat kiegyenlíteni.
Vannak olyan iskolarendszerek, ahol
egyfajta szegregáció jelenik meg, sajnos hazánkban az elmúlt tizenkét évben ezt a jelenséget tapasztaljuk. A
hetvenes-nyolcvanas években Magyarország még azok közé az országok közé tartozott, ahol nem voltak
az iskolák között igazán nagy különbségek, az elmúlt tíz évben azonban ezek szélsőségesen megnövekedtek, polarizálódtak az iskolai teljesítmények.
- Az iskolák lényegében újra termelik a társadalmi különbségeket.
- Ez azért probléma, mert kikerülnek a pedagógusok látóköréből a
különbségek, az egyik iskolában a
tanár csupa gyengén teljesítő gyereket lát, nincs viszonyítási pont, hova
lehetne a gyereket az adott életkorban eljutatni. Ez figyelhető meg a
másik végleten is, ahol csak jól teljesítő diák van, a pedagógus nem érzi
a kihívást. Másik gond, hogy nem
lehet azokat a progresszív pedagógiai módszereket működtetni, amelyeket a különbségek kezelésére kitaláltak, például a gyerekek egymástól való tanulását. Sokféle technika
van, amit fel lehetne használni.
Ezeknek nemcsak kognitív haszna
van, vagyis az, hogy a gyermekek
értelmi képessége jobban fejlődik,
hanem nagyon fontos szociális képességek, például a tudás átadásának
képessége, a másoktól való tanulás
képessége, a segítség elfogadásának
vagy éppen nyújtásának képessége
fejlődik. Ma már sok rájöttek arra,
hogy az együtt nevelésből nemcsak
a leszakadók, a lemaradók profitálnak, hanem azok is, akik kivételezett társadalmi helyzetben vannak,
így meg tudják élni saját kivételezett helyzetüket, és ki lehet bennük
alakítani a szolidaritás, a segítés
készségét. Ebből ők néha még többet profitálnak, mint akiket föl kell
zárkóztatni. Ez a modern pedagógia
egyik slágertémája. Különösen fontos ez néhány olyan európai országban, ahol a társadalmi kohézió megteremtése kiemelt kérdés.
- Egyre ismertebbé válik, hogy a
különböző
képességű
gyerekek
együtt oktatása mindenki számára
hasznos. Ugyanakkor működik valamiféle önzés a szülőkben, hogy a
jobb iskolákba írassák gyermekeiket.
- Létezik jó iskola mítosz. Kérdés mitől jó a jó iskola. Lengyel
László egy előadásában azt mondta,
meg kellene nézni, hogy ha a pesti
elitgimnáziumokba sorsolással jutatnánk be a gyerekeket, vajon akkor is
olyan jó teljesítményekkel kerülnének-e ki onnan a diákok. Az a tény
elég közismert, hogy azok a jó iskolák, melyek erősen szelektálnak. Már
a felvételinél lehet tudni a gyerekről, hogy ő nyelvvizsgával fog rendelkezni, hogy tovább fog tanulni.
Éppen ezért már elég régóta az a
kérdés hogy lehetne a pedagógiai
hozzáadott értéket kifejezni. .Kivonnánk a kimenetből mindazt, amit a
gyerek az iskolán kívülről behoz.
Ennek már kialakultak a technikái,
én magam is kétféle elemzési módszert próbáltam ki.
folytatás a 10. oldalon
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- Mi is ez a díj tulajdonképpen?
- A Rhodia francia cég, 1999 októberében jött létre a RhonePoulenc-ből. Szertágazó profdiai
rendelkezik: gyártanak többek között
műanyagokat, élelmiszer-adalékokat,
gyógyszeripari alapanyagokat. A
Rhodia a Magyar Tudományos Akadémiával és a Francia Nagykövetséggel közösen írt ki egy pályázatot. A
Prix Chimie-díjat utolsó éves hallgatók, illetve utolsó éves PhD hallgatók
kaphatják. A saját kutatási munkával
lehetett pályázni, amit később Budapesten be kellett mutatni egy öttagú
bizottság előtt, amely az Akadémia, a
Rhodia és a Francia Nagykövetség
képviselőiből állt. Úgy láttam, hogy a
pályázatnak több célja is van: egyrészt új francia-magyar ipari és kutatási kapcsolatok kiépítése, másrészt a
kémikus hallgatók előadókészségének, a tudományos pályára való
érettségének a lemérése. Összesen tizenketten pályáztunk: négyen végzős
hallgatók, nyolcan pedig PhD hallgatók voltunk. Az első díj a PhD
hallgatók számára egy két hónapos
kutatóút a Rhodia egyik franciaországi laboratóriumába - az még
konkrétan nem dőlt el, hova megyek
- és 2000 euró pénzdíj, a második díj
egy egy hónapos kutatóút, a hallgatók közül a legjobbat pedig pénzdíjjal
jutalmazták. A zsűri kiemelve a részVevők munkájának magas színvonalát, „diplomákat" is adományozott.
- Milyen szakon

végeztél?

('-•• - Vegyészként
diplomáztam
^ O - b e n , utána lettem P h D hallgató a Szilárdtest és Radiokémia T a n széken.
- Hogyan kezdtél el kémiával
foglalkozni?
- Ez nagyon régről datálódik. Az
Odessza Il-es általános iskolai kémia
tanárom egy középiskolai tanár, Mali) Györgyné volt, aki nyugdíj után
átjött az általános iskolába tanítani, ő
szerettette meg velem a kémiát. Utána itt Szegeden a Radnóti Miklós
Gimnáziumba tanultam, kémiatanárom Bakacsi Judit volt, és Meleg Istv
án tanár úrhoz jártam szakkörre.
Tanulmányi versenyeken jól szerepeltem, más természettudományos
tantárgyakban is sikeresen versenyeztem, és megőriztem az érdeklődésemet a kémia iránt, és úgy döntöttem, hogy a JATE-ra jelentkezem
v
egyésznek. A diplomamunkámat is
Szilárdtest és Radiokémia Tanszéken, Erdőhelyi Andrásnál készítettem, utána pedig PhD hallgató lettem.
- Vegyészként mivel foglalkozol?
- A magyarországi földgáz kitermelés és felhasználás során felmerülő
Problémákkal. A földgáz alapvetően
folytatás a 9. oldalról
Nagyon egyszerű lefejteni például a teljesítményekről a szülők iskolázottságával magyarázható eredményeket. Kiderül, hogy a teljesítménykülönbségek nagy része a szülői háttérrel magyarázható. Szükség lenne
a
rra, hogy reálisabb kép alakuljon ki
'rról, mitől jó az iskola. Nyilvánvaló
'z, hogy az elit iskolák abból a szemPontból jobbak, hogy jobb felkés
zültségű tanárok vannak, általában
Magasabban képzettek és magasabb
tudományos nívójú órákat tudnak
tartani.
Az oktatás minőségének van egy
Másik dimenziója is, az hogy mit

günk, addig a metánt tárolni kell valahol. Fontos, hogy a tárolásnak kicsi
legyen a költsége, és könnyen felszabadítható legyen. Egy most induló
programunk pedig a széndioxid és a
metán elválasztásával foglalkozik.
- Részt veszel az oktatásban?
- A Tanszéken a vegyész- és a biológushallgatóknak tartottam radiokémia laboratóriumot. Most tanulmányaim utolsó félévében fel vagyok
mentve a feladatok alól. Részt vettem
projektmunkások és most egy diplomamunkás hallgató munkájának irányításában, aki már írja a dolgozatát,
úgy tűnik egész jó eredményei vannak.
Nagyon szerencsésnek érzem
magam, mert sok konferencián sikerült részt vennem. Az irodalom nyomon követésén túl nagyon fontosak
a személyes kapcsolatok is a külföldi
kutatókkal. Tavaly előtt Írországban
voltunk, ez szakmailag nagyon hasznos és a helyszín miatt maradandóan
szép élmény volt. Tavaly Tihanyban
rendezték meg a katalízissel foglalkozó fiatal kutatók európai tanácskozását. Minden második évben sor
kerül erre az egyhetes nyári kurzusra. Budapestről Margitfalvi
professzorék szervezték ezt az eseményt, ahol neves tudósok egyórás
előadásokban foglalták össze kutatási munkájukat, a fiatal kutatók pedig
poszteren mutatták be, mivel is foglalkoznak, így lehetőség nyílt mind a
szakma „nagyjaival", mind a hasonló
korú kutatókkal is eszmecserét folyérzem magam, mert sok konferencián sikerült részt vennem. Fotó: orio
tatni.
- Hogyan tovább?
jelentős hőmennyiséget kell befek- ben van a negyedik és az ötödik is. A
- Lassan befejezem a P h D tanultetni és maga a katalizátor.- ami álta- pályázaton díjazták, hogy maga a relában nemesfém: palládium, platina akció elég közel áll az iparhoz, de mányaim és a kutatómunkát, szeretvagy ródium - nagyon drága, mert mégis van egy kis alapkutatás jellege ném a dolgozatot nyáron megírni, és
az ősszel megvédeni. Tanulmányi
nagyon kevés van belőlük a termé- is.
szetben. A beruházási költség igen
- A biogáz projektekben
résztve- szerződésem van a Dégáz Rt-vel
magas, így az ipari folyamat még vőkkel beszélgetve kiderült, ott is még hallgató koromból, amit a doknem valósult meg. Egyrészt, mert elég magas a széndioxid tartalma a tori ösztöndíj idejére felfüggesztettünk. A Dégáz Rt. fő tulajdonosa a
nagyon alacsony az olaj ár - ez a
termelt gáznak.
módszer tartós 30-35 dolláros hor- Igen, és a széndioxidot nem le- Gaz de Francé. A cégcsoport elég
dónkénti ár fölött válik gazdaságossá het fölhasználni, sőt fokozza az üveg- nagy vállalkozásba fogott, azt akar- , másrészt erre vegyipart kell ala- ház-hatást. Az elégetés során kinyert ják eldönteni, milyen hosszú az életpozni. Az elkészült szintézisgázt to- energia nagy része arra megy el, tartama a polietilén csöveknek. Ezevább kell hasznosítani.
hogy a széndioxidot fölmelegítjük. A ket a csöveket húsz-harminc évvel
Az én témám a kénhidrogén ha- tanszék a Kolloidkémiai és az Alkal- ezelőtt kezdték el gázszállításra
tásának vizsgálata volt erre a reakció- mazott Kémia Tanszékkel közösen használni. A cserék várható költsége
ra. Kénvegyületeket kisebb-nagyobb részt vesz egy olyan Nemzeti Kutatá- több milliárd forint. A védés után a
mennyiségben minden természetes si és Fejlesztési Program projektben, Dégáz Rt-nél fogok dolgozni vegáz tartalmaz, ezeket a vegyületeket amelyben az előállított metán tárolá- gyészként, a konkrét feladat még
nagyon régóta katalizátor méregként sát kell megoldani. A program úgy nem körvonalazódott, valószínűleg
indult, hogy a sertés-hígtrágyából egy analitikai laborban kapok feladatartják számon. Használhatatlanná
teszi a katalizátort, amit ezután rege- baktériumokkal előállított biogázt tokat, illetve a közös francia-magyar
nerálni kell, vagy a ként kell kivonni csúcserőművekben elégetve villamos kutatásokba kell majd bekapcsolóda reagáló elegyből. Elég érdekes, né- energiát állítanak elő. A baktériumok nom. Volt arról szó, hogy maradjak
ha meglepőnek tűnő eredményeket a metánt folyamatosan termelik, ne- itt az egyetemen, de szeretnék egy
értünk el, pl. találtunk olyan folya- künk ezekben a néhány M W - o s erő- kicsit kimozdulni, és a tudásomat
hasznosítani.
matot, amire a kénhidrogénnek pozi- művekben előállított villamos áramra
tív hatása van. A munkából már há- azonban reggel hattól tízig illetve
rom dolgozat született, és készülő- délután négytől nyolcig van szükséF.J.

A Rhodia Hungária Kft. és a Magyarországi Francia Nagykövetség a
Magyarországon
tanuló végzős nappali tagozatos és doktorandusz
hallgatók
részére tudományos tevékenységük támogatására Prix Chimie díjat (Vegyipari
Díj) alapított. A Prix Chimie 2003 díjat Szailer Tamás, az SZTE TTK
Kémiai
Doktori Iskola III. éves PhD hallgatója nyerte el. A díjátadás június
18-ánJeanMarie Lehn Nobel-díjas professzor „Az anyagtól az életig: a kémia?!" című
előadásán lesz.

Nagyon szerencsésnek

metánból áll, amit hasznosítunk, elégetjük, és így hőenergiát állítunk
elő belőle. Magyarországon a jelentős mennyiségű magas a széndioxid
tartalmú gázkészlettel rendelkezik,
amit nem lehet elégetni, nem lehet
vele mit kezdeni. A kilencvenes évek
óta a Tanszéken folyik egy kutatás
azzal a céllal, hogy a földgázban található széndioxidot és a metánt egymással reagáltatva szintézisgázt állítsanak elő. Ez a reakció magas hőmérsékleten katalizátor jelenlétében zajlik. A mi esetünkben a katalizátor egy
olyan szilárd anyag, amelyen fém részecskék vannak egyenletesen eloszlatva, ezen a felületen a reagáló anyagok könnyebben tudnak egymással
reakcióba lépni, mint a gázfázisban.
Ebben a reakcióban egy katalitikus
eljárással a széndioxidot és a metánt
át tudjuk alakítani szénmonoxiddá és
hidrogénné. Az elegyből a vegyipar a
későbbiekben már bármilyen anyagot elő tud állítani: benzint, metanolt, formaldhidet, polimerek alapanyagait. A reakció megvalósításakor
több probléma is adódik: egyrészt
nagyon sok energiát használ föl, mert
tudnak kezdeni azokkal a gyerekekkel, akiknek valóban pedagógiai segítségre van szükségük, akik nem
magasan motiváltak. Egy igazán jó
iskola azokat is tudja tanítani, akiket
másik iskola nem tud, fel tudja kelteni bennük a tanulás iránti igényt.
Ma nem tudjuk egy iskoláról, hogy
az ott tanító tanárok mit tudnak, képesek-e nem motivált, fegyelmezetlen diákokat is oktatni. A pedagógiai hozzáadott érték koncepció nagyon sok országban rutineljárássá
kezd válni az iskolák értékelése során.
- A másik kérdés az, hogy mit vár
el a szülő az iskolától.

- Ma amikor az a közvélekedés a
felvételiről, hogy az jut be az egyetemre, aki egy bizonyos tárgyból nagyon magas teljesítményre képes, addig persze ilyenek lesznek az iskolák
is. Egyre inkább terjed az a szemlélet,
hogy a gyerekeknek sok mindent meg
kellene tanítani az iskolában, amit
csak abban az életkorban lehet. Az a
cél, hogy harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb személyiségekké váljanak.
.Meg kell tanulniuk képviselni magukat, meg kell tanulniuk együttműködni másokkal, számos szociális
készséget el kell sajátítaniuk. Nem
biztos, hogy az elit iskolából kikerülő
diákok, akik bekerülnek az elit egye-

temekre, adott esetben kitüntetéses
oklevelet szereznek, vagy éppen ők a
legkreatívabbak. Általában az igazán
produktív emberek mindig valahogy
problematikusak már az iskolában is.
Egy szélesebb körű társadalmi diskurzus, talán egy kicsit átformálja a
szülők szemléletét. Ez a fajta versengésre és szelekcióra alapuló iskolarendszer egy kicsit háttérbe szorulhatna.
Talán nem véletlen, hogy Amerikában is nagyon sok progresszív
lépést éppen a jobboldali altruizmussal túlságosan nem gyanúsítható
felső-középosztály kezdeményezett.
Rájöttek arra, hogy gyermekeik

szempontjából jó, ha megtanulják
saját kiváltságos helyzetüket értékelni. Egy idő után ez Magyarországon
is be fog következni. Látni fogja az
elit, hogy nem mindig az elitiskolák
a leghatékonyabbak. Amíg a felsőoktatásba nehéz volt bejutni, addig
ennek a sokszor gyerekellenes versenynek volt valamilyen indoka.
Amikor azonban az egyetemek kapui olyan szélesre nyílnak, hogy
gyakorlatilag különösebb küzdelem
nélkül be lehet sétálni, akkor más
igények jelenek meg az iskolákkal
szemben.
K.Z.G.
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NÉGYSZÁZ EVES
KAPUCÍNER
Széplaki Titusz hírlapírót halálra
ítélte a Kaszinó igazgatósága. Széplaki sértő cikket írt lapjában a kaszinóról, ezért a kaszinó tagjai közül P. E.
G. szolgálaton kívüli huszár ezredes
lett kijelölve az ítélet végrehajtására.
Az ezredes köztudottan jó céllövő, a
hírlapíró sorsa elintéztetett. A párbaj
előtti éjszakát tölthetjük a hírlapíróval, aki a nehéz helyzetet olyan természetes cselekedetekkel oldja meg,
minthogy előleget kér lapjától. Megbékélve élettel s halállal, kijátszva hitelezőit, megjelenését Olgától, a
kasszírnőtől kapott vadászkalappal és
sétabottal az úri társaság szintjére
emelve, Széplaki az éjszakát kocsmákban és kávéházakban tölti, ahol
bátorsága jutalmaként, valóban a társaság figyelmének középpontjába kerül. Hogy mi lesz a párbaj eredménye, nem árulom el, hisz igazából az
elbeszélés sem erről szól.
Krúdy Gyula:
A hírlapíró és a halál
A Grand Café Maláta nagykávéház törzsvendégei között nem akadt
egyetlen tisztességes ember, de volt
női zenekar, válogatott „jó" társaság,
s a bejáratot állandóan szemmel tartotta a sarki rendőrposzt. Szügyi
Kálmán, tisztes foglalkozását tekintve házasságszédelgő, s Micike között, aki reggel nyolctól este nyolcig
a zsiványok kalapjai és kabátjai között teljesített szolgálatot, szerelem •
szövődött. Az alvilági kérő végül ellátogatott a lányos családhoz.
Hunyady Sándor:
Az alvilági kérő
H o g y a n lehet koradélutántól es-

tig eltölteni az időt újságolvasással.
Milyen kibírhatatlanul hosszúak a
percek, mire az esti lapok megérkeznek, hacsak nem akad még valami olvasnivaló a napilapokban. Az újságfaló a kávéházban éli életét, emlékezete, gondolatai csak a tárcaregények, vezércikkek körül mozog. Kegyetlen nap a hétfő, amikor nincs
megjelenés.
Kökényesi Jóska földesúr a Tiszán innenről, nem barátja a nyomtatott betűknek. Egy véletlen folytán
Kökényesi Jóska Pesten tölt néhány
napot, s a kávéházban újságolvasó

3 MONDAT
1 KERTREGÉNYRŐL
„Nálam az ilyen érzelmi kitörés
oka nem pillanatnyi könnyelműség,
nem szeszély.
Ha vonzalom ébred bennem, határtalan az és örök."
(Muraszaki Sikibu:
Gendzsi regénye)

lesz. A jót könnyű megszokni, de a
lapok Pesten vannak, a gazdaság pedig Kajánpikkelyesen.
Mikszáth Kálmán:
Az újságfaló - Egy rossz előfizető
Ha az ember olyan vállalkozást
vezet, melynek bejegyzett fő tevékenysége a kabátlopás, ezt a vállalkozást igen körültekintően és figyelmesen kell végeznie. Ha ezt nem tartja
szem előtt, veszélybe kerülhet egész
eddigi egzisztenciája, mit oly gondosan felépített, kinevetik, megalázzák,
s már nem „szép" keresettel rendelkező vállalkozó, hanem csak egy szerencsétlen flótás...
Nagy Lajos: A kabáttolvaj
Ilyen és ehhez hasonló novellákból, regényrészletekből állított össze
válogatást a Palatinus Kiadó „Négyszáz éves kapucíner" címmel. É r d e kes, könnyen olvasható, olykor igen

szórakoztató könyv, nagyszerű szerzőkkel. Egy legenda elevenedik meg
ebben az összeállításban, egy letűnt
világ, a kávéházak világa, s e világ
hősei, a hírlapíró, a törzsvendég, a
jólelkű és a szigorú pincér, hölgyek
és urak.
Négyszáz éves kapucíner
Magyar írók novellái a kávéházakról
Új Palatinus Könyvesház
377 oldal-2690 Ft

NEM CSÖKKEN A JELENTKEZŐK LÉTSZÁMA AZ SZTE-N
Az országos helyzettel ellentétben, a szegedi felsőoktatásba az idén is többen jelentkeztek, mint a tavalyi tanévben mondta Szabó Gábor professzor,
megválasztott rektor. Az egyes karok ugyan eltérő mértékben kínálnak vonzó
szakokat az érdeklődő hallgatóknak, de például a szegedi bölcsészetre annak ellenére többen jelentkeztek, hogy az idei tanévben már megszűnt az egyszakos
képzés. A középiskolások érdeldődéséből következően a szegedi egyetem hallgatói utánpódása biztosítottnak látszik, ha ezt az oktatási-tudományos szintet
műveli az egyetem a továbbiakban is, jelentette ki Szabó Gábor.

ÁSZ: A FELSŐOKTATÁSI
INTEGRÁCIÓRÓL
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata szerint a felsőoktatási intézmények
integrációját minden érintett egyetemen, főiskolán a törvényben előírtaknak megfelelően végrehajtották, s így határidőre létrejött a 17 egyesült intézmény - a belső szerkezeti egységek átalakítása viszont a tervekhez képest lassú. Az integráció a
várttal elelntétben nem eredményezett költségcsökkenést: megmaradtak a kis hallgatói létszámú, a piacképesség szempontjából kérdéses és ráfizetéses szakok. Felerősödött a székhelyen kívüli képzés: 2002-ben az egyetemek, főiskolák gyakran
több helyen, egymással régiós átfedésben folytattak azonos képzést. Ezeket a szakokat főként bevételi szempontok alapján szervezték, a minőségi követelmények
viszont gyakran háttérbe szorulnak. A hallgatói vélemények nem mindig egyértelműen kedvezőek az integrációról. Noha az intézményi integrációs elképzeléseket
általában támogatták a diákok, a többségi vélemény szerint az oktatás-képzés tekintetében - a tanulmányi lehetőségek bővülését kivéve - az integráció nem hozott
változást, a megszerezhető diploma viszont verenyképesebbé vált.

Meditáció volt a szó legnemesebb
és jelenünktől legtávolabb álló értelemben az alig létező fiatalembernek,
akit talán környezete, de leginkább önnön maga, pontosan ezért kezdett mármár fikciónak tartani, és ez arra ösztönözte a fiút, hogy azon a gyengécske
nyomon, amit az olvasott könyvben
látni vélt, mely éppen csak egy másodpercre tűnt fel neki, ellentétben a többi „nyommal", melyek folyamatosan és
félreérthetedenül ott voltak, követve
őket pedig könnyű lehetőséget kínáltak
az értelmezéshez, tehát inkább a pillanatnyi impulzust választva, ami így
erősödött szervező gondolattá, s ez a
gondolat épített benne valami reménytelen és leírhatatlan légvárat, ami épphogy csak feltűnt, hogy aztán visszahozhatadanul elillanjon, mint a herceg
unokájának az a titkos valami, amikor a
könyv kertjében belül is a könyvtár
épületében, szétszórt szútrák között
félálomba merült, tehát pontosan úgy,
mint Genji herceg unokáján, úgy illant
agyán át egyetlen pillanatra a nyom,
melyet követve - úgy vélte - egészen
közel kerülhet az olvasott könyvben elrejtett, titkos kerthez, ha ugyan létezik
ilyen, ha ugyan van ilyen a selymes lapok, a friss tinta áztatta betűk, a vastag
margók, az első híján ötven fejezet valamely hátsó sorában, így hát a fiú érezhető zavarában - felhívta a könyv
szerzőjét, aki (az írók nagytöbbségéhez
képest) meglepő alázattal szőtte a mondatokat a távoli hegyen lévő kis faházából, egyenesen az éteren és a fiú hallójáratain át, sőt érzékeny idegrendszerének szűrőit szaggatva, bele a szívébe,
és igen ez volt az a pont, ahol még látott fikarcnyi esélyt, hogy a nyom,
mely értelmet ad és megnyugtat, tehát
a nyom létezik, ezért mondani kezdte a
nagy írónak, pirulva, hogy hát neki van
egy ilyen „Világszép kertek" című albuma, benne száz szép kert, s ott az
egyik a Bjódóin, Kyoto mellett, mintha
az lenne, amit a nagy író ír, nos e
könyvben, említenek egy bizonyos regényt, Gendzsi regényét és erre az író
szíven szúrta, meglehet akaratlanul,
mert azt mondta, onnan a hegyekből,
hogy nem az, de feltédenül olvassa el
könyvéhez, azt amit egy japán nő, bizonyos Muraszaki Sikibu írt, 1000 évvel

ezelőtt, a Gendzsi monogatarit, mely
leginkább megfelelt annak, amit a fiú
úgy gondolt el abban a bizonyos pillanatban, hogy a „nyom". Kezdetét vette
hát a kutatás, a reménykedés, hogy
amint már annyiszor, anynyiféle különleges és ritka könyvet, ezt is meg
fogja tudni találni, ám előre bocsáthatjuk, úgy járt, mint Genji herceg unokája a saját albumával a kertregényben,
ahol zseniálisan van leírva, hogy elveszett a Száz szép kert albuma, eltűnt,
hiába fejeztünk le mindenkit, nyom
nélkül maradtunk, elvesztünk, közéig a
vég, már baktat és baktat felénk, e pillanatban pedig különös tekintettel végez egyenes arányú, egyenletes irányú
baktató mozgást a fiú felé, aki - ezt
megérezvén - mondta is, kérdezte is,
rögtön Haíner Zolitól, tud-e valamit a
könyvről, ő azonban inkább más nyomokra hívta fel figyelmét, a kertregény
kapcsán, melyeket tisztelettudóan
megköszönt, hiszen nem voltak sokkal
jobb vagy rosszabb nyomok, mint ami
az ő hasadt agyában megjelent, inkább
más jellegűek, és aztán eszeveszett robajjal rohant a város könyvárainak kisasszonyaihoz, akik bármennyire is segítőkészek voltak, egy virtuálisan is csak
alig létező francia nyelvű kiadást tudtak
volna széttett kézzel előrejegyezni,
még Gere Zsolt is csak egy alig megnyugtató a könyv létezésére utaló jelet
tudott nyújtani, hogy otthon, négyszáz
kerek kilométerre innen, megvan neki
mind a három kötet a Gendzsi regényéből, ne aggódjon, ha majd hazamegy évvégére le is hozza, dehogynem
aggódott, mikor úgy vélte - hibásan - a
regénybeli titkos kert megtalálásához
elengedhetetlen a nyom - tehát az
1000 éves ősszöveg - fizikai tapasztalata, azaz megtalálása, kézbevétele, olvasása, hiszen hiába bólogatott a mellette
kommandós sapkában elrohanó mester, Szörényi (Drako! - ahogy egy erdélyi pásztor fogalmazott, menekülvén
előle) tanárúr, hogy igen-igen, van
ilyen középkori, japán könyv, egyre inkább úgy tűnt, hogy ezek titkon hívogatják egymást, miközben a fiú az
egyiktől a másikig futkározik, mintha
bévül nem is kicsit Valuska János vóna,
egyre inkább úgy tűnt, hogy ezek összebeszéltek, összeesküdtek, össze dugták a fejüket, és hogy Gendzsi,
Muraszakistul, Japánostul, ami mégsem Japán valójában csak a nagy író
agyában van, csak azért, hogy lehessen
unokája, aminek lehessen szelleme, aki
az író mono no aware-hez, ami egy japán szellemi áramlat volt, melyet leginkább a dolgok elmúlása feletti bánat-

hoz, vagy a végletekig fokozódott érzékenységgel lehet leírni, s melynek
mintha megtestesítője lenne a kertre- |
gény főhőse, Genji herceg unokája, aki
tehát ilyen mono no aware-hez hason-|
latos stílusú leírásában vigye az olvasót, |
mozogjon benne, mint a nyelv, hiszen
a könyvben csak áttételesen szerepelnek emberek, személytelenül, messze1
elkerülve, ritka és kiugró kivételként,
mint amilyen a részeg társaság, az őket
figyelő vénasszony, aki a kérdésre,
hogy nem látta-e egészen véledenül
Genji herceg unokáját (Niun, vagy
meglehet inkább Kaoru gyermekét) errefelé, nos, aki erre a kérdésre megrázta a fejét, majd bezárta az ajtót. így aztán a fiú, hamar elérte a kétségbeesés
egy olyan mélyfokát, melyben legszívesebben a föld alá bújt volna, hiszen hiába a nagyszerű élményt nyújtó könyv,
melyben a szerző miközben búcsút int
a szépségtől, meg is teremti azt, hiába
az olvasás öröme, a meditáció, a nyom,
mely a titkos kertbe vitte volna, ami
mindösszesen egyetlen mohaszőnyeg
és nyolc hinokiciprus, mintha nem is
létezne, így hát két nem fikrív barátjához fordult, elsőnek Danyi Zolihoz,
akinek hosszasan vázolta kilátástalan
helyzetét, majd kérlelte, hogy járja végig a főváros ezer és ezer antikváriumát, és szerezze be Muraszaki Sikibu
„Gendzsi regénye" című művét, amit Ka
Hamvas Béla fordított és 1963-ban je- Jul
lent meg, mert el kell olvasni ehhez, zei
ehhez a különös, különleges, értelmez- Jul
hetetlenül érzékeny kertregényhez, lat
melynek címe, talán nem is helyet jelöl, 16
hanem, amint a fiú gondolta ekkor*,
az, hogy: „Északról hegy, Délről tó/ Ü
Nyugatról utak, Keletről folyó', a hi- ea,
ányt jelöli, a szépség hiányának szép tó
könyve ez, amit elolvasni muszáj, aztán ttli
másik barátjához, Gerencsér Péterhez kc
fordult, hogy ő, én, mármint a fiú, ak-, 1®
kor most szépen, csöndben, ha lehet la,
meg is halna, csak annyit még, mondd, S
2
újra, hogy erről a regényről beszélni M
kell, olvasni, írni kell, túl jó ahhoz, nt
hogy kihagyjuk, mire jó-jó, mondta ba
Péter, csak legyen köze a könyvhöz,
Si
amit mondasz, és ekkor, ennek a hosul
szú mondatnak az emelkedő végén -\ el
amint azt előre sejtettük - lefordult a
tő
fiú a székről, és egyeden szó nélkül ' •
végre és végleg - kiszenvedett.
,

(Krasznahorkai László: Északról ^
hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Ke- ^
létről folyó; Magvető, Budapest,
2003.)
'
*
Weiner Sennyey Tibo<

Petró János:
REJTŐZKÖDÉS
Mikor nem maradt
hátra semmi más,
- mert százszor és
ezerszer átgondoltam már -,
csak a rejtőzködés,
ezerszínű pillangó lettem,
mezők tarka vándora,
független és szabad.
Ott röpdöstem
arcotok előtt,
kezetek ügyében,
virágról, virágra.
Egy pillanat csak,
hogy úgy éreztétek,
egy hangot hallotok.

Én voltam az,
most már tudjátok.
Es máskor is, ha
pihentek, és fegyvereiteken
nyugszik fáradt kezetek,
arra gondoltok talán,
hogy az a virág,
vagy az a madár,
az is én vagyok,
a mező is én vagyok.
Ott leszek mindenhol,
minden gondolatotokban.
Ezért hát hiába
is kerestek,
nem találhattok,

míg én nem akarom.
Míg én nem akarom,
hogy a száz és száz
alakban virágzó mező
színei elárulják
rejtekem puszta falait.
Es ha egyszer mégis
feltárom e lét titkait,
halálom kívánhatjátok-e még?
Hisz az se lesz más,
mint egy új, egy
százszor szebb
rejtőzködés.
I i
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SZENT GYÖRGY-NAPI
JUHÁSZVERSENY
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

A GRAND CAFE PROGRAMJA
ÁPRILIS 22-30.

Április 22. 16 óra: Filmek a holokausztról. 18 óra: Karsai László történész előadása a holokausztról.
Április 23. 16 órától: Filmek a holokausztról.
Április 24-27. 19 óra: Szellemkutya. Amerikai, színes, rendezte: Jim Jarmusch.
21 óra: Ámen. Francia-német, rendezte: Costa-Gavras.
Április 28- 30. 19 óra: Szeretni bolondulásig. Francia, színes, rendezte: Laetitia
Colombani. 21 óra: Titanic szobalánya.Francia, színes, rendezte: Bigas Luna.

A Dugonics Társaság ajánlja:
MIRE ALLERGIÁSAK
A SZEGEDI POLGÁROK?

A résztvevőknek be kell m u t a t n i u k a h a g y o m á n y u k á p o l á s á b a n való jártaságukat.

Az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai
Kara Hódmezővásárhely, a Magyar
Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Szervezetek Szövetsége és az A G N U S C O O P
Juhtenyésztő Egyesület az Alföldi Állattenyésztési Napokat idén április 2526-2 7-én tizedik alkalommal rendezi
tt\eg; így az apró újdonságok mellett jól

Alakult forgatókönyv szerint zajlik az
«anény. A rendezvényen az időjárástól függően 15-50.000 ember szokott
Megfordulni. 2003. április 27-én a főiskola juhászati telepén (47-es út, a 195.
kin előtt, a városból Orosháza felé ha' 'adva, balra) lesz a hagyományos XIX.
Szent György-napi Juhászverseny és a
Magyar Pásztorkutya Bemutató. A felnőtt, ifjúsági és felsőoktatási kategóriái n induló versenyzőknek elméleti és
gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk. A megmérettetés első állomása az
e
'rnéleti verseny, majd ezt követően
több gyakorlati versenyhelyen adnak
e

számot a versenyzők a juhászaiban elsajátítandó tevékenységükről. A gyakorlati versenyeken végre kell hajtani a juhok küllemi bírálatát, körmölését, számot kell adni a gyapjúismeretről, a gyomok felismeréséről. A felnőtt versenyzők részére a gyakorlati versenyhelyen
be kell mutatni a juhászkutya idomítottságát,
a
juhnyírást
is.
A
résztvevőknek be kell mutatniuk a hagyományok ápolásában való jártaságukat (viselet, eszközök, gyógyítás, szokások, mesék, történetek, dalok, stb.). A
rendezvényen külön színfoltot jelentenek a külföldi juhászok. A Szent
György-napi rendezvényen idén bővülnek a lovasprogramok, újdonság lesz
a díjlovas- és agárverseny, sőt lesz birkanyíró Guiness Rekord kísérlet is.
A Szent György-napi vígasságok
hagyományos része a főzőverseny. A
szervezők idén a birkapörkölt-főzés
mellett egyéb kategóriában is elfogad-

tak nevezéseket, itt a juhhúsból készített más ételek szakácsai mérhetik
össze tudásukat. A versenyzőnek a főzés befejeztével az általa választott tálalási módon kóstolót kell felszolgálnia
a bíráló bizottságnak, melyet az előre
lefektetett szempontok alapján pontoz. A fennmaradó mennyiséggel a
versenyző szabadon rendelkezik, azt
baráti körben elfogyaszthatja, szétoszthatja. A rendezvény fontos kiegészítő eleme az Alföldi borok seregszemléje és a Népművészeti kirakodóvásár. Belépés a rendezvényre díjtalan.
2003. április 26-án, 10 órai kezdettel a főiskolán rendezik meg a Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozást. Itt szó lesz az állattenyésztés, állategészségtan, növénytermesztés, növényvédelem,
környezetvédelem,
üzemgazdaságtan, mezőgazdasági technika és a mezőgazdasággal kapcsolatos
egyéb területek aktuális kérdéseiről.

HOK VALASZTAS A JOGI KARON
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán március
^ 1-től április 9-ig Hallgatói Önkormányzati választások voltak. A választás
" a többi volt JATE-s karhoz hasonlóa
n - két fordulóból állt. A jelölés március 31-től április 2-áig, a szavazás pe(
!'g április 7-től 9-ig tartott. Az SZTE
MTK H Ö K életében sem a jelölési,
^m a választási fordulóban ekkora arányú hallgatói részvétel nem volt tapaszálható. Ennek oka valószínűleg az volt,
h o g y a megméretetésen két koalíció a
t ovább a jó úton és az Új nap indult. A
Sz
avazatukat leadó hallgatók száma an^ak ellenére jóval meghaladta a törv
^nyben leírt egynegyedes arányt, hogy
® hallgatói létszámba a az ÁJTK kihevezett levelező képzésén, Kecskeméten tanuló diákok is beletartoznak,
''obb mint ezer hallgató szavazott, ez
különösen annak fényében figyelemre
' ?Jéltó, hogy a Természettudományi
páron az elmúlt néhány hónap során
e
t választás is eredménytelen volt az
aa
' csony részvétel következtében.
A tizenhárom tagú képviselő testübe kizárólag a Tovább a jó úton koa
'íeió jelöltjei kerültek be. A szavazás
kgszerűségét és tisztaságát a kar veze* * és az E H Ö K Felügyelőbizottsága
e
''enőrzi és a jegyzőkönyveket aláírá, H k a l hitelesítik. Alattványi István az
'IÖK FEB tagja ezt nem tette meg,
et

bár a választás folyamán kifogásait sem
a Dékáni Hivatal, sem az E H Ö K FEB
elnöke felé nem jelezte. Alattyányi április 9-én 18 órakor Márkus Andrásnét,
az SZTE ÁJTK Dékáni Hivatalának
vezetőjét biztosította afelől, hogy április 10-én reggel nyolc óráig aláírja a
második fordulóról készült jegyzőkönyvet, miután egyéb kötelezettsége
teljesítése miatt a szavazatszámlálásban
a végeredmény megszületéséig nem
tudott részt venni. Az eset kísértetiesen
hasonlít egy később érvénytelemtett
T I K H Ö K választáshoz, amikor Alattyányi - akkor még mint a FEB elnöke
- a választási jegyzőkönyvet aláírta,
majd később aláírását visszavonta.
Az E H Ö K FEB tagja a választás
tisztaságával kapcsolatos problémáit az
SZTE Etikai és Választási Kódexére
hivatkozva április 11-én levélben jelezte az érintetteknek. Beadványa szerint
a Kódex nyolc pontját sértette a választás, többek között nem a helyszínen érvényesítették a szavazólapokat, illetve
egyes esetekben nem az előre meghatározott időpontban lehetett szavazni.
Mint megtudtuk a kódex egyetemünkön jogforrásnak semmiképpen
nem tekinthető, mivel arról az E H Ö K
Választmánya március 14-én csupán
szimpátiaszavazást tartott. Az Etikai
Kódexnek kötelező erőt csak az kölcsönözhet, ha azt az S Z T E E H Ö K

Alapszabályának módosításával annak
önálló mellékletévé teszi, vagy egy kari H Ö K ugyanilyen eljárás keretében
módosítja szervezeti- és működési
szabályzatát.
A S Z T E ÁJTK-n szokásjog, hogy
a jelölő-, illetve szavazólapokat minden nap a jelölés illetve szavazás megkezdése előtt a szavazatszedő bizottság tagjai a S Z T E ÁJTK H Ö K pecsétjével - a FEB képviselője előtt lepecsételik, majd a szavazóurnával és
a sértedenségi jegyzőkönyvvel együtt
átadják a Dékáni Hivatalnak. A sértetlenségi jegyzőkönyv aláírása után kezdődik meg a jelölés, illetve szavazás. A
jelölés első napján a procedúra csak
késve kezdődhetett meg, mert a szavazás tisztasága érdekében csak a Hallgatói Szolgáltatói Iroda jegyzékében
szereplő diákok vehetnek részt a választásban. A lista - technikai hiba
folytán - késve készült el, ezért a jelölés is később kezdődhetett, ez azonban a végeredményt érdemben nem
befolyásolta. Az első - jelölési - forduló jegyzőkönyvét Alattyányi István
is aláírta, elismerve ezzel annak szabályosságát.
Szabó Imre, az AJTK dékánja a
sajtónak nyilatkozva elmondta, tud az
esetről, de még nem tanulmányozta a
beadványt, így nyilatkozni csak a későbbiekben tud.

A társaság április 29-én, kedden este 6 órakor a Városháza dísztermében
tartja következő ülését. Az első előadó Dr. Tóth Albert biológus, főiskolai tanár, értekezésének címe: Levelezésem Szent-Györgyi Alberttel. Bemutatják a
Nobel-díjas tudóstól származó, eddig még nem publikált dokumentumok, fényképek, dedikált könyvek és az előadóhoz írott személyes levelek. Ezekben az
írásokban több ma is időszerű gondolat olvasható! Az előadó az 1970-es évek
elejétől évekig levelezett Szent-Györgyi Alberttel. 1974-ben a kisújszállási gimnázium biológia szakköre - melynek akkori vezetője az előadó volt - Jermy
Gusztáv-díjjal „tüntette ki" a világhírű tudóst. Emberi nagyságát bizonyítja,
hogy ő ezt a gesztust „boldog örömmel" fogadta.
Az est második felébe Dr. Juhász Aliklós biológus, egyetemi docens, az
Euróregionális Polleninformációs Szolgálat vezetője Mire allergiásak a szegedi
polgárok? címmel tart előadást. Korunk egyik betegségének, az allergiának számos megjelenési formája van. Ezek egyike a légúti allergia, amelyet főként a levegőben szálló virágporszemek és gombaspórák okozhatnak. Az előadó, 15 éves
kutatásai alapján, bemutatja szegediek életét megkeserítő virágporokat, az azokat termelő növényeket. A parlagfűvel, amely hazánkban nemcsak a legjelentősebb szénanátha-okozó, hanem a leggyakoribb mezőgazdasági gyom is, kiemelten foglalkozik.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG
ÉS AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS
Április 10-én negyvennyolc órával a csadakozásról döntő népszavazás előtt
az élelmiszerbiztonság témájában leginformáltabb személy Biacs Péter profeszszor, az FVM helyettes államtitkára tartott előadást a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai karán.
A tudományterület viszonylag új keletű, ezért sokaknak nehézséget okoz a
pontos definíció. Az élelmiszer bizalmi termék. A világon 800 millió ember
éhezik, és rajtuk kívül is nagyon sokan alultápláltak. Számukra a legfontosabbak
az élelmiszerek táplálkozási jellemzői, ha ezek a tulajdonságok megfelelőek, akkor az érzékszervi jellemzők alapján értékeljük azokat. Magyarországon tizenöt
évvel ezelőtt ötezer-féle élelmiszer volt a piacon. Ma a kristálycukor is háromnégy féle csomagolásban kerül a boltok polcaira. Az élelmiszereket előállító cégek 95%-a ma magánkézben van, és a forgalomba hozott élelmiszerek száma eléri a negyvenezret, a világon pedig 220 ezer terméket tartanak nyilván. Hazánkban az alapanyag behozatal csekély, a feldolgozóipar 75-80%-ban magyar alapanyagot használ föl. Az adalékanyagok nagy része azonban külföldről származik. Ezeket az élelmiszer-komponenseket jelölik azokkal a bizonyos E számokkal, ami nem jelent mást, mint, hogy ezek az unióban engedélyezett adalékanyagok, ha úgy tetszik hosszú ideje ember kísérletekkel tesztelt összetevők. Élelmiszerrel gyógyítani nem lehet, de a megelőzésben fontos szerep hárul rájuk.
Gondoljunk csak a táplálék-kiegészítő néven forgalomba kerülő számtalan készítményre. Kezdünk olyan élelmiszereket keresni, melyekkel biztosíthatjuk
munkaképességünk fönntartását - mondta Biacs Péter.
Az élelmiszerek következő vizsgált jellemzői a higiéniai tulajdonságok. Az
emberi szervezetbe jutó szennyeződések 70%-a az élelmiszerekkel kerül be. Magyarországon évente tizenháromezer ember kerül kórházba élelmiszerek okozta
betegségek következtében - a megbetegedések kilenctizede szalmonella - , ez az
arány ezer főre vetítve harminc százalékkal rosszabb az uniós adagnál. Az élelmiszerbiztonság azt a feltételrendszert jelenti, melynek teljesülése esetén az élelmiszer nem ártalmas az egészségre, életminőségre, nem okoz kárt a fogyasztónak. A csadakozást követően az élelmiszerbiztonságot szabályozó rendeletek a
magyar élelmiszer törvénynél magasabb joganyagok lesznek, a hazai szabályozást
ennek megfelelően kell átalakítani. A vizsgálatok alapján az élelmiszerhibák közel egyharmadát okozta élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos probléma. Az elmúlt
években ágazati szintre lebontva a legnagyobb gond a száraztészta előállítással a tésztához fölhasznált tojás miatt - , és a sütőiparral volt. Ma már az élelmiszeripar alkalmazza a H A C C P szabályokat, csak úgy, mint a mezőgazdaság nagy része - különösen a nagyobb cégek beszállítói. A vendéglátóipar azonban ódzkodik, még a legutolsó pillanatban is felmentést kért a rendelkezések végrehajtása
alól. A csadakozást követően vámok és behozatali korlátozások már nem lesznek,
de az élelmiszerbiztonsági szabályok korlátozhatják az egyes tagországok közötti forgalmat. Emlékezzünk csak vissza a brit marhahúsra bevezetett francia importkorlátozásra. A kockázatok kezelése a hatóságok feladata: megakadályozzák
a veszély terjedését, intézkedéseket tesznek azok csökkentésére, megszüntetésére, rájuk vár a járványok és tömeges megbetegedések azonnali fölismerése és jelentése, a fogyasztók tájékoztatása. A kockázatok közlése a média feladata: ők tájékoztatják a közvéleményt a kockázatokról és a következményekről.
A kockázatelemzésen túl az átalakuló élelmiszeripar fontos feladata a termékek nyomon követése a termőföldtől a fogyasztó asztaláig. Ez nemcsak biztonsági, hanem marketing célokat is szolgál.
Kapcsolódási pont kell, hogy legyen a kormány és az uniós szervek között
az Élelmiszerbiztonsági Hivatal, mely legalább öt minisztérium munkáját koordinálja majd. Bár e szerv megalakulását már az előző kormány is ígérte, létrejötte már hamarosan várható.
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A PINCESZÍNHÁZ PROGRAMJA
ÁPRILIS 22-26.

Április 22.
Április 24.
Április 25.
Április 26.

17:30:
19.00:
19.00:
19.00:

Super 8 mm filmklub.
Spiró György: Elsötétítés.
ÉLVE BONCZ-OLÁS.
Azt meséld el Pista! Mácsai Pál vendégjátéka.

ÚJRA NYIT AZ ALTERRA
A hosszú tél után itt a tavasz, és örömmel jelenthetjük azt is, hogy hamarosan újra nyit az ALTERRA Kortárs Előadóművészeti Központ, azaz a Régi Zsinagóga: május elejétől a hagyományoknak megfelelően október végéig várja
majd színházi, zenei, filmes, gyermek- s egyéb rendezvényekkel.
Május 3. 20.30: Ghymes - nyitóprogram. Az Üzenet album elmúlt évi sikere után idén is díjat kapott a zenekar: a 2003. év Arany Zsiráf díját az év hazai
jazz vagy world music albuma kategóriában a Ghymes nyerte a Héjavarázs albummal!
Május 4. 19.00: Ultrahang Est. Az est várható fellépői: BPW Trio (CHGER), R. R. Habarc (H), Tujiko Noriko (J).

A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
PROGRAMJA
ÁPRILIS 22-30.

Árilis 22. 18 óra Royal Szálló: K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M ÉS VÁROSFEJLESZTÉS. Ilyennek láttam Nepált - diavetítés. Vendég: Zbigniew Glusczak
egyetemi tanár, Közgazdaságtudományi Egyetem, Lodz. Közreműködik:
Gluszczakné Szűcs Ilona, tolmács. Beszélgetőtárs: Tóth Attila művészettörténész. Házigazda: Karol Biernaczki a Lengyel Önkormányzat elnöke.
Árilis 23. 16.30 óra Móra Ferenc Múzeum Díszterem: EURÓPAI POLGÁRNAK L E N N I . J. Nagy László egyetemi tanár előadása. Az "Európa Egyetem"
sorozat estje.
Április 23. 18 óra Városháza Díszterem: KÖZTISZTVISELŐI É V T I Z E D E K
S Z E G E D SZOLGÁLATÁBAN. Vendég: Dr. Szilágyi György ny. Jogtanácsos. Házigazda: Dr. Kohánné Dr. Savanya Éva a Csongrád megyei Közigazgatási Hivatal főosztályvezető-helyettese.
Április 24. 15 óra Városháza Díszterem: A MÁV RT. REFORMJA ÉS AZ E U
CSATLAKOZÁS. Vendég: Dr. Udvari László miniszteri biztos, a MÁV Rt.
Igazgatóság elnöke. Beszélgetőtárs: Érsek Kálmán közlekedési üzemmérnök.
Április 24. 17 óra Szegedi Művészklub a Rókusi Művelődési Házban (Kossuth
L . sgt. 5}.). Szűcs Árpád festőművész kamaratárlata. Megnyitja: T a n d i Lajos új-

ságíró. Szarvas Béla, gyémántmisés pap előadása. Házigazda: Polner Zoltán
költő. A Szegedi Szépírás 3. évfolyam 4. számának bemutatása.
Április 25.18 óra Ifjúsági Ház: AZ É L E T NAPOS(ÚTI) OLDALA. Az együtt
zenélő Szabó família estje Plesi élet-öröm-zene sorozatában. Vendégek:
Szabóné Nyári Erika, Szabó János és gyermekeik. Házigazda: Pleskonics András öröm-zenész.
Április 28. 18 óra Bartók Béla Művelődési Központ Díszterme: MÓCI, VAGY
AKIT AKARTOK... Vendég: Dr. Mertz Tibor orvos (Németország), tiszteletbeli régi zongorista. Házigazda: Dr. Mózes János közgazdász, régi zongorista.
Április 29. 18 óra Juhász Gyula Művelődési Központ Díszterem: " M E N T S
M E G URAM A MAGYAROK NYILAITÓL..." A történeti íjászat. Vendég:
Fuksz János íjász. Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár. A Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület estje.
Április 30. fél 7 Rókusi Művelődési Ház (Kossuth L. sgt. 53.): A H É T K Ö Z NAPOK S Z E N T LELKÉRE G O N D O L O K . Vendég: Kretovics László a Rókusi Plébánia prelátusa. Házigazda: Kisimre Ferenc újságíró.

EGYETEMISTÁK NEMZETKÖZI
KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA
Április 23. 15:00, Korzó mozi: Corint Társulat (Bistrita, Románia) - Újrahasznosított Babák (Camelia Toma nyomán). 17:00: Treff Hetes Társulat (Szeged)
- A télidő egypercesei (Örkény István, Jacques Rebotier és Claude Bourgeyx
nyomán). 20:00: Szilágyi Enikő (Thália Színház, Budapest) - Fekete sas (francia nyelvű sanzonest Piaf, Barbara és Brel dalaiból).
Április 24. 11:00, Dugonics tér: Soltis Lajos Színház - Vásári komédiák /magyar nyelvű előadás/.
15:00, Korzó mozi: Dramatis Personae (Nagybánya, Románia) - A növekedés
(Georges Perec "A növekedés" c. regénye, valamint Ionesco: A székek c. darabja alapján). 17:00: Charivari (JGYTF, Szeged) - Csalóka...ábránd.
16:00, Pinceszínház: Ex Társulat (Bukarest, Románia) - Egy széken (Mircea
Ivanescu versei alapján).
Április 25. 11:00, Dugonics tér: Soltis Lajos Színház (Celldömölk) - Vásári komédiák /magyar nyelvű előadás/.
15:00, Korzó mozi: A Szegedi Tudományegyetem Francia Tanszékének Társulata - A Montalant kocsmában (kollektív kreáció). 17:00: Paci Paci Blu Divadlo (Brno, Csehország) - Maboulismia, avagy egy nagy szerelem története (Alexandra Berkova regénye alapján). 20:00: Hóra Színház - (Szeged) Kultúrák Határtalanul (táncszínházi előadás).
16:00 Pinceszínház: Soltis Lajos Színház (Celldömölk) - „Celli Stílgyak."
(Raymond Queneau: Stílusgyakorlatok c. műve alapján - magyar nyelvű előadás).
Április 26. 11:00 Széchenyi tér, Kárász utca, Klauzál tér, Dugonics tér: Parádé
- zsonglőrök, gólyalábasok, zenészek, vásári komédiások felvonulása a belvárosban /magyar nyelvű előadás/.
14:30, Korzó mozi: La troupe du Bitume (Lyon, Franciaország) - II. Sátán
(Didier Maine és Thierry Claisse nyomán). 20:00 Soltis Lajos Színház (Celldömölk) - Bornemisza Péter: A magyar Elektra /magyar nyelvű előadás/.
17:00, Pinceszínház: Páger Antal Stúdió (Makó) - Gábriel García Marquez:
Szerelmes számvetés egy ülő férfi előtt /magyar nyelvű előadás/.

SZEGEDI EGYETEM
FILMKLUB
A szünet és a húsvét kissé felborította a filmklub programját, nem
tudtunk olyan remek filmeket ajánlani, mint például az Oscar díjas Szabó István Szembesítése, amit azért
remélhetőleg sokan láttak. Az elkövetkező egy hétre így szűk periódusból választottunk filmet, egy megnézésre érdemes, hangulatos, időtálló
alkotástm Jarmusch keleti filozófiával kacérkodó alkotását, a Szellemkutyát. Persze ne felejtsük el hogy a
Grand Café holokauszt témájú filmeket játszik, melyek között szerepelnek dokumentumfilmek, CostaGavras nagy botrányt kavart filmje
az Ámen, de az érdeklődők meghallgathatják a témában Magyarországon az egyik legtekintélyesebb szakértőnek számító Karsai László előadását is.

SZELLEMKUTYA:
A SZAMURÁJ ÚTJA
(Ghost Dog: T h e Way Of T h e
Samurai, 1999)
Irta és rendezte: Jim Jarmusch
Fényképezte: Robby Müller
Zene: T h e RZA
Szereplők: Forest Whitaker, John
Tormey, Cliff Gorman, Henry Silva,
Isaach De Bankole, Tricia Vessey
A Szellemkutya különös film,
vagy inkább különös keveréke különböző filmeknek. Aki látta Jarmuschtól a Halott embert, az nagyjából tudja mire számíthat, hiszen a
Szellemkutya nagyon sok közös vonást mutat az említett filmmel, már
csak megfontolt, lassú, vagy inkább
nyugodt történetvezetése folytán. A
film ugyanis megint egy filozófiai
utazás, szokatlan helyszínen és szokatlan szereplőkkel. Főhőse, és a
film címadója ugyanis nem máshol
tengeti életét, mint New York egyik
külvárosi kerületében, egy bérház
tetején emelt kis fakunyhóban. H ő sünk galambokat tart a tetőn, nem is
akármilyeneket, hiszen azokkal tartja a kapcsolatot a külvilággal. Szellemkutya galambjai ugyanis postagalambok, a különleges kapcsolattartásnak pedig oka van, több is:
megtudhatjuk például, hogy Szellemkutya nagydarab afroamerikai
létére rendkívül jámbor figura, aki
amikor épp nem a galambjaival foglalkozik, akkor a keleti tanításokat
követi és a szamurájok erkölcsi kó-

Forest VVhitaker

dexe szerint él, de ugyanakkor a galamboknak van egy sokkal gyakorlatibb tulajdonsága is, lévén lenyomozhatatlan távközlési eszközök.
Szellemkutyának az inkognitóra
szüksége is van, hiszen ráérő idejében az olasz maffia bérgyilkosaként
is működik. De hogy még bonyolítsunk a történeten, természetesen
nem csak úgy lett bérgyilkos, hanem
becsületből tartozást ró le az olasz
maffia felé, hiszen annak egyik tagja
egyszer m e g m e n t e t t e az életét, ezért

Szellemkutya felfogása szerint feltétlen hűséggel és engedelmességgel
tartozik neki. Szellemkutya profi
gyilkos, profi autótolvaj, áthatva a
keleti filozófiák idealizált, naiv felfogásával. Aztán egyszercsak hibázik: nem öli meg a kiszemelt személyt, és ezzel tudatosan aláírja a
halálos ítéletét. Életre-halálra menő
játszma kezdődik közte és néhány
maffiózó között, amit végig beleng a
baljóslatú sejtés, annak a sejtése,
hogy tudjuk mi lesz a történet vége.
Jarmusch megint a film hangulatával alkot hatalmasat - sikerül neki
egy melankolikusan nyugodt, ihlettel akciófilmet készíteni. A filmben
repkednek a golyók, hullanak az emberek, ordít a hip-hop a lopott Lexus
magnójából, és mégis, mintha bölcs
keleti szamurájok népesítenék be
New York eme kies bérházakkal teli
negyedét. Szamurájok, akik néha
biztos csóválják egy kicsit a fejüket.

Ott van aztán a maffia, ám ez már
nem a Scorsese vagy Coppola filmekből ismert félelmetes és tekintélyelvű szervezet, annak csupán szá-j
nalmas, mackónadrágba bújtatott,
büszkeségének utolsó morzsáit hasztalanul menteni próbáló, néhány
szerencsétlen öregember képében
megjelenő banda, akik a szemünk|
láttára hullanak szét, olyannyira,|
hogy az ember már-már sajnálja
őket. A maffia egyébként ugyanolyan
fontos eleme a filmnek, mint Szellemkutya, sőt ha lehet, talán fontosabb is, hiszen meglepő módon ők
azok, akik - szemben a főhőssel, aki
előre látható végzetét teljesíti be igazi fejlődésen mennek keresztüli
Szellemkutyának köszönhetően. Ott
vannak aztán a Szellemkutya életét
benépesítő karakterek: a férfi, aki a1
szomszéd ház tetején N o é módjára,
egy hajót épít, a Haitiről elszármazott fagylaltárus, aki csak franciául
beszél, míg Szellemkutya csak ango-|
lul, mégis hosszasan elbeszélgetnek,!
a kislány, akit Szellemkutya kimondva-kimodatlanul (kicsit Léon a profis utóizzel) a tanítványává fogad, és|
persze Luigi, a mester, aki Szellemkutyát tanította és aki hirtelen az az
ellenség szerepét tölti be. Vesztes világ, elveszett emberekkel, akik közül
mind próbál valamibe kapaszkodni,
hogy sikerül-e nekik avagy elbuknak,
azt már döntse el a néző maga.
A film hatalmas erénye, hogy hát
lassú és moralizál, mégsem fekszi meg/
az ember gyomrát, sőt, gyakran iróni-1
ába és humorba hajlik, vannak kifejezetten vicces jelenetei, nem szabad tehát, hogy bárkit elriasszon az esetleges filozofikus mellékzönge. J a r m u s c h |
a zenével is ördögien bánik, ahogy
megtalálta Neil Youngot a H a l o t t
emberhez, most ugyanilyen ördögi találatnak tűnik az RZA kegyetlen hiphopja, ami olyan tökéletes ellentétben
áll a film hangulatával, hogy pont.
emiatt olvad bele, erősíti a F o r e s t
Whitaker által profin megszemélyesített Szellemkutya kívülállóságát. A lepukkant maffiózókat alkotó színészek)
is találóak, megalázottságuk szinte ta-l
pintható. A film összhatását tekintve
ugyan talán nem annyira egységes!
egész, mint a már többször említett
Halott ember, de kétségkívül könnye-j
debb, majdhogynem felszabadultabb
alkotás.
Grand Café'
április 24-27. 19 ón

A Közéleti Kávéház ajánlja:
MÓCI, VAGY AMIT AKARTOK ...
Azok, akik a 60-as, 70-es években
voltak egyetemisták Szegeden, biztosan jó szívvel emlékeznek Mertz
Tibor zongoristára, az Egyetemi
Tánczenekar alapító tagjára Ez a
szalonzenekar adta meg a Hungária
és az egyéb nagy egyetemi bálok igazi, már-már feledésbe merült hangulatát. E sorokat olvasva biztosan sokan érzik lábukban a régi ritmust és
merengenek el a „hajdan volt fiatalság" emlékén. Pontosan ezt teszi az a
néhány zongorista is, akik meghívására valódi hazájába visszalátogat
Mertz Tibor orvos is.
Havonta járunk össze a Forrás
Hotelban, mi „régi zongoristák" avat be bennünket a részletekbe
Mózes János közgazdász, aki Mócit
a legendás hírű Jégkunvhó zongo-

rájánál követte. Éppen nyolc éve
annak, hogy összejárunk beszélgetni, emlékezni és persze zongorázni
- valódi törzsközönségünk van, alkalom adtán pedig régi barátokat is
visszavárunk. Mózes azóta is tartja
a kapcsolatot Mócival, aki a hetvenes évek közepén családjával N é metországban telepedett le és a
munkaegészségügy területén alkotott. T e r m é s z e t t u d o m á n y o s énje
mellett azonban - ha lehet - egyre
erősebb lett kötődése a zenével, és
később még a zeneszerzésbe is belefogott.
A zenén kívül Móci és a többi
„régi zongorista" a művészet és a hagyományőrzés, illetve ápolás területén is aktív volt, akkoriban szinte
nyüzsgött tőlük a város - húzza alá

Mózes, aki egyben az est házigazdája
is lesz. Mertz Tibor nem csak zenész, egészségügyi szaktekintély, hanem irodalommal is foglakozik, íg)
az est folyamán novelláiból is hallhatunk részleteket. így szinte mindéi1
művészeti ág terítékre kerül. Min'
den, vagy amit akartok...
Az est folyamán hallhatunk rég1
idők hangulatát visszaidéző örökzöld
bárzenét, komolyabb daraboka 1,
éneket sőt prózát is. Ragyogó alka'
lom ez mindenki számára, aki nosZ'j
talgiázni vágyik, vagy akinek mos1
van alkalma először megismern 1
Mócit, és a többi „régi zongoristát •
A Bartók Béla Művelődési Közpofl1
Díszterme minden érdeklődő el«'11
nyitva áll 2002. április 25-én (pénte'
ken) este 6 órakor.
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a a rajongó oldaláról nézzük:
5800 köbcenti, 750 lóerő kilencezres fordulaton, háromszáz fölötti ádagsebesség, adrenalin, show, versenyszellem, közel
egyenlő esélyek. Ha az ádagos, technikai sportok iránt érdeklődő ember
szemszögéből, akkor félórás összeállítás vasárnap éjjel színes autókról, amik
körbe-körbe kergetik egymást egy
oválpályán. Ha pedig az átlagembert
kérdezzük, kevés esélyünk van rá,
hogy egyáltalán tudja miről is beszélünk. Pedig az Egyesült Államok egyik
legnépszerűbb autóversenyéről, a
NASCAR-ról van szó.
A NASCAR története amerikai
hagyományokat követve gyökeresen
eltér az európai autóversenyek történetétől, olyannyira, hogy eredete nem
is annyira az emberek közötti versenyszellemre, mint inkább az illegális
whiskeyfőzésre vezethető vissza. 1794ben az amerikai szövetségi kormányzat
szeszfőzési adója ellen tiltakozásul kitört az úgynevezett Whiskey lázadás, a
farmerek a magas adók elleni tiltakozásuk jeléül illegális szeszfőzdéket nyitottak és beindult a csempészett
whiskeykereskedelem. A zugfőzdék
tulajdonosai így már jelentős gyakorlattal rendelkeztek, mikor 1920-ban
bevezették a szesztilalmat az államokban, már ami az illegális előállítást illeti. Nagyobb gondot okozott viszont az
említett javak eljuttatása a felhasználókhoz, magyarán maga a csempészet.
Megjelentek az úgynevezett „boodegger"-ek, sofőrök, akik az éjszaka leple
alatt szállították a nedűt eldugott utakon. Erre persze a rendőrség is felfigyelt, így nem kellett sokat várni, mire
a rendőrautók is megjelentek a bekötőutak mentén, és innentől a sebesség
és a vezetési képességek döntöttek arról, hogy a csempész börtönben vagy
jár dollárral gazdagabban fejezi be az
«stét. Létfontosságúvá vált tehát a
bootleggerek számára, hogy a rend
őreinél gyorsabb kocsikkal rendelkezzenek, ezért általában amikor nem
szeszt szállítottak, akkor a kocsi alatt
feküdtek, hogy az minél jobban menjen. (Ez a közösség szolgált alapul a
hetvenes évek meglehetősen dilettáns,
de rendkívül sikeres televíziós sorozatának, a Hazzard megye lordjainak is.)
Kialakult egy verseny a rendőrség és a
csempészek között a jobb, gyorsabb
kocsi megépítéséért, amelyeket aztán
élesben tesztelhettek Amerika országútjain, de versengeni kezdtek maguk a
boodeggerek is egymás között a leggyorsabb kocsi kitüntető cím megszerzéséért. Állandóvá váltak a vasárnapi
versenyek a csempészek között, akik
aztán még ugyanaznap este „versenyautóikat" eredeti rendeltetésükre, tehát illegális javak célbajuttatására is
használták. Nem tartott sokáig, míg
ezek a háziversenyek érdeklődőket
kezdtek vonzani, így lassan kialakult a
vasárnapi autóversenyek gyakorlata, az
európai hagyományoktól merőben eltérő módon, hiszen a versenyzők itt
nem a gazdag arisztokraták, playboyok
és üzletemberek, hanem épp ellenkezőleg, az egyszerű nép fiai közül kerültek ki. 1933-ban aztán a szesztilalmat
feloldották, a csempészet azonban
nem szűnt meg teljesen, hiszen az alkoholfélékre kivetett szövetségi adó
rnég így is kifizetődővé tette az illegalitást, a nappali és éjszakai versenyek
tehát folytatódtak. 1938 nyarán aztán
William H. G. Francé rendezett egy
nagyszabású versenyt a floridai Daytona Beach homokos tengerpartján, és
a NASCAR versenyek hivatalos történelme elkezdődött - bár egyelőre még
a név nélkül. A győztes egy üveg rumot, egy doboz szivart és egy kanna
Motorolajat kapott, az eredményeket
e
s statisztikákat pedig innentől számítv
a hivatalosan rögzítették.
Hamarosan közbeszólt azonban a
háború, az autógyárak haditermelésre

Egzotikus sportok, amiket alig ismerünk I.

NASCAR
A legtöbb ember nem hallott róla. Aki mégis, az is csak felületesen ismeri. A Forma-1 rajongók lenézik, mondván unalmas körbe-körbe szaladgáló autókat nézni.
Pedig valójában ennél sokkal több történik. Es nem is minden pálya kör alakú.

Bob „Red" Byron, az negyvenes évek sztárpilótája 1950-es Oldsinobile-jában.

álltak át, a jellemzően egyszerű sorból
származó sofőrök pedig a háború számos frontjainak egyikén szolgálták
hazájukat, Fordok és Chevyk helyett
Shermaneket vezetve. A háború után
néhányan visszatértek és ötletszerű
versenyeket rendeztek különböző
helyszíneken, de egészen 1947-ig kellett várni arra, hogy a versenyek szabályos kereteit újra lefektessék. A daytonai Streamline Inn Ebony Bar-jában
három napon keresztül dolgoztak a
szabályokon és a részleteken, majd hivatalosan is megszületett a NASCAR,
azaz a National Association For Stock
Car Auto Racing, ami magyarra talán
Nemzeti Szériaautó Versenyek Szervezeteként fordítható. Ekkoriban, a
háború után még hiány volt új autókból, a gyárak is a háború előtti modellek felmelegített változatait árulták,
ezért természetes volt, hogy mindenki
ott módosított a kocsiján, ahol csak
bírt. Ez az állapot egészen 1949-ig
tartott, amikor is a „Strictly Stock" azaz szigorúan széria divízió bevezetésével a NASCAR még egy fontos lépést
tett mai formája felé. A június 19-én
az észak-karolinai Charlotteban tartott verseny résztvevői számára követelmény volt a nagyméretű (úgynevezett fullsize) amerikai gyártású személyautó minden gyári tartozékával
együtt, és tilos volt olyan alkatrészek
használata, amelyek nem szerepeltek a
gyártó katalógusában. Glenn Dunnaway megnyerte ugyan a versenyt
1947-es Fordjával, az átvizsgálás során
azonban találtak egy nem széria rugómerevítőt a kocsijában, így az első
Stricdy Stock verseny győztesének
Jim Ropert és '49-es Lincolnját kiáltották ki. Jellemző, hogy Dunnaway
kocsijában az extra alkatrész az előző
heti csempészútról maradt benne...

versenypályák jórészt ovális alakúak,
aminek borzasztóan nagy előnye,
hogy bármelyik ülőhelyről az egész
pálya belátható, másrészt igen nagy
sebességet és gyakori előzéseket tesz
lehetővé. Ezek a pályák mind szélesebb tömegeket vonzottak, a tömegek
pedig értelemszerűen odacsalogatták
a szponzorokat is. Kezdődött a Pure
Oil-al és a Championnal, majd jöttek
a többiek, és hamarosan az autógyárak
is felismerték a versenyben rejlő óriási lehetőségeket. Elkezdtek fizetni a
versenyzőknek azért, hogy az ő gyártmányaikkal versenyezzenek, hiszen
amelyik cég jól teljesített vasárnap,
annak az eladásai hétfőn felszöktek.
Persze a versenyek nemcsak óriási üzleti lehetőségeket, de komoly veszélyeket is jelentettek, hiszen a biztonsági előírások kimerültek a biztonsági
öv, a bukósisak és a zárt ajtók követelményeiben, és mivel bárki versenyezhetett, akár autókölcsönzőből hozott
autóval is. 1957-ben aztán egy súlyos
balesetet követően, melyben öt néző
vesztette életét az ütköző kocsikról leszakadó darabok miatt, a nagy autógyárak kivonultak a NASCAR-ból, de
Bili Francé-nek sikerült életben tartania a versenyt azáltal, hogy rávette a
szponzorokat magasabb díjak felajánlására. 1959-ben megépült Francé
legnagyobb álma, a Daytona International Speedway, a legnagyobb, két és
fél mérföld hosszú, teljesen belátható
oválpálya. Az itt rendezett első Daytona 500-as futam hihetetlenül nagy
sebességeket és iszonyatosan nagy
versenyt eredményezett, melynek végén, ötszáz(!) mérföld megtétele után
61 órára volt szükség arra, hogy a célfotó alapján eldöntsék, Lee
Petty
Oldsmobile-ja megelőzte
Johnny
Beauchamp Fordját.

A Stricdy Stock divízió tekinthető
tehát a máig megrendezendő Winston
Kupa hivatalos elődjének, de persze a
mai formáig még hosszú út vezetett.
1950. szeptember 4-én a NASCAR
birtokba vette az első Superspeedwayt, egy versenypályát, mely minden
korábbinál nagyobb, szélesebb és
gyorsabb volt, és a dél-karolinai Darlington volt az első helyszíne a híres
500 mérföldes versenyeknek. Ezek a

A szigorúan széria elv egészen
1964-ig kitartott, amikorra is nyilvánvalóvá vált, hogy a hatalmas teljesítmények és a halálos balesetek nagy
száma miatt jelentős biztonsági változtatásokra van szükség. A kocsik a
karosszériát kivéve szinte teljesen átalakultak, mindet versenyre módosították. A máig használatos Winston
Kupa nevet 1971-ben vette fel a sportág legfontosabb bajnoksága (mellette

létezik még a Busch és a Truck Race
is), röviddel azután, hogy a Nixon adminisztráció kitiltotta a cigaretta reklámokat a tévéből és a rádióból, amiért is az R. J. Reynolds dohánygyár
rengeteg pénz mellett cigarettájának
nevét is adta a versenysorozathoz, létrehozva a Winston Cup Series-t. Ebben az időben, 1970-ben kezdett az
ABC televíziós társaság összefoglalókat sugározni a versenyekről, ami a
nagyobb szponzorok, mint a Coca
Cola és az S T P figyelmét is felkeltette, de 1979-ig kellet várni, míg a CBS
televízió teljes egészében közvetített
egy versenyt. A nézettséget húszmillióra becsülték, és ezzel a NASCAR belépett a legnépszerűbb sportok közé,
melyben nyilván az is közrejátszott,
hogy az utolsó körig az első és második helyén versengő Cale Yarborough
és Donnie Allison a célegyenes előtti
kanyarban összeütköztek és kisodródtak, így a harmadik helyen autózó
Richárd Petty nyerte meg a versenyt,
ám mire Petty áthajtott a célvonalon
Yarborough és Allison már húszmillió
néző szeme láttára csépelte egymást a
füvön, majd érkezett Allison testvére,
a szintén versenyző Bobby is, és úgy
összeverekedtek, hogy csak a szerelők
tudták szétszedni őket.
A nyolcvanas évekre aztán a hetvenes évek olajválsága és az új kompaktautók megjelenése megtette a magáét
- volt alkalom, hogy híres Daytona
500 csak 450 mérföld volt, valamint
megjelentek a NASCAR történetében
az első kisebb autók. 1981-től az
E S P N amerikai kábeltelevíziós hálózat átvette a Winston Kupa sugárzását, amelyet a mai napig folytat. A
nyolcvanas és a kilencvenes évek során, fokozatos változtatások eredményeképpen érte el a NASCAR mai
formáját.
A mai versenyautók szinte teljesen
szakítottak a széria hagyománnyal, az
egyeden, ami emlékeztet, azok a karosszériák, amelyek ma is többé-kevésbé a sorozatgyártású modellek
mintájára készülnek. Ugyanakkor
részben az eredeti elvekhez is sikerült
hűnek maradni, hiszen a versenyautókon felhasznált összes alkatrésznek
hozzáférhetőnek kell lenni az átlag-
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ember számára is, a NASCAR tehát
korántsem távolodott olyan nagyon
messzire egyszerű gyökereitől, mint
az első látásra tűnik. A mai vázak hegesztett acélcsövekből készülnek, a
hegesztett acélcsöveket saroklemezekkel erősítik meg a találkozási pontoknál, valamint biztonsági okokból a
szélvédőt és a tetőt is kettéosztják egy
erősítő csővel a gyártók. A váz elkészítésekor nyugodtan használhatnak
acélt, mivel a súly itt nem játszik anynyira fontos szerepet, mint mondjuk a
Forma-1
esetében,
ugyanis
a
NASCAR előírások szerint az autónak
minimum 3400 fontot, azaz 1511 kgot kell nyomnia. A súlyminimum miatt lényegesen olcsóbb anyagokat lehet felhasználni, valamint alkalmazhatóak a hagyományos hegesztési technikák, ami sokkal könnyebbé és olcsóbbá teszi a munkát. Az autók vázát
magához a pályához építik, a legtöbb
csapatnak legalább két különböző vázú autója van, melyek az eltérő tulajdonságú pályákhoz igazodnak. Magát
a karosszériát természetesen nem a
csapatok építik, hanem az erre szakosodott építőcégektől rendelik meg. A
műszerfalon nincsenek digitális kijelzők, csak és kizárólag analógok. A
kormány természetesen itt is kivehető
a könnyebb be- és kiszállás érdekében.
Nincs sebességmérő, helyette a fordulatszámmérő a legfontosabb műszer,
ami pontosabb adatokat mutat a versenyzőnek a sebességmérőnél. Mivel
az autók szinte állandóan 200 mérföldes óránkénti sebesség felett mennek,
létfontosságú, hogy a versenyzők a
másodperc törtrésze alatt fel tudják
mérni a kijelzők állapotát, ezért minden műszer úgy van megtervezve,
hogy a függőleges állás mutassa a normál állapotot. Ez a fordulatszámmérőre is igaz, amelynek a 12 órás állásánál van az optimális 7000-s fordulatszám.
A NASCAR autók igazi különlegessége azonban a motor, mely kizárólag atmoszférikus és teljesen mechanikus lehet, más szóval semmi elektromos vezérlőrendszer, turbófeltöltő
nem használható csak és kizárólag a
jól bevált karburátoros vé elrendezésű
nyolchengeres, melyek gyakorlatilag a
mai napig a Chevrolet ötvenes években bemutatott 355 köbhüvelykes
(5817 köbcentiméteres) motorján alapulnak. A motorblokknak acélból kell
készülnie és a hengerek elhelyezkedése, szöge és száma meg kell, hogy feleljen a szériakivitelnek, akárcsak a vezérműtengely és a gyújtógyertyák elhelyezkedésének. A motorok általában
négytorkú Holley karburátorokat
használnak, sűrítési arányuk 12:1. Az
autók szíve tehát még mindig a jól kipróbált, egyszerű, nem ritkán fél évszázados technikán alapszik, a szakértelem ott mutatkozik meg, hogy a
gyártók (Chevrolet, Dodge, Ford,
Pontiac) ezekből a tulajdonképpen
egyszerű szériagyártású motorokból
9000-es fordulaton 750 lóerőt préselnek ki, ami nem kis teljesítmény. A
gumik minden autó esetében 15 inches acélfelnikre rögzített 300/54 RÍ 5ös Goodyear Eagle-k, melyeket nitrogénnal töltenek fel sűrített levegő helyett, mert a nitrogén sokkal stabilabb
a hőmérséklet tekintetében, mint a levegő. Az autók beállításának a kulcsa
azonban a felfüggesztés, a versenyeket
ugyanis nem az erősebb, hanem a jobb
tapadású autók nyerik meg.
Bár mint a történelemből kiderül,
a verseny eleinte elsősorban az amerikai Délen szerzett népszerűséget, mára az amerikaiak 28%-a rajongó, közöttük 38% a nők aránya, 53% pedig
felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
Hogy ez vajon a gyökerektől való eltávolodás avagy a népszerűség természetes útja, azt már mindenki döntse
el maga.
Tóth Péter Zoltán
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A FELKELŐ NEP HAZA
- Casa Poporului? - merítem ki
román tudásomat az egyik sárga Dacia taxi sofőrjét kérdezve. Az ősz hajú férfi bólint, és a következő percben a monokulturális gépkocsitenyészetből kikeveredve magunk
mögött hagyjuk a Bukaresti pályaudvart.
- Casa Poporului. - mormolja
maga elé a taxis, majd az iránt érdeklődik, hogy honnan jöttem. Magyarságomat tisztázva sajnálkozását fejti
ki amiatt, hogy nem beszél magyarul, azonban felajánlja, hogy próbálkozzunk oroszul.
A hidegháború kelet-európai lingua francájának ismerete Romániában nem kézenfekvő, tekintettel arra, hogy a román politika különútjainak egyik nagy vívmánya éppen az
volt, hogy 2l fiatalokat igen hamar
megszabadította a „nyikto nye
otszusztvujet" kényszerű zsolozsmázásától. Az ötven fölötti férfi azonban még a kötelező orosz nyelvoktatás időszakába beleesve megőrizte,
sőt az egyetemen fokozta is a nyelvtudását.
- Villamosmérnök voltam, de
húsz év után elküldtek. Öt éve taxizom. - mondja, majd egy magas épületre bök. - Ott az egyetem, látja, abban az épületben képezik a taxisofőröket. - rálép a gázpedálra, hogy mielőbb magunk mögött hagyjuk ifjúságának színterét, a ma több mint 14
ezer hallgatót képző Műszaki Egyetemet.
A Dacia-forgatagban elhaladunk
Bukarest 18 színházának egyike, a
Nemzeti Színház csekély architekturális élményt nyújtó komor szürke
é p ü l e t e előtt. K é s ő b b egy útikönyv-

ből ugyan megtudom, hogy a Nemzeti Színház valójában egy modern
csonka gúla épület, mely semmiben
nem emlékeztet a sofőr által mutatott masszív kőtömbre, mindenesetre újdonsült idegenvezetőm szemlátomást örömét leli új szerepében,
annyira, hogy készségesen felajánlja,
elvisz az elnöki rezidenciához is.
- A Casa Poporuluihoz menjünk
- kérlelem, miután a hatszámjegyű
taxaméter aggasztóan gyors pörgésére leszek figyelmes.
A talán Moldva és Havasalföld
1859-es, talán a regáti Románia és
Erdély 1918-as egyesülésének tiszteletére a Piata Unirii - Egyesülés Tere - nevet viselő terület a város egyik
legforgalmasabb része. Az óváros tőszomszédságában álló egykori kereskedelmi központ mellett elhaladva az
egykori Szocalsita Győzelem - ma
Egyesülés - sugárútján a Casa
Poporuluihoz, a Népek Házához
érünk.
A Népek Háza a Guinness-rekordok könyve tanúsága szerint a világ
második legnagyobb alapterületű,
330 ezer négyzetméteres épülete.
Csak a Pentagon előzi meg, 347 ezres méretével. Mások azt sem átallották kiszámolni, hogy az épület
térfogata 2,5 millió köbméter,
amellyel a harmadik a világon. Ez 1
atmoszféra nyomáson körülbelül
annyi levegő befogadását jelenti,
amely - egy átlagos román férfi 66
éves születéskor várható élettartamát
figyelembe véve - száz embernek
elegendő egész életére.
A hatalmas épület megvalósítása
1984-ben indult meg, számos történelmi épület, utca megsemmisítése
és egy mesterséges domb felhordása
SZEGEDI EGYETEM
A Szegedi Tudományegyetem kéthetilapja
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A N é p e k Háza Bukarest központjában. Épületes gondolat.

után. A munkálatok szélesebb területen, 10 ezer hektáron folytak, ahol az
akkoriban amúgy is lendületben lévő
buldózerek szintén mindent letaroltak, egy új kormányzati negyed kialakításához. A hatalmas fehér márványpalota a 15. században alakult
város földrajzi és történelmi középpontjában áll, Ceausescu 24 éves
uralmának mementójaként.
Éppen ez, az épület „bűnben fog a n t a t á s a " Volt az, a m i m i a t t a
m o n s t r u m nagy fejtörést o k o z o t t az

1989. decemberi forradalom után a
bukarestieknek. Sokan amellett álltak, hogy a kommunizmus szimbólumát történelmi elégtétel gyanánt fel
kell robbantani, ám a kevésbé radikális többség azt javasolta, hogy ha már
annyi mindent fel kellett áldozni az
épület megvalósításáért, akkor inkább hasznosítsák. A kommunizmus
szimbólumát a demokrácia jelképévé
igyekezvén tenni, az épület a Szenátus és az alsóház székhelye, valamint
számos nemzetközi konferencia rendezésének helyszíne lett. 1994-ben a
Crans Montana Forum francia elnöke, Jean-Paul Carteron úgy nyilatkozott a román ipar és építészet kvintesszenciáját képező, a Kárpátok fáiból, márványaiból, köveiből született
Népek Házáról, hogy az a román
művészet, és a román nép alkotókészségének tanúbizonysága, amely
sok év és szenvedés árán jött létre,
minden józanésszel szemben. „Felejtsük el az 'egyetlent', aki megálmodta és magasztaljuk a 'sokakat',
akik megvalósították" - mondta az
elnök. Ottjártakor hasonló szellemben nyilatkozott az Európa Tanács
akkori főtitkára Catherine Lalumiere, aki szerint demokratikus intézményeknek otthont adva „sikeresen megszelídítették a palotát, amely
egy megalomániás terve és a román
nép remekműve is egyben."

sott többszázezer leit, amely természetesen jóval több, mint amennyit
érdeklődésemre előzetesen megtippelt. Bosszankodni sincs időm, a
gyorsvonat hamarosan indul.
Egy háromgenerációs bolgár
nagycsalád hatalmas zsákjai is segítettek abban, hogy a vonatot elértem. A tizenöt, 150 literes körbe ragasztószalagozott nejlonzsák föltuszkolásában a peronról a család férfi, a
vagonból a család női tagjai működnek közre, de a feladattal így is csak

a kalauz türelmetlen sípolásának kíséretében végeznek. A csomagok barikádjai között szlalomozva jutok a
legközelebbi fülkébe a nemzetközi
gyorson, amelyből legfeljebb a nemzetközi igaz; a cseh, török, bolgár,
román utasokkal és egy japán turistával guruló vonat másfél óra alatt ér
Románia első, 1869-ben megépített
vasútvonalán a Bukaresttől 65 km-re
lévő, egykor San Giorgo néven, genovai
hajósok
által
alapított
Giurgiuba, a Dunához. A vonat
megáll, bár ehhez eddigi tempójá.ból
nem kell sokat visszavennie. A vágányok között járkáló kiskatona beszédbe elegyedik egy fülkében álló
utassal, aki cigarettával is megkínálja. A katona cigarettája végéig keveset beszél. A vonat indulásakor kezd
csak hosszabb mondatba, amely mint az az utas készséges mozdulatából kiderül - egy újabb cigaretta kérésére irányul. A vonattal hosszasan
lépésben haladó katona még tüzet is
kap az utastól. A bolgár-román határon 450 km-en át folyó Dunát a Barátság hídon átszelve érünk bolgár
területre, Ruszéba.

Visszaindulunk a pályaudvarra,
ahonnan az Isztambuli gyors visz tovább. A sofőr megnyugtat, hogy tíz
perc alatt kiérünk, amit a legnagyobb
lelkinyugalommal ismételget, nagyjából tízpercenként. Visszaérkezésünk után hasonló lelki nyugalommal gombolja le a taxióráról leolva-

Rusze a Duna alsó szakaszának
fontos kikötője volt a már a Római
Birodalom alatt, hiszen itt, az akkor
Sexantaprista - „hatvan hajó" - nevet
viselő település mellett állomásozott
a rómaiak hajóhada, a Kr. e. I. században.
A bolgár nagycsalád matrónája a
római hajóhaddal nem törődve köpködi a szotyolát a vonat nyitott ajtaján át a folyóba, miközben a vonat
lassan átgördül a hídon. A tucatnyi
zsák tornyokban áll mellette, némelyik indokolatlanul veszélyesen közel
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a nyitott ajtóhoz. A széles asszony
már a hídon kinéz a vagonból, olykor
saját és csomagjai épségét kockáztatva. Alig száz méterrel azután, hogy
bolgár területre érünk, az asszony a
hozzá legközelebb álló csomagtornyot váratlanul kidönti a vagonból,
így tesz a második, majd a harmadik
adaggal is. A lépésben haladó vonat
mellett húszmétereriként álldogáló
férfiakra leszek figyelmes, akik szemlátomást a rendhagyó módon érkező
csomagok összegyűjtésére specializálódtak.
Az asszony rendületlenül lökdösi
ki a csomagokat, végül a család többi tagja egyszerűbb megoldást talál;
a kalauz közreműködésével megállítják a vonatot. A csomagszedő
munka így felgyorsul és még a veszélyességi pótlékot sem hiányolja
senki. Két férfi felugrik a vonatra,
körbenéz, leviszi a még fennmaradt
csomagokat, amíg egy harmadik a
vagon alá esett pakkot húzza ki a
tengelyek közül. A nemzetközi gyors
utasai előtt szemérmetlenül dolgozó
csempészek a yágány melletti tisztáson álló személyautóikba pakolják a
csomagokat és továbbállnak. Állítólag cigarettában utaznak. Az utasok
érdeklődéssel figyelik a gyors, összehangolt munkát, amely vélhetően
gyümölcsöző a csempészek mellett a
masinisztának és a kalauznak is. A
nagy balkáni valóság röpke ízelítője
után a vonat öt perccel később már a
bolgár vasútállomáson van, amit a
határőrök vonat körüli intenzív szaladgálásától nem lehet nem észrevenni. Fölugranak a vagonokra, fellökik a vagon mennyezetét, benéznek az ülések alá, egy katona pedig a
tengelyek között ellenőrei, hogy
éberségét nem akarják-e kijátszani
holmi cigarettacsempészek. Végül
mindent rendben találnak, alig hatszáz utas kuncogása közepette. Bizonyítandó, hogy munkájukat körültekintően és rutinos emberismerettel
végzik, komoly ellenőrzésbe fognak
a vonat egyetlen japán utasa ügyében. Útlevelét elvéve CB-n olvassák
be a számát, majd átnézik a fiú hátizsákját, végül mindent rendben találva futni hagyják a veszélyes japán
Kiadja a Szegedi Tudományegyetem.
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turistát és a szigorúan ellenőrzött
vonatot.
A vonatra Veliko Tarnovo felé
egyre több helybéli száll fel. Egy
öregember ül le velem szemben, meglepően nagy kezére támasztva állát néz
ki az ablakon a hőségtől lángrakapott
tarlóra. Bulgária területének kétötöde
szántóföld így könnyen találkozhat az
ember hamuszürke tájakkal nyaranta.
Az öreg szatyrában egy pulyka ül, akinek nagy pislogásaiból és nyitott csőréből látszik, hogy a hőséggel ádáz
küzdelmet vív a túlélésért.
Az öreget egy 35 év körüli férfi
váltja, a pulyka kínjában összenedvezett szatyor nyoma még nem szárad
föl, amikor a fickó az öreg helyére ül.
Beszélgetünk, fellelkesül, megtudván, hogy magyar vagyok.
- A kedvencem volt az L G T mondja tört angolsággal - meg az
Omega, meg a Hobo Blues Band. A
legjobb film pedig a Kopat kutya. miután a Kopasz Kutyát fonetikailag
helyre teszem, a fickó - Borisz, civilben szobrász - a Gyöngyhajú lányból
dúdol.
- Mit jelent az, hogy iget? - kérdi. - Az Omega egyik számában így
kezdődik a refrén. - miután feltárom
előtte az „igen" jelentését, egy darabig ízlelgeti a húsz éve rosszul ismert
szó számára új formáját, aztán a lakhelyéről, Arbanasziról, a Veliko
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T a r n o v o melletti faluról mesél.

- Nyáron rengeteg turista jön,
fesztiválok vannak, nemrég még magyar néptáncegyüttes is jött hozzánk.
Itthon később megtudtam, hogy
a magyar csoport a Szeged Táncegyüttes volt.
Borisz egy - a falu háromszáz
éves házai külsejéhez hű - maga által
épített kőházban él feleségével, Margaritával. Az udvart szökőkúthoz állítható klasszicista szobrokból álló
csoportok lepik el, vevőikre várva.
- Főleg németek veszik az ilyen
szobrokat, de a szomszédban lakó
holland is vett már tőlem - mondja
Borisz a szomszéd terméskőből készült házára mutatva. - A fickó pár
éve költözött Arbanasziba, Bulgáriaszerte tojáskereskedelemmel foglalkőzik. Jól megy neki, úgyhogy remélem több szobrot is vesz majd tőlem.
A falu épp Mária mennybemenetelének megünneplésére szervezett
fesztivál lázában ég. Vásárosok, alkalmi bábszínházosok, táncosok szórakoztatják az utcán tolongó közönséget. Borisz apósa fogadójába kísér,
ahol a rokonok hamar ünnepi asztalt
terítenek, sült csirkével, paradicsomsalátával, és persze negyven fokos
szilvapálinkával. Az após a tiszteletemre 'Ferencvárost' és 'Puskást' kiált, amiket a sokadik szilvapálinka
után már egészen jól mond ki.
A magyar foci múltjában való elmélyülésnek vándorzenész cigányok
érkezése vet véget, akiket Margarita
azonnal az asztalhoz tessékel, cserébe a harmonikás, dobos, klarinétos
trió zenéjéért. A klarinétos a főnök,
ami abban nyilvánul meg, hogy mindig lehordja a harmonikást, kritizálva a játékát. Végül belelendülnek, a
szilvapálinka után már a klarinétos
sem olyan kritikus. Amit Margarita
kér, azt a váudorzenészek készségesen eljátsszák. Nem beszélgetünk, a
Sao Roma muzsikáját hallgatjuk. Az
est már a zenélő cigányok ideje.
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