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2005. november 28.

Család és önállóság

Izek és emberek

Miért verekszik

Botos Katalint, az SZTE G T K Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének tanszékvezető
egyetemi tanárát nemrég Prudencia
Díjjal tüntették ki.
7. oldal

Vannak kötelező kérdések, protokollkérdések és fontos kérdések. Meg azok,
amiktől érezhető ember lesz a riportalany - ismerős. így kellene tudni kérdezni. Mint Scháffer Erzsébet.
14. oldal

November 30-tól Szegeden küzdenek
egymással a világ legjobb kick-boxosai.
A magyar csapat színeiben egy profi női
versenyző is ringbe száll majd. Takács
Rita, aki az SZTE-n elsőéves biológus.
15. oldal

A tanítványom sikere természetesen az én sikerem is

FONTOS
VISSZAJELZÉSEK
Beszélgetés Kérchy Lászlóval
„Elengedhetetlen az absztrakt gondolkodásra való hajlam. Akinek ez nincs meg, az még
természetesen nagyon kiváló ember lehet, de nem lesz belőle matematikusn - nyilatkozta
a Szegedi Egyetemnek a Bolyai Intézet tanszékcsoport-vezetője.

Boldoggá tesz, ha a tanítvány szépen szerepel, illetve az adott tudományterületen átveszi a gondolatokat. Fotó: S. Cs.
Miben méri egy egyetemi oktatókutató a sikert? Saját kutatási eredményei nyomnak-e sokat a latban, vagy a
hallgatói teljesítményét, fejlődését tekinti elsődlegesnek? Bármi is legyen a
válasz, Kénby László mindenképpen elégedetten koccinthat majd a pezsgőspoharával idén szilveszterkor, ha számvetést készít a 2005-ös esztendőről. Kutatási eredményeit és terveit Akadémiai
Díjjal, illetve Charles Simonyi kutatói
ösztöndíjjal, oktatói és vezetői tevékenységét Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel ismerték el, emellett
OTDK első helyezett hallgató témavezetője volt Ráadásul nem kis felelősség
szakadt a nyakába, hiszen az idei évtől ő
vezeti az SZTE egyik legnagyobb tudományos reputációval rendelkező egységét, a Bolyai Intézetet. S hogy mi lehet

a sikeresség titka? Valószínűleg az a há- kintjük, hol lehetnek érdekes problérom szó, amit a finn futballtréner, mák. Aztán a hallgatóé a feladat, hogy
Mártii Kimsela megtanult magyarul kis- minél többet hozzon ki az adott dopesti edzősködése idején: „munka, logból. Természetesen folyamatosan
munka, munka".
konzultálunk, ellenőrzöm, hogy jó
- Ahogy beléptem az irodájába, egy kisirányba halad-e.
táblán képletekfogadtak.Nem ér véget a
- Ez aztjelenti, hogy a problémafelvetanteremben az oktatás?
tés általában a tanár oldaláról ered?
- Egy PhD-hallgatómmal, Léka
- Igen, bár kicsit áttételesen, de az
Zoltánnal dolgoztam az imént. Szép én esetemben is így történt. Az operátempóban halad előre, éppen egy cikk torelméletet Sz8kefalvi-Nagy Béla probefejezésén dolgozik, az ezzel kapcsola- fesszor úr mozgalmas szemináriumain
tos problémákat tekintettük át, ezeket ismertem meg. Ő volt az intézet folyóvázoltuk a táblán.
iratának az Acta Scientiarum Matem- Mit kell egy matematikus PhD- aticarumnak a főszerkesztője, s megkért
hallgató esetében azon érteni, hogy szép a frissen benyújtott kontrakcióelméleti
tempóban halad eltfre?
cikkek lektorálására. Az ezekben való el- Úgy kezdődik a dolog, hogy mélyülés után talált problémák megolmegbeszélünk, kiválasztunk egy téma- dásából születtek az első cikkeim.
kört, amibe bedolgozza magát. Áttefolytatás a 3. oldalon
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egy lány ?

OTTÓ
(Keresztlevél) Apai nagyapám legitimista újságíró volt, német nyelvű újságok
munkatársa. Apámat és nyolc korábban született testvérét a Habsburg-ház
szokásai szerint keresztelték mindenki két keresztnevet és harmadikként a Máriát
kapta. Édesapám így lett Kari Peter Maria. 1927-ben, amikor ő született, kellett
némi bátorság ahhoz, hogy a kereszdevélen legyen egy kicsi csillag, alul pedig
lábjegyzet: „elhunyt mártír királyunk emlékére".
Öt évvel korábban, 1922. április l-jén hunyt el Madeira szigetén IV. Károly,
az utolsó magyar király. Fia, Ottó ekkor tízéves volt Nyolc évvel később különös
fotó készült róla Belgiumban: díszmagyarban állt a fényképezőgép elé. Azok a
magyarországi polgárok akik kapcsolatot tartottak vele, kaptak egy példányt
ebből a fotóból.
Ötvenkilenc év telt el e fénykép készítése és Ottó von Habsburg-Lothringen
váradan, titkolt és különös szegedi látogatása között Ottó, akit a Páneurópai
Unió vezetőjeként lehetett elnöknek az európai parlamenti szerepvállalása révén
képviselő úrnak a királyi hagyomány miatt viszont fenségnek szólítani, 1989-ben
járt 192l-es kiebrudalásuk után először Magyarországon, Nagykanizsán, ahová
épp csak átugrott a határ túlsó oldaláról. Nem utasították ki, de nem is érezte
magát biztonságban. Ráadásul egy idős hölgy felismerte az utcán egyedül sétáló
trónörököst, aki gyorsan távozott szeretett országából.
Abban az esztendőben nagyon felgyorsult a történelem. Ottó néhány hónap
múlva Szegedre látogatott. A püspöki hivatalból kaptam egy baráti fülest: „tudom,
hogy a te családod tiszteli Ottót, este a Roosevelt téri halászcsárdában lesz, nem
tőlem tudod." Mondtam is azonnal a főszerkesztőmnek hogy este hoznék egy
érdekesnek ígérkező interjút IV. Károly fiával. Nem idézem, mit mondott a
főnököm, de becsületére legyen mondva, szorított helyet a másnapi számban, sőt
meg is várta a kéziratot.
Elszaladtam apámhoz, hogy magamhoz vegyek némi tárgyi bizonyítékot.
Ottónak a nagyapámhoz írt egyik levelét, amit születésnapi jókívánságokra
válaszolt, a díszmagyaros fotót a kereszttel végződő habsburgi aláírással és apám
kereszdevelét. Volt nagy meglepetés, amikor a halászcsárda különtermében
megjelent a helyi napilap munkatársa, s egyenest a leköszönő Udvardi püspök úr
és az új püspök, Gyulay Endre között helyet foglaló Ottóhoz lépett
„Dicsértessék jó estét, fenség. Tudom, hogy illedenség, amit teszek de itt
van ez a három mentség, s én interjút szeretnék kérni" - adtam át a
dokumentumokat és a névkártyámat miközben érzékelhettem a döbbenetet a
papi civilben üldögélő urak ábrázatán. „Herr Dlusztus!" - kiáltott fel Ottó,
amikor meglátta saját levelét. „Kérem, nem iszik velem egy cseresznyepálinkát?"
Elhűlt emberek néztek rám, Ottó széket hozatott az övével szemközti helyre,
megittuk a jó pálinkát, s a még mindig döbbent csöndben elővettem a magnómat.
Sz. Simon István, a kiváló tollú és lába utolsó ujjpercéig igazi újságíró, a DM
akkori főnöke már nagyon várt A folyosón sétálgatott, amíg lepötyögtem a
beszélgetést. Bevittem hozzá, s csak az utolsó kérdésemen változtatott. Én azt
írtam: „mit üzen a szegedieknek?". Erre a főnököm azt mondta: „na azért egy
Habsburg ne üzengessen már nekünk" Ez volt együttműködésünk egyeden
mondata, amin változtatott Tudta, hogy az írás szent dolog.
Aztán meghívott egy sörre és elmondta, hogy másnap reggel hányan fognak
rátelefonálni, s ki lesz az a két ember, aki berendeli a szőnyeg szélére.
Ügy láttam, vidáman távozott.
Es másnap édesapám is nagyon boldog volt
(Grófi Három évvel később Bethlen gróf hívott a Páneurópai Unió magyar
tagozatától. „Fenség meglátogatná önt". Hiheteden. Addigra készítettem Ottóval
egy televíziós interjút és vezettem egy fórumot is, de azt nem gondolhattam, hogy
Szegeden járva beugrik hozzám egy kávéra. Elkötelezett magyar, igazi demokrata,
nagyszerű szónok humanista, európai és keresztény ember.
„Tudja, amikor egészen fiatal voltam, azt hittem, hogy a politika egy részben
a pénzről is szól. Később rájöttem, hogy egészen" - mondta a kávé mellett.
Azután egy fiatal politikusról kérdezett, akinek miniszterelnöki jövőt jósolt
Utóbb a gróf köszönő levelet írt, holott nekem kellett volna köszönni.
(Strasbonrg) A forradalom negyvenedik évfordulóján a miniszterelnöki poszt
várományosával jártunk Strasbourgban. Én a Magyar Hírlapot tudósítottam a
felemelő ünnepről. Ottó meghívott bennünket egy vacsorára, de le kellett
mondania a találkozót, mert elcsúszott a fürdőszobában és eltört két bordája.
Az egészségére is ittunk egy kupicával.
És most is, mivel november 20-án töltötte be a ldlencvenharmadikat
Az Isten éltesse!
Dlusztus Imre
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SZEGY

A HÉTEN TÖRTÉNT
A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ az elmúlt években
megszokottaknak megfelelően idén is december 15-én kerül a boltokba. A
jövő évi felvételi tájékoztató teljesen más lesz, mint a megszokott, 74 felsőoktatási intézmény a 102 alapszakot az új képzési szerkezetnek megfelelően
osztott képzésként, míg 7 szakot osztadan képzésként indít majd útnak mondta Mang Béla helyettes államtitkár.
ANGOL NYELVEN OLCSÓBB A MAGYAR ORVOSKÉPZÉS - állítja a
Magyar Rádió. Veszélyben van az orvosképzés, legalábbis Nagy-Britanniában.
Ennek az az oka, hogy a brit fiatalok inkább Közép- és Kelet-Európába jönnek
tanulni, itt ugyanis sokkal kevesebbe kerül neltik a képzés. Az egyik célország
Magyarország. A Sunday Times cikke szerint a Debreceni Egyetemen 24 ezer
fontba kerül a hatéves képzés. Ez töredéke annak, amibe Nagy-Britanniába kerülne de még a prágai Károly Egyetemnél is jóval olcsóbb, ott ugyanis 40 ezer
fontot kellene fizetni. Azonban a magyar költségtérítéses hallgatók számára
már nem annyira olcsó. Míg Debrecenben egy külföldi - az egyetem tájékoztatása szerint - 48 ezer dollárt, azaz 10 millió 416 ezer forintot fizet az angol
nyelvű képzésért, a magyarok alig kevesebbet, 10 millió 200 ezer forintot a magyar nyelvű képzésért. A SOTE-n az általános orvosi képzés egy külföldinek
angol nyelven 64 800 dollárba, vagyis 14 millió 61 ezer forintba kerül, míg a
magyarok 14 millió 700 ezer forintot fizetnek. Tehát hasznos nyelvet tanulni,
mert ugyanazért a képzésért angol nyelven kevesebbet kell fizetni.

FELSŐFOK

2005. NOVEMBER 21.

MINDENRŐL EGY HELYEN

Az Országos Felsőoktatási és Információs Központ (OFIK)
mukodeserol
„Miért kérdeznél másokat? Mindenki tőlünk tudja!" - hirdeti az OFIK szlogenje. Hogy ez a
kijelentés helyt álló-e, arról Roberts Évát, az OFIK kommunikációs igazgatóját kérdeztük.

AZ E L T E EGYETEMI KÖNYVTÁR december elsejétől csütörtökönként
is várja a kölcsönözni vágyó olvasókat. A kölcsönzési napok szűkítését hét éve
az tette indokolttá, hogy a könyvtár modern kori állományának leltározásához, a régi anyag leválogatásához és az 1950 előtt beszerzett anyag rendezéséhez további munkaerőre volt szükség, amit az Egyetemi Könyvtár csak
munkatársainak átcsoportosításával tudott megoldani. A hatszázezer kötetet
érintő leltározási, leválogatási és rendezési folyamat olyan fázisba érkezett,
hogy a kölcsönző hetente még egy napon tudja kiszolgálni az olvasókat. A
tervek szerint jövő év szeptemberétől újra öt napon keresztül lehet majd kölcsönözni a könyvtár állományából.
ÚJ, EGYSÉGES DIÁK- ÉS TANÁRAZONOSÍTÓ SZÁM bevezetéséről
beszélt Magyar Bálint az MTV-ben. Az azonosító a közoktatáson túl a felsőoktatásban is megjelenik majd, lehetővé téve, hogy a diákok tanulmányi karrierjét, tanulmányi pályáját nyomon lehessen követni. A bevezetése után gyerekjáték lesz utánanézni, hogy ki melyik iskolába, milyen tagozatokra járt,
milyen alapképzésben vett részt, milyen fajta ösztöndíjakat kapott a hallgató.
Másrészt a mérésértékelési rendszerekben szintén nyomon lehet követni a
diákokat. Végül pedig mindez egy nyilvántartást képez, amiből megtudható,
jogosultan kapnak-e az iskolafenntartók bizonyos normatívákat. Arra a kérdésre, hogy miért nem oldották ezeket a funkciókat a már létező diákigazolványokkal, Magyar Bálint elmondta, az igazi fejlesztés a háttérrendszer megteremtése. A lapok, amiket az oktatás szereplői most megkaptak, öt-tíz forintos értesítők azért, hogy a diák, a tanár, a szülő tudjon róla, hogy van egy
ilyen száma a diáknak. A hagyományos diákkártyák nagymértékben hamisíthatók voltak, nem volt rajtuk olyan adat, ami alapján könnyen ellenőrizhető
lett volna az, hogy az helyes-e vagy nem.
FÉLÁRON UTAZHATNAK A VONATOKON az állami és magánegyetemek nappali tagozatos hallgatói Romániában - döntötte el a bukaresti kormány a múlt héten. Az egyetemisták egy naptári évben 24-szer utazhatnak
kedvezményesen személy-, gyors-, sebesvonatokon és az InterCity-járatokon. Az intézkedés körülbelül 300 milliárd régi lejnyi többletkiadást jelent a
kormány számára.
A KOLOZSVÁRI BOLYAI EGYETEM ÖNÁLLÓSODÁSÁÉRT tüntetett
a Fidelitas és a Márton Áron Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata csütörtökön. Az önálló magyar egyetemet 1959-ben szüntette meg a Ceausescurezsim azzal az indoklással, hogy az intézmény dolgozói szimpatizáltak az
1956-os forradalommal. A tüntetésen megjelentek az Erdélyben az egyetemért küzdő Bolyai Kezdeményező Bizottsággal vállaltak szolidaritást, és velük
együtt követelték, hogy január végéig jöjjenek létre az önálló egyetemi magyar karok, a román állam járuljon hozzá a magyar nyelvű felsőoktatási intézmények fenntartásához, s a moldvai csángók anyanyelvükön tanulhassanak.
A BUDAPESTI MŰEGYETEM ÉS AZ IBM november 30-án közös innovációs napot rendez. Az első IBM-BMF. innovációs napra a cég 3 neves tudósa látogat a Műegyetemre. Előadást tart Don Eigler nanontechnológiával
foglalkozó fizikus, aki a világon elsőként mutatta be, hogy „atomi szinten
struktúrákat lehet építeni" - olvasható az MTI-nek megküldött közleményben. Szintén részt vesz az eseményen George Galambos rendszermérnök,
aki az e-business koncepció egyik megalapítója. Előadást tart továbbá Jennifer Quirin Trelewicz az IBM kutató mérnöke is. Az eseményen a három
kutató mellett bemutatkozik Rátái Dániel, a Műegyetem hallgatója, aki térbeli háromdimenziós rajzok készítésre alkalmas szerkezetével hat első díjat
nyert a májusában megrendezett tudományos olimpián.
A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E N szerzett diploma már karrierjük legelején az ádagnál nagyobb jövedelmet jelent a végzettek számára: a 2005 februári kereset az egyetemen diplomát szerzőknél 252.544 forint volt ádagosan - olvasható az intézmény nyilvánosságra hozott felmérésben. 2003-ban végzettek körében készült vizsgálat szerint az építőmérnöki diplomát szerzők idén februárban ádagosan
199.077 forintot, az építészek 172.875 forintot kerestek. Jóval több, 313.072
forint volt az ádagkereset a villamosmérnöki karon diplomát szerzőknél. Altalánosságban mintegy 10 ezer forintos reálbér-javulás volt megfigyelhető a
2002-ben tanulmányaikat befejezőkhöz képest. Érdekesség ugyanakkor,
hogy az építészmérnöki karon végzettek helyzete rosszabbodott, keresetük
az előző évhez képest 8.800 forinttal csökkent. A munkanélküliek aránya két
százalék volt, s munkaviszonyban a végzettek 78 százalékát foglalkoztatták.

Roberts Éva az összegyetemi nyílt napon is beszámolt az OFIK szolgáltatásairól. Fotó: Segesvári Csaba
- Tavaly gyökeresen megváltozott a nak, ilyen például az, hogy a minifelvételi eljárás. Milyenek az elsffév tapasz- mum ponthatár 72 helyett már 78
talatai?
pont, viszont ide már az emelt szintű
- Minden esetben megnehezíti a érettségivel szerzett többletpontok is
választást, amikor valami változik a fel- beszámítják.
- Milyen segítséget nyújt az Országos
vételi eljárásban, tehát a tapasztalatok
ilyen szempontból nem változtak. A ta- Felsőoktatási és Információs Központ a
valyi évben debütáló kétszintű érettsé- felvételizőknek?
gi vizsga bevezetésével a problémák
- Először a honlapunkat említekoncentráltabban jelentek meg. Az ed- ném meg, a www.felvi.hu-t. Ez a hondig megszokott vizsgák helyett egy lap mindig naprakész információkat
merőben más követelményrendszerrel közöl, és mivel napjaink felsőoktatásátalálja szembe magát a felvételiző, ban minden változóban van, ezért
ezért nagyobbak a félelmei, hiszen még igyekszünk ezekre az aktuális dolgoknem tudja pontosan, hogy mit hogyan ra koncentrálni. A változásokat mincsináljon. A legalapvetőbb dolog a dig megjelenítjük. Ezenkívül a honlamegfelelő tájékozódás. Minden évben pon különböző személyre szabott
el kell olvasni a felvételi tájékoztatót, az szolgáltatásokat is találhatnak a világáltalános és az intézményekre vonatko- hálón odalátogató felvételizők, és mizó szabályokat, így el lehet kerülni az vel interaktív, ezért a kérdéseikkel,
esedeges félreértéseket. A tavalyi esz- problémáikkal nyugodtan fordulhattendőben különösen nagy jelentőséget nak hozzánk, mi válaszolunk. Az újfajkapott ez a dolog, hiszen nagyon sokan ta keresőrendszereink megkönnyítik a
csupán egy ponttal maradtak le a vá- tájékozódást, a leendő hallgatók
lasztott szakjukról, mert nem néztek igénybe vehetik a pályaorientációs
utána alaposan a felvételi követelmé- szolgáltatásunkat, illetve megtalálhatnyeknek. A legnépszerűbb szakokra ják a honlapon a nyomtatott kiadvávaló bejutáshoz már elengedheteden nyaink online változatát.
az emelt szintű érettségi vizsga, ezért
Az idei „Felsőoktatási felvételi tájémindenkinek időben kell meghoznia koztató" december 15-én jelenik meg,
azt a döntést, hogy közép- vagy emelt de ezen kívül érdeklődésre tarthat szászintű érettségit tesz le.
mot az „Érettségi és felvételi vizsgakö- Az idei évben miiyen újdonságok vetelmények" című kötet, amely az
várhatóak?
egyes szakterületeken lévő érettségi,
- Alapvetően ugyanez a kétszintű felvételi, alkalmassági és gyakorlati köérettségi rendszer marad, ugyanazzal vetelményeket tartalmazza a gyakora jelentkezési procedúrával. Apróbb láshoz szükséges feladatokkal együtt.
változások a szabályokban előfordul- Idén jelenik meg először a „Felvételi

tájoló" című füzetsorozat, amely a választásban és a döntésben segít, hiszen
részletesen bemutatja a hazai felsőoktatási intézményeket, munkaerő-piaci
előrejelzéseket és rangsorokat is tartalmaz, így mindenképpen hasznos kiadvány ez is. Igyekeztünk úgy szétbontani a szakterületeket, hogy a nagyjából
egy érdeklődési kategóriához tartozó
szakok egy füzetbe kerüljenek. Ezenkívül még megjelenik a „Felvételi rangsor, egyetem, főiskolák mérlegen" című kiadványunk, amely azokat a felsőoktatási rangsorokat tartalmazza, amelyek hallgatói és egyéb vélemények
alapján készültek.
- A www.felvi.bu-t az év bonlapjává választották, és megkapta ez
„eKormányzatért" díjat. Az eddig megszokott magas színvonalú munka hová
fejlődbet?
- Az eKormányzatért díjat az
elektronikus úton való jelentkezés
megvalósításáért kaptuk meg. Ez egy
több éves fejlesztés eredménye volt,
hiszen tavaly indult el először a végleges formájában, az ezt megelőző években csupán kísérleti jelleggel működött. Az idei újdonságaink közé tartozik, hogy az úgynevezett „Ügyfélkapun" keresztül aláírás nélkül, teljesen
papírmentesen lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. Üjdonság
még az egyéni rangsorkereső, illetve
egyre több információt rakunk fel a
honlapra, és továbbra is mindenben a
felvételizők rendelkezésére állunk.
Németh Tímea

ÚJRA PARLAMENT ELŐTT
A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY
Nem kényszerítheti az oktatási
miniszter az egyetemeket saját hatáskörben arra, hogy változtassák meg
jogszerűden vagy rossz gazdasági
döntéseiket - derül lri abból a törvénymódosításból, amelyre november
22-én bólintott rá az oktatási bizottság. A tervezetről várhatóan november 28-án szavaz az Országgyűlés.
Az Alkotmánybíróság által kifogásolt részek változtatásával kerül a Parlament elé a felsőoktatási törvény. A
leglényegesebb változtatás abban áll,

hogy az eredetileg szinte gazdasági
teljhatalommal felruházott irányítótestületek csupán gazdasági tanácsadó
testületként működnek majd, kizárólag gazdasági kérdésekbe lesz beleszólásuk, és a döntés-előkészítő funkciójuk domborodik ki. A költségvetést is
ők terjeszthetik majd a szenátus elé,
ám a szenátusnak kell elfogadnia.
Ugyanakkor a szenátus átruházhat bizonyos jogokat a tanácsadó testületre.
Mint azt Magyar Bálint elmondta:
sokkal kevésbé radikálisak a változta-

tások, mint azt korábban tervezte.
Nem kell a miniszter véleményére
várniuk az egyetemeknek akkor sem,
ha az intézmény gazdasági tanácsa a
tárcához fordul, mondván, a gazdálkodás már a működést veszélyezteti. A
miniszter ugyanakkor bírósághoz fordulhat, ha pazarlónak ítéli egy egyetem gazdálkodását. A kifogásolt egyetemi határozatokat a bíróság megváltoztathatja, sőt elrendelheti, hogy az
egyetem tegyen eleget a miniszter felhívásának.
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tanítványa, Szőkefalvi-Nagy Béla is a próbáljuk ezt úgy kezelni, hogy a gyenfolytatás az 1. oldalról
gébb hallgatóknak segítő kurzusokat
Ennél én most egy kicsit többet ad- klasszikusai közé tartozott...
- Ez pontosan így van, az ő mun- hirdetünk már a képzés legelején, de
tam a tanítványomnak, hiszen a megolMÁRFFY GABRIELLA, Svájcban élő magyar hegedűművész tart mesterkásságuk máig meghatározó. Idén a ta- persze nem szeretnénk, ha középiskoládandó problémát is megfogalmaztam.
kurzust ezen a héten az SZTE Zeneművészeti Főiskolai Karán (Tisza Lajos
-Az idei évben több díjjal is elismertékvaszi félévet a Texas A&M University- ban versenyeket nyert diákjaink az óvokrt. 79-81.). Az időpontok és helyszínek: november 28. (hétfő) 13-tól 15 óráprofesszor úr kutatói és oktatói munkássá-n, a College Stationben töltöttem, s dában éreznék magukat, ezért kiemelt
ig, illetve 17-től 20 óráig (kisterem), november 29-én (kedden) 10-től 12 óráelőadásokat
és
gyakorlatokat
is
szervegát Nem törpül el emellett, bogy akadt egy Szőkefalvi-Nagy professzor egykori
ig (113-as terem), 13-tól 16 óráig (kisterem), november 30-án (szerdán) 13szerzőtársával, Ciprian Foiassal dolgoz- zünk.
OTDK-n első díjat nyert hallgatója is?
- Ha már a sikeres középiskolásokról tól 16 óráig (113-as terem), 16-tól 19 óráig (kisterem), december l-jén (csü- Egyáltalán nem, sőt! Rendkívül tam együtt A Hilbert terek kontrakcitörtökön) 10-től 13 óráig (113-as terem), december 2-án (pénteken) 10-től
örültem Balogh Ferenc első helyezésé- óiról írt nagy sikerű monográfiájuk új, beszélünk: van-e bármilyen eszközük,
nek, mert nagyon boldoggá tesz, ha a kibővített kiadását készítettük elő. Az új mellyelfigyelemmel kísérik akár csak a sze- 13 óráig (113-as terem). A kurzus teljes részvételi díja aktív, ZFK-s hallgagedi vagy régióbeli középiskolásokat, tóknak 2500, passzív hallgatóknak 1000 forint.
tanítvány szépen szerepel, illetve az
akik jól szerepelnek a különböző taadott tudományterületen átveszi a
TUDOMÁNYOS ÜLÉST RENDEZNEK a Tudományos Ülések Bizottnulmányi megmérettetéseken?
gondolatokat. Az ő sikere természesága és a SZAB Orvostudományi Szakbizottsága szervezésében november
- A Ságvári Gimnáziumban a
tesen az én sikerem is.
29-én (kedden) 14 órakor a SZAB Székházban (Szeged, Somogyi u. 7.).
Bolyai Intézet egy fiatalon elhunyt
- Mennyire tud emberileg is közel
munkatársáról, Huhn Andrásról elkerülni egymáshoz egy tanítvány és egy
AZ UNTVERSITAS KÖR által szervezett „Filozófus esték" című előadásnevezett díjat alapítottak. Ezt az
témavezetőprofesszor?
sorozat harmadik rendezvényén november 29-én (kedden) 19 órától a Petőkaphatja meg, aki országos verse- Embere válogatja. Fiatalabb
fi sgt.-i épület II. emeleti Filozófia I. előadójában Mogyoródi Emese docensnyeken vagy a Középiskolai Matekoromban közvedenebb kapcsolatot
sel Szókratész védőbeszédének új fordításáról beszélget Pavlovits Tamás admatikai és Fizikai
Lapok
tudtam kialakítani a hallgatóimmal,
junktus és Pató Attila. Az előadás címe: Szókratész mai szemmel, új fordítás(KöMaL) feladatmegoldásain jól
a tegezés is sokáig ment, aztán látban.
szerepel. A díjazásba mi is beszáltam, hogy egyre nehezebben áll rá a
lunk, a Polygon jegyzettárunkból
szájuk. Ferivel és Zolival remek a
„A KORASZÜLÉS TERÁPIÁJA ÉS A JÖVŐ PERSPEKTÍVÁI" címmel
könyvjutalmakat adunk. Ezt az alkapcsolatom, amikor erre járnak,
tartja meg a Mindentudás Egyeteme Szeged című sorozat következő előadákalmat is felhasználjuk arra, hogy
vagy megérett bennük egy-egy
sát Falkay György tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE GYTK Gyógyszerbeszéljünk az itteni lehetőségekprobléma, gondolat, mindig bekohatástani és Biofarmáciai Intézet) november 30-án (szerdán) 18 órától a Taről, mint ahogy igyekszünk néppognak.
nulmányi és Információs Központban.
szerűsítő
előadásokon
keresztül
is
- Megpróbálta egyébként már valaközelebb hozni a Bolyai Intézetet
miféle rangsorba állítani az idei elismeAZ MTA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG tagjai (25 akadémikus és
a régió középiskolásaihoz. Nagy
réseket? Meg lehet mondani, melyikre a
13 szakbizottsági elnök) december l-jén (csütörtökön) 15 órakor választják
hagyományokra tekintenek vissza
legbüszkébb?
meg a SZAB elnökét és alelnökeit a következő hároméves akadémiai ciklusra.
a középiskolásoknak tartott szak- Nehéz rangsorolni. Most így
köreink és a számukra szervezett
hirtelen azt mondhatom, talán az
Szőkefalvi-Nagy Gyula-verseny,
SZÁNTÓ DÁVID SPORTRIPORTER lesz a Somogyi-könyvtár vendége
Akadémiai Díjnak örültem a legjobamelyek alkalmat adnak a tehetsédecember l-jén (csütörtökön) 15 órától. A beszélgetés helyszíne a földszinti
ban, hiszen mégiscsak ez a legrangogek megismerésére.
gyermekkönyvtár.
sabb, ugyanis egyet adnak át évente
A
szépirodalom
és
a
zene
is
közel
áll
hozzám.
egy területen. Ezzel a tudományos
- Bor Zsolt professzor úrnak a
kutatómunkát ismerik el, mégpedig a
TIKavatóján tartott díszelőadása óta A SZAB AKADÉMIAI KÖNYVSZEMLE SOROZATÁBAN december 1KÉRCHY LÁSZLÓ
legfrissebb kutatásokat. A Simonyinemcsak azt tudjuk, hogy Jlíagyar Bálint- jén (csütörtökön) 16 órától a SZAB Székházban Elke von Repgow (1180.k.1233 után) A Szász Tükör (1220-1235) című jogtörténeti forrásművének
Matematikus. 1951-ben született
ösztöndíj azért kedves a szívemnek,
nak lennijó", hanem a KöMaL-nak a teBaján. A JATE-n szerzett progmert ez olyan szélesebb körű, országos
hetséggondozásban betöltött szerepével ismagyar kiadását (Schmidt József fordításában, Blazovich László szerkesztéséramtervező matematikus diplomát
elismerés, melyet személyemben 2000
tisztában vagyunk. A figyelmes olvasó ben, bevezetésével és jegyzeteivel bemutatja Ruszoly József egyetemi tanár).
Kiadta a Csongrád Megyei Levéltár és a Pólay Elemér Alapítvány a Pólay
1975-ben, 1979: egyetemi doktor
óta harmadszor nyert el matematikus.
Kércby László nevére is rábukkanhat a
summa cum laude, 1982: a mateAz Emlékplakett pedig azért fontos, hiKöMaL aranykönyvében a sikeres feladat- Elemér Alapítvány Könyvtár sorozatának 5. köteteként. Megjelenését támogatta a Csongrád Megyei Jogászegylet, a Deutscher Akademischer Ausmatikai tudományok kandidátusa,
szen ez az első állami kitüntetésem,
megoldók között...
tauschdienst és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma.
1989-től doktora. 1975-től tanít a
mellyel a Bolyai Intézetben kifejtett te- Magam is remek kezdeményezésJATE (majd 2000-től az SZTE)
vékenységemet jutalmazták.
nek tartom ezt a feladatmegoldó verFAIGEL GYULA „Új utak a szerkezetkutatásban" című tudományos elő- Az Akadémiai Díj indoklásában az Analízis Tanszékén, 1990-től egyesenyt. Annak idején nagyon élveztem,
adását rendezi december 2-án (pénteken) 13 órától a SZAB Székházban a
áll, bogy az elmúlt öt évben nemzetközi temi tanárként. 2005-től az SZTE
hogy részt vehetek benne. Olyan eszMTA SZAB Matematika és Fizikai Szakbizottság.
mércével is kiváló eredményeket ért el pro- Matematikai Tanszékcsoportjának
köznek vélem, mellyel közel lehet vinni
fesszor úr. Mi a mérce egy matematikus (Bolyai Intézet) tanszékcsoport-vea diákokat a matematikához. Emellett
zetője. 1993-tól az Acta ScienA PETRI-TANÍTVÁNYOK BARÁTI KÖRÉNEK XX. Tudományos Ülészámára?
persze a középiskolai tanároknak is kitiarum Matematicarum című fosét rendezik meg december 3-án (szombaton) 10 órától a SZAB Székházban.
emelt szerepük van abban, hogy ne en- Nagyon fontos, hogy hol publilyóirat főszerkesztője. Kitüntetései:
Az üléselnökök: Kovács Gábor, Gál György professzorok és med. habil. Gergedjék más területekre elcsábulni azokál, hol fogadják el a cikkeit. Az én teÁlexits György-díj (1990), Bolyai
vain Mihály.
kat, akiknek érzékük van a matematikárületemen (operátorelmélet, funkcioFarkas-díj (2002), Akadémiai Díj
hoz.
nálanalízis) a mi Actánk is jónak számít.
(2005), Magyar Felsőoktatásért
- „Érzék kell a matematikához" Természetesen egyéb, specializálódott,
Emlékplakett (2005), Charles
Lemdler László professzor úr is ezt nyilatfőként külföldi folyóiratokban is meg
Simonyi kutatói ösztöndíj (2005).
kozta nekünk májusban...
kell jelennie az embernek, így például a
- Kétségkívül így van. ElengedheJournal of Functional Analysisben publikáltam egy cikkemet, amelyben egy eredmények megfogalmazásánál meg- teden az absztrakt gondolkodásra való
tíz évig nyitott problémát oldottam próbáltuk megközelíteni azt a fajta igé- hajlam. Akinek ez nincs meg, az még
Megállapodott az Oktatási Minisztérium és a Szegedi Tudományegyetem a
meg. Emellett persze nem szabad meg- nyességet, amely Szőkefalvi professzort természetesen nagyon kiváló ember le2006-os felvételi keretszámokról. így a december 15-én megjelenő „Felvételi
feledkezni a konferenciákról, szakmai annyira jellemezte. A munkában részt het, de nem lesz belőle matematikus.
tájékoztatóban" a szegedi Gazdaságtudományi Kar esetében 120 államilag fiösszejövetelekről sem. Azt hiszem, a si- vesz az indianai Bloomingtonban dol- De aki matematikus lesz, mégpedig
nanszírozott hely szerepel majd a korábban tervezett 94-gyel szemben, az Álkerességet azon keresztül is lemérhet- gozó Hari Bercovici is. Tulajdonképpen kiváló matematikus, annak is szükség van lam- és Jogtudományi Karnál pedig 180, ami szintén jelentős javulást jelent.
ez a projekt, a Szőkefalvi-Nagy Foias- egy kis kikapcsolódásra. Ugy hírlik, ön péljük, hová hívnak előadni egy kutatót.
Korábban a minisztérium a megelőző három esztendő ádagában kívánta meg- Az átlagos olvasó számára nyilván fele monográfia kibővített változatának dául szívesen tesz-vesz a ház körül.
határozni a felvehető hallgatók számát.
keveset mondanak a funkcionálanalízis, il- megírása, kiadása az egyik legfőbb ele- Valóban nagyon szeretek kertészSzabó Gábor rektor lapunknak elmondta, a minisztérium helyt adott az egyeletve operátorelmélet kifejezések. Mi a je-me az egy évre elnyert Simonyi- kedni. Ha tehetem, a ház körüli kerttem
érvelésének, mely szerint a GTK-n három új akkreditált szak indul 2006lentősége a matematika ezen területeinek?ösztöndíjjal kapcsolatos munkatervem- ben dolgozom, nyírom a füvet, met- ban, ezért szükséges a létszám növelése. Az oktatási tárca az ÁJTK esetében is
- Ott kezdeném, hogy a funkcio- nek. Ezenkívül természetesen számta- szem a rózsákat; a legutóbbi nagy fel- elfogadta az SZTE indoklását: a jogi kar már a 2005/2006-os tanévben is a konálanalízis a tágabb terület, ennek egy lan olyan probléma akad (példának adat a diószedés és a diófalevelek össze- rábbi létszám 90 százalékát vette csak fel. Itt az OM további 40-40 helyet bizfontos fejezetét képezi az operátorel- okáért az úgynevezett invariáns altér gyűjtése volt. De a szépirodalom és a tosít a most induló politológia és nemzetközi tanulmányok szakoknak, melyemélet. A huszadik század elején kezdett probléma), mely régóta izgat, s mellyel zene is közel áll hozzám.
ket a MAB már akkreditált.
kifejlődni ez a tudományág. Hilbert Dá- foglalkozni szeretnék.
- Irodalom, zene — ezek a matematiAz összes többi karon a felvételi létszám közmegegyezéssel született meg.
- Szóba került már az oktatás és a ku- kától messzebb álló területek, mégis akadvid volt az egyik úttörője, de intézetünk
Prioritást élvez a természettudományos és az egészségügyi képzés, ezért a miegyik alapító atyja, Riesz Frigyes is aktí- tatás is. Hogyan kapcsolódnak ezek a terü-nak, akik szerint éppen ezek fejlesztik a nisztérium jóváhagyta T T K 100 százalékos feltöltést, az ÁOK és a GYTK esevan részt vett a kidolgozásában. Az letek össze az ön életében, metmyrre fontosmatematikai gondolkodást..
tében pedig pluszlétszámok is megjelentek. A SZF.FK, MFK, EFK beállt a 90
1920-as években a fiatal Neumann János egy kutató számára az oktatói tevékenység,
- Áttételesen biztosan. Mindenfé- százalékos szintre. A BTK, JGYTFK és T T K pedig példás megegyezéssel szétadta meg az absztrakt Hilbert tér axió- illetve fordítva?
leképpen inspiráló hatású, ha külön- osztotta egymás között a helyeket - mondta a rektor.
- A kutatóintézeti kollégák mélyen böző élmények érik az embert, mikor
máit, mégpedig a kvantummechanika
Matiscsák Attila, az Oktatási Minisztérium sajtóreferense elmondta, a "Felvématematikai alapjairól németül írt elmerülhetnek a tudományokban, csak valamilyen problémán gondolkozik. teli tájékoztatóban" megjelenő keretszámok csupán irányszámok, a végleges létkönyvében. Kiderült, hogy a Hilbert ez a dolguk, de tőlük is azt hallom, nem Kezdő tanársegéd koromban Thomas szám csupán a ponthúzáskor derül ki. A keretszámok meghatározása elsősorban
terek operátorai kiválóan alkalmasak a olyan jó ez. Egy egyetemen dolgozó Mann József és testvérei" című köny- az intézmények költségvetésének előkészítése szempontjából fontos, mivel az
fizika ezen modern ága matematikai matematikus a vizsgákon, gyakorlato- vének vaskos köteteiben elmerülve, a egyetemek ez alapján tervezhetik meg mennyi állami támogatást kapnak jövőre.
nyelvezetének. Különleges vonása a te- kon keresztül fontos visszajelzésekhez nem matematikára fordított idő miatt
A kormány október végén döntött a 2006-ban az állami, az egyházi és a marületnek, hogy a fellépő Hilbert terek jut: alkalma nyílik arra, hogy évenként háborgó lelkiismeretemet azzal nyug- gán felsőoktatási intézményekbe első évre felvehető államilag támogatott hallvégtelen dimenziósak. Napjainkban újra és újra átgondolja az alaptételeket, tatgattam, hogy e kiváló mű személyi- gatói létszámkeretről, melyet a katonai és rendészeti felsőoktatást bele nem értszámos területen alkalmazzák, így az el- felfrissítse tudását; figyelje, hogyan rea- ségfejlesztő hatásának majd a kutatói ve 62 ezer főben határozott meg. A felsőfokú szakképzésre felvehetők létszáma
méleti fizika mellett például az irányí- gálnak a hallgatók az egyes problémák- munkában is bizonyára hasznát ve- 12 500 fő, az alapképzésre felvehetők létszámát 45 ezer fő, az osztadan képzéstáselméletben és a sztochasztikus folya- ra, milyen ödeteik vannak. Sajnos szem. S ki tudja? Lehet, hogy jó pár re felvehetők létszámát 4500 fő lesz. Az osztatlan képzésbe tartoznak a jogi, álegyébként a felsőoktatásban megfigyel- cikkem irodalomjegyzékében Thomas
matok elméletében.
latorvosi, orvosi-gyógyszerészeti és építészeti képzések 3400 fővel - amelyből
- Ennek a sokfelé alkalmazott tudo- hető, a tömegképzéssel együtt járó Mann művét is fel kellene tüntetni 1500 fő az orvosi-gyógyszerészeti képzés - , továbbá a művészeti képzések 1100
mányágnak tagadhatatlanok a szegedi színvonalcsökkenés a Bolyai Intézetet mint gondolkodásom fejlesztőjét.
fővel. A nappali tagozatra felvehető hallgatók létszáma 54 500 fő, az esti-, levesem kerüli el. Mi mindenesetre meggyökerei, hiszen Riesz Frigyes mellett az ő
Pintér M. Lajos lező tagozatra felvehető hallgatók létszáma 7500 fő.

MEGEGYEZES
A KERETSZÁMOKRÓL
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SZEGY

ELHUNYT DR. ZALÁNYI SÁMUEL
EMERITUS PROFESSZOR
Szomorúsággal tudatjuk, hogy korábbi tanszékvezető egyetemi tanárunk,
Dr. Zalányi Sámuel emeritus professzor életének 83. évében, 2005. november
11 -én elhunyt.
Orvosi diplomát a Szegedi Egyetemen szerzett, az Anatómiai Intézetben,
valamint a Kórbonctani Intézetben volt externista, majd díjtalan gyakornok,
ahol a tudományos kutatómunkához az indítékot, az alapvető módszerek ismeretét szerezte meg. Ezt követően közel 10 évig Pusztamérgesen működött körzeti orvosként, majd 1961 júliusától a SZOTE Egészségügyi Szervezéstani Intézetében, majd új nevén Társadalomorvostani Intézetében dolgozott, amelynek 1965-től megbízott tanszékvezetője. 1953-ban sportorvosi, 1964-ben
egészségügyi szervezéstani szakvizsgát tett. A Tudományos Minősítő Bizottság
1969-ben nyilvánította az orvostudomány kandidátusává.
1973. július 1-én nevezték ki egyetemi tanárrá és az Intézet igazgatójává.
1961-től nyugállományba vonulásáig nagy lelkesedéssel és munkabírással oktatta
az általános orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatókat. Kidolgozta, majd a
számtalan oktatási és egészségügyi reform során átdolgozta oktatott tantárgya
programját és tematikáját. Az orvos- és gyógyszerész-továbbképzés terén kifejtett
munkássága elismerését jól jelezte, hogy az Orvostovábbképző Egyetem számos
orvost, illetve gyógyszerészt irányított egyéni továbbképzésre az intézetbe. Vezetésével számtalan gyógyszerészdoktori disszertációt készítettek és védtek meg.
Részt vett abban a munkaközösségben, amely hazánkban először indított el epidemiológiai szemléletű morbiditási vizsgálatokat. Az 1963. évi balassagyarmati
morbiditási vizsgálat eredményeit használta fel az Egészségügyi Minisztérium a
fekvőbeteg-ellátás akkori tervezéséhez. A felmérést 15 év múlva, 1978-ban megismételték. A szakorvosi komplex szűrővizsgálatok elemzése területén végzett tevékenységét az Egészségügyi Tudományos Tanács szakmai elismerésben részesítette, az új típusú orvos dokumentációról társszerzőkkel írt pályamunkáját a Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályadíjával jutalmazta. Közleményeiből
több foglalkozott a balesetek ok-okozati összefüggéseivel, munkavédelmi témákkal. Mint egykori falusi körzeti orvos, a parasztság egészsége iránt érzett felelőssége tudatában választotta kandidátusi disszertációja témájául a mezőgazdasági
munkabalesetek vizsgálatát, megelőzési lehetőségeinek kutatását.
Tudományos tevékenységének eredményeiről 280 közleményben számolt
be, 11 könyvnek, könyvrészletnek volt szerzője, 11 egyetemi jegyzetet írt. Előadásainak száma meghaladja a 300-at, köztük 30 nemzetközi, 87 országos fórumon. Intézetvezetői nevelő munkáját tükrözi, hogy tanszékvezetői tevékenysége során 4 munkatársa szerzett tudományos minősítést. Több hónapot töltött
élete során W H O - és egyéb ösztöndíjjal külföldön. Országos és hazai, területi
bizottságoknak volt tagja, vezető tisztségviselője.
Hat éven keresztül volt tagja a Magyar Vöröskereszt országos, három éven
keresztül a Természettudományi Ismeretterjesztő Társaság elnökségének. Felvilágosító munkássága elismeréseként megkapta „Az Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntetést, és más szakmai egyesülettől azok emlékplakettjét. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság „Societas Pharmaceutica Hungarica" emlékérmet adományozott számára. Az orvostudomány oktatása és nemzetközi szakmai
tevékenysége elismeréseként az N D K Általános Higiénikus Társasága és a
Szlovák Orvosok Társasága emlékérmét is átvehette.
Zalányi professzor 1992 júniusában vonult nyugállományba, 1998. április 1től a SZOTE, majd a jogutód egyetem, az SZTE emeritus professzora. Elhunytáig mindvégig tartotta a kapcsolatot az Öregdiák Szövetséggel, az SZTE
Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Baráti Körével, az Emeritusok Klubjával, eljárt az Általános Orvostudományi Kar tanári
testületi üléseire, élénk érdeklődést tanúsítva az orvosképzés, szakképzés, folyamatos továbbképzés megújulása iránt. Dr. Zalányi Sámuel professzor azon
egyetemi tanárok közé tartozott, akik Egyetemünkön folytattak tanulmányokat,
tudományos iskolát az Alma Matertől sajátította el, megismerte több mint egy
évtizedes munkássága során az alapellátási feladatokat ellátó falusi orvos mindennapi küzdelmét, s később felsőoktatási dolgozóként, oktatóként, professzorként taníthatta leendő orvosok generációit a szakmára, a hivatástudatra.
Az Általános Orvostudományi Kar munkatársai, tanítványai emlékét megőrzik, szeretett Feleségével, Családjával gyászukban együtt vannak.
Szegedi Tudományegyetem Altalános Orvostudományi Kar Tanácsa

EGYETEMI ÉLET

STRATÉGIA ES
INFORMÁLTSÁG
Összevont Egyetemi Nyílt Nap

Miért éppen a Szegedi Tudományegyetem? A legtöbb akadémiai tagot felmutatni tudó
felsőoktatási intézmény, amely holtversenyben a „Sanghaji lista'''' 203-adik helyét birtokolja,
dinamikusan változó, gyakorlatorientált, világszínvonahí oktatás. A papírforma szerint. A
papír azonban sokszor nem elég meggyőző, ezért a csütörtökön idelátogató középiskolásoknak
egy egész napjuk volt eldönteni, hogy ebből mi lehet igaz.

Az óriási érdeklődés várható volt, mégis meglepetést okozott a Tanulmányi és Információs Központban tébláboló tömeg.
November 24-én a Szegedi Tudományegyetem Összevont Nyílt Napot
rendezett a továbbtanulni kívánó fiataloknak az intézmény Tanulmányi és
Információs Központjában. A hazai felsőoktatás meghatározó szereplőjeként
az SZTE is segítséget kívánt nyújtani a
továbbtanulási döntés meghozatala
előtt álló középiskolásnak, a felkészítő
tanároknak, az intézményvezetőknek és
a szülőknek. Az egész napos programokon az egyetem mind a tizenegy kara
képviseltette magát, fontos segítséget
jelentve ezzel a pályaválasztási döntéshozatalban, hiszen az esedeges leendő
hallgatók így közvedenül az egyetem és
a karok képviselőitől szerezhették be a
legfrissebb információkat.

Eleve nyert ügy

Az óriási érdeklődés várható volt,
mégis meglepetést okozott a Tanulmányi és Információs Központban tébláboló tömeg. Kilenc és négy óra között
a diákok és kísérőik a képzési kiállítás
standjainál a karokat képviselő egyeteA Szegedi Egyetem november 21-i számában a Szent-Györgyi Napok mi oktatóknak és a hallgatói önkorkapcsán átadott kitüntetésekről írtunk. A cikkhez mellékelt fotóhoz tartozó mányzatok képviselőinek tehették fel a
képaláírásba sajnálatos hiba csúszott: felvételünkön nem Kata Mihály, hanem tanulmányokkal, az egyetemi élettel és
Stájer Géza (GYTK Gyógyszerkémiai Intézet) veszi át emeritus professzori az elhelyezkedési lehetőségekkel kapkinevezését. Az érintettek szíves elnézését kérjük, s minden kitüntetettnek még csolatos kérdéseiket. Színes prospektusok, segítőkész és türelmes egyetemi
egyszer gratulálunk!
hallgatók, minden túl tökéletes ahhoz,
hogy mégse legyen az. Dél környékén,
a különböző egyetemi előadások, az
egyetemi és a könyvtári büfé meglátoA Szegedi Egyetem ez év november 14—i számában összeállítást készítettünk gatása után többen feladták és hazaa hallgatói önkormányzatok munkájáról. A „Pénz, pénz, pénz" című cikkben mentek, így lemaradtak a délutáni előfoglaltakhoz Tráser Ferenc műszaki és gazdasági főigazgató a következőket fűzte: adásokról. A karok képviselői egy-egy
„Vélhetőleg félreérthető volt, amit mondtam. Sajnálom, ha a hallgatók ve- órás kari tájékoztató előadást is tartotzetői megbántva érzik magukat, korántsem ezzel a szándékkal beszéltem. Arra tak a kari jelentkezés specifikumairól. A
kívántam felhívni a figyelmet, hogy a pénzügyek kezelése nagyon szigorú sza- 106 alapszak adott, csupán azt nem tudbályok szerint történik, s erre nekünk a Gazdasági Főigazgatóságon az Egyete- ni még, hogy ha a diákok elvégeznek
mi Hallgatói Önkormányzattal együtt - az egyetem és a hallgatók érdekében egy bachelor szakot, akkor merre lépkülönösen figyelnünk kell. Természetesen minden esetben tiszteletben tartjuk hetnek tovább, de ez a legtöbb érdeklőa hallgatói önkormányzat önállságát. A jövőben is segíteni fogjuk őket, a tanító dőt nem zavarta. Az Összevont Egyeteszándékunk pedig munkánkból, végzettségünkből fakad - magam is tanárember mi Nyílt Napot a TTK-ben tartani, a
vagyok. Közös érdekünk, hogy egymást segítve szolgáljuk az egyetem minden- legjobb PR-fbgás volt, amit kitaláltak a
kori érdekét. Csak együtt, közös munkával, alkotó együttműködéssel őrizhetjük szervezők. Prospektus ide, műmosoly
oda, a monumentalitás mindig lenyűmeg egyetemünk jó presztízsét."

PONTOSÍTÁS

ÚJRA A PÉNZ
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göző. Arra a kérdésre, hogy mi tetszett
eddig a legjobban, a legtöbben a korszerű épületben lévő könyvtárat jelölték meg. Háromszáz darab számítógép,
ingyenes internet, pezsgés felsőfokon.
„Itt szívesen eltölteném a vizsgaidőszakomat" - mondta egy naiv lány
mellettünk.
Az egyetemi előadásoktól nem sokat vártak és nem sokat kaptak, a tájékoztatókat kötelességszerűen végigülték, ezért a nap folyamán az Egyetemi
Könyvtárban óránként szervezett bemutatók vitték el a pálmát. A körséta
alatt a leendő hallgatók az Egyetemi
Könyvtár és a hallgatói szolgáltató egységek megismerésére kínáltak lehetőséget, bízván abban, hogy az SZTE Tanulmányi és Információs Központ
egyedülálló komplexuma elnyeri a látogatók tetszését. Eleve nyert ügy.

Stratégia

kurrens szakokra felvételizőknek törekedniük kell az emelt szintű érettségi
megszerzésére, ezért a felvételizők informálódjanak, és dolgozzanak ki többféle stratégiát
Az új érettségi rendszer bevezetése
után meglepő volt, hogy a felsőoktatási
intézmények többsége megelégedett a
középszintű érettségivel is. Ezért a diákok jó része értedenül fogadta, hogy a
képzés anyaga nem onnan indul, ahol a.
középszintű tanítás befejeződött. A középszintű oktatás anyaga nem mindig
ismert az egyetemi oktatók előtt, a kétszintű érettségi rendszer azért jelent
óriási segítséget, mert alapelvárásként
az emelt szintű érettségi rendszer követelményét határozza meg, így megkönnyíti az egyetemi oktatást

Rohangáló kisgólyák

Persze a diákok többségét nem
ezek a dolgok érdekelték. A leendő
Az egyetem vezetése és a kari veze- hallgatóknak a Tavaszi és az őszi Kultők déltől, az összevont felvételi tájé- turális Fesztivál még semmit nem monkoztató keretében az Országos Felvéte- dott. A hagyományos JATE és SZOTE
li Iroda munkatársaival közös fórumon klubos bulikról viszont legendákat haladtak tájékoztatást a középiskolai igaz- lottak, és már előre megjegyezték, hogy
gatóknak, osztályfőnököknek, szakta- hajnaltájban nem illik zavarni a püspök
nároknak, illetve pályaválasztási tanács- úr nyugalmát. A szökőkutakban rohanadóknak az egyetem által kínált lehető- gáló kisgólyás történetek mindenkit érségekről és az SZTE 2006/2007-es tan- dekeltek, ahogy az is, hogy a rektor úr
évének felvételi sajátosságairól. így elő- éppen milyen órát tart majd az egyeteadást tartott Szabó Gábor, az egyetem mi hallgatóknak. A vizsgaidőszakkal
rektora, Pukánszky Béla rektorhelyettes, még nem ijesztgették őket, csak azt halDobi János, az SZTE Ságvári Endre lották, hogy Szegeden süt legtöbbet a
Gyakorló Gimnázium igazgatója és nap, és a jóképű fiúk itt találják meg a
Roberts-Eva, az OFFI kommunikációs legszebb lányokat. A Szabó Gábor
igazgatója, és a hallgatóság a kari veze- megjegyezte, már csak ezért is érdemes
tőket is megkérdezhette. Szabó Gábor ide jönni.
köszöntése után Pukánszky Béla előA komoly dolgokkal természetesen
adása az SZTE és a bolognai folyamat a tanárok foglalkoztak, bár megítélni
kapcsolatát mutatta be. A bolognai fo- azt, hogy a megszerzett diploma mire
lyamat a magyar felsőoktatás eddigi és hová elég, nem tudták eldönteni, hitörténetének legnagyobb volumenű re- szen a közvélemény és a munkaadók
formja. Ahogy a rektorhelyettes el- nagy része még nincs tisztában azzal,
mondta, célszerű stratégiát kidolgozni hogy mi történik a magyar felsőoktatáa bejutáshoz, hiszen nem elsősorban si rendszerben.
azok kerülnek be, akik négy év alatt kiválóan teljesítettek a középiskolában. A
Németh Tímea
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Megnyílt a szegedi füvészkert új örökzöld-gyűjteménye

TÖMEG

Az egyetem és a város vezetői, cégek és magánemberek járultak hozzá az egyetemi
füvészkert örökzöld-gyűjtemény ének megújításához.
A félhektáros terület lijratelepítése a kert rekonstrukciójának első lépése.

A tuják, borókák, hamisciprusok mellett a fenyőfélék tucatját is megszemlélhetik a kert vendégei. Fotó: Segesvári Csaba
részben található hat padot a kari hallgatói önkormányzatok, a terület közepén álló hidat pedig az EHOK ajánlotta fel - közölte a T T K docense.
Azért, hogy a belvíz a jövőben ne
okozzon az elmúlt évekhez hasonló
hatalmas károkat, az arborétum munkatársai csapadékelvezető árkot alakítottak a gyűjtemény közepén.
A tuják, borókák, hamisciprusok
mellett a fenyőfélék tucatját is megszemlélhetik a kert vendégei. Az új
gyűjtemény nemcsak az oktatást szolgálja, hanem minden látogató számára betekintést enged a Föld különböző tájain élő örökzöldek formagazdag
világába. A növényfajok bemutatásán
túl a szakemberek igyekeztek az örök-

zöldek széles fajtaválasztékát is szemléltetni, jelezve ezzel, hogy e növények nagyon nagy alak-, szín- és formaváltozatosságra képesek.
A kertrészben látható Atlasz-cédrus, az Alföldön jellemző feketefenyő,
a jegenyefenyők számos változata, s
néhány fiatal példány a világ legnagyobbra megnövő szárazföldi élőlényéből, a hegyi mamutfenyőből. Ez
utóbbi facsemeték magassága most
még csak egy méter körüli, törzsük
csupán néhány centi széles, de akár tizenkét méter átmérőjűre is megnőhetnek, bár ehhez vagy ezer évet kell
várni.
F.J.

AZ EGÉSZSÉGIPAR LEHET
A FEJLŐDÉS EGYIK KULCSA
Szeged jövőjét a város tudásközpontjaira épülő, regionális kisugárzású tudásipar jelenti. A városban
több mint kétezer kutató dolgozik,
70 százalékuk az élettudományok területén. Ezért a következő évek fejlesztéseinek is e területen kell összpontosulniuk. AII. Nemzeti Fejlesztési Terv ( N F T II.) időszakában az
uniós és hazai támogatások akkora
forrást jelentenek Szeged számára,
melyhez legutóbb csak az árvíz utáni
újjáépítéskor jutott a város. A megnyíló lehetőségek kihasználásához
azonban jó előkészítés és rendkívül
pontos tervezés szükséges.
Az N F T II. szegedi kulcsprojektjeiről rendezett közmeghallgatáson
Mikó Tivadar, az SZTE ÁOK
Pathológiai Intézetének professzora
a Szegedi Egészségügyi Központ és
a hozzá kapcsolódó egészségipari tudományos park terveiről számolt be.
A városban jelenleg az egészségügyi ellátás négy tulajdonos 35 telephelyén, elavult pavilonrendszerben történik. A fragmentált, sok párhuzamosságot tartalmazó rendszer 24 műtőblokk, kilenc intenzív és tíz
képalkotó egység, nyolc nagyobb kémiai labor - lehetetlenné teszi a gazdaságos működést és az egyenletes,
magas színvonalú szolgáltatást. Ez a

helyzet annak ellenére alakult ki,
hogy az elmúlt két évtizedben a szegedi egészségügybe - jelen értéken
számolva - 39 milliárd forintot fektettek be.
Javulást a szegedi fekvő- és járóbeteg-ellátást integráló Szegedi
Egészségügyi Központ létrehozása
hozhatna. Az évente 100 ezer fekvőés 2,5 millió járóbeteget ellátni
képes modern kétezer ágyas, integrált kórházat az ÁOK fejlesztési területén építenék fel. Ez az új kórházi tömb Szeged, a régió és az
eurórégió európai uniós színvonalú
progresszív betegellátásának csúcsa
lenne. A fejlesztés - melyet nevesített nemzeti nagyprojektként kívánnak megvalósítani - becsült költsége
50 milliárd forint, amelyet döntő
részben uniós forrásból finanszíroznának. A beruházáshoz szükséges
önerő a jelenlegi klinikák - 1930-as
években épült - ingatlanjainak hasznosításával teremthető elő - közölte
Mikó Tivadar.
A beruházás lehetővé tenné a fragmentált és párhuzamos szolgáltatások
kiküszöbölését, a költséghatékony működést. A tervek szerint a fizető betegek ellátásából származó bevételek
aránya a jelenlegi egy százalék alatti
szintről öt százalékra növekedne. A fi-
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AZ ÖSSZEFOGÁS FAI

A nyolcvanéves szegedi arborétum történetében egyedülálló az az
összefogás, amely lehetővé tette az el-,
múlt évek rendkívüli időjárása miatt
elpusztult örökzöld-gyűjtemény pótlását - mondta Mihalik Erzsébet, az
SZTE Növénytani Tanszékének vezetője, a füvészkert igazgatója.
Az egyetem és a város vezetői, magánemberek és cégek vásároltak növényeket, s ez az első alkalom, hogy a
növényvilág egy szegmensét bemutató teljes gyűjtemény támogatók adakozásából újul meg. A növényeket bemutató táblákon feltüntetik a felajánlók nevét, de arra is volt példa, hogy
valaki gyermeke vagy unokája nevében adományozott facsemetét. A kert-
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zető betegellátáshoz közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódó szolgáltatások
számos új munkahelyet teremtenének,
a külföldről érkező betegek és hozzátartozóik a város egyéb szolgáltatóinál
is fogyasztóként jelennének meg. A
fejlesztéseknek köszönhetően az üzemeltetési költségek 10 százalékkal
csökkennének. A beruházás az előzetes
számítások alapján 15 év alatt térülne
meg, amely egy egészségügyi fejlesztésnél kifejezetten jónak mondható jelentette ki a professzor.
A sürgősségi betegellátás modernizálásának köszönhetően érdemben
csökkenne az elkerülhető halálozás,
a szűrőprogramok regionális koordinálása pedig a megelőzés szempontjából lenne fontos.
A projekt fontos része a városban
létező tudományos kapacitásokat
hasznosító egészségipari tudományos park létrehozása. Ennek eredményeként évente 15-20 új szabadalom bejegyzését, 3-5 új spin-off cég
alapítását várják, amely akár évi háromszáz új munkahely létrehozását
tenné lehetővé. Ez a fejlesztés több
lépésben valósulna meg, az induló
beruházáshoz 5 milliárd forintos forrásra van szükség - hangsúlyozta
Mikó Tivadar.
F-7-

Bár egyesek szerint az ország arcában a saját képünket pillanthatjuk
meg - egy ideig magunk is elhittük az efféle híreszteléseket, no de aztán
könnyen meggyőzött bennünket az okos pesszimizmus - , mások inkább a
tömegközlekedésben vélik megtalálni a magyar életforma esszenciáját. Mi
természetesen nekik adunk igazat. Az újkori Magyarország-himnusszal
sem az a baj például, hogy a lehető legjobban álcázott giccs, hanem hogy
a tényleg pontosan kidolgozott rímek sem tudják elfelejtetni a szövegben
hemzsegő képzavarokat: hiszen akkor most az ország van a mi szívünkben,
vagy mi az országéban; az egész elgondolás vészesen emlékeztet egy végtelenített matrjoska baba filozófiai problémájára, hiszen eldönthetetlen,
most akkor melyik is a bennfoglaló és melyik a bennfoglalt baba. Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy hogyan bújhat hozzánk valami, ami bennünk van, vagy amiben mi vagyunk.
Huh.
Viszont ha jobban belegondolunk: a képzavar sem más, mint igazi magyar sajátosság, ahol összekeverednek a dolgok.
Mondom: mi hajlamosabbak vagyunk hazánk lényegét a tömegközlekedésben látni, a pompás buszozásban például. A tömegközlekedés lényege és egyben fokozhatadan élménye akkor tapasztalható meg, mikor már
tényleg nem tudod megkülönböztetni a saját kapaszkodódat, a saját csomagodat, a saját karodat, lábadat, miegymásodat a téged körülvevő emberekétől. Idegen parfümszag az orrban; még jó, ha tényleg egy parfümé. A
tömegközlekedés pedig maga egy szeszélyes kalandregény, számtalan izgalommal: vajh hány percet késik az az áldott járat, vajh mikor tör rád a
kalauz, amikor éppen nincs nálad bérlet. Tényleg, csupa izgalom - miért
lehet mégis olyan könnyen megunni?
Bárhová mész, bárhol vagy, tömeg vesz körül. És az az egészben a legérdekesebb, hogy egy idő után már-már élvezed. Sőt. Mert jó egyszerre
ugrálni, egyszerre énekelni, egy sötétben táncolni az egy ütemre. Csak a
tömegben oldódhatsz fel, egymagad soha.
S ha már az oktatás is tömegoktatás, minden adott ahhoz, hogy teljes
rálátást kapjunk a tömegre - annak ellenére, hogy mi is benne vagyunk.
Nézz végig például a TIK impozáns számítógépparkján, és döntsd el,
hogy szerinted paradicsom vagy falanszter.
Ez az ország a tömeg országa, átnyúlnak egymásba a dolgok, összekeverednek az idők. A politikai kampányok is már olyankor kezdődnek el,
amikor még békésen semmit sem szeretnél róluk tudni. Nem csoda, ha zavarják az embert a plakátok, hiába roppant szórakoztatók: az egyik hirdetés piros, a másik meg pöttyös, a két üzenet valahol egy Túró Rudi-reklámban találkozik félúton. Mondom: zavaros helyen élünk, ez az ország a
tömeg országa.
A tömegé; hiába kicsi, hiába vagyunk benne kevesen.
Túri Tímea

MAGYAR NYELVŰ KÉPZÉS
AZ UNGVÁRI EGYETEMEN
Magyar nyelvű, államilag finanszírozott, BSc szintű mezőgazdasági mérnökképzés indul levelező tagozaton jövő évtől az Ungvári Nemzeti Egyetemen a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara oktatóinak
a közreműködésével.
Mucsi Imre főigazgató lapunk kérdésére elmondta, mivel nagy az igény, a
későbbiekben a szintén BSc típusú vadgazdálkodási mérnökképzést is szeretnék indítani Kárpátalján. Az SZTE MFK évek óta jó kapcsolatot ápol több
külföldi felsőoktatási intézménnyel, céljuk közös programokkal segíteni a
környező országokban a színvonalas oktatást.
Ukrajnában az oktatás nyelve a magyar lesz, az alapozó tárgyakat ungvári tanárok adják majd le a diákoknak, a szakmai tantárgyakat pedig az SZTE
MFK tanárai fogják tanítani. Amennyiben jövőre beindul az agrármérnökök
képzése - és esetleg a vadgazda mérnökképzés is - , akkor 2007-től egyre
többször kell majd a vásárhelyi főiskola tanárainak Ungvárra utazniuk, hiszen előadásokat fognak tartani, és ők intézik a vizsgáztatást is. Az ukrajnai
egyetemisták ugyanazt fogják tanulni, mint a vásárhelyi karra járók, hiszen
kötött a tanrend és a követelmények is. Minden hónapban egy teljes hetet
kell majd iskolába járniuk, akárcsak az itteni levelezősöknek.
Igaz a szakmai gyakorlati képzés miatt majd el kell jönniük Hódmezővásárhelyre, de erre csak ritkán lesz szükség, így jóval olcsóbb lesz számukra a
diploma megszerzése, mint ha három éven keresztül Magyarországon élnének. A gyakorlatok miatti utazások is kizárólag azért van szükség, mert az
Ungvári Nemzeti Egyetem nem rendelkezik mindenben megfelelő színvonalú technikai és technológiai feltételekkel - tette hozzá Mucsi Imre.
Kárpátalján sokan beszélnek magyarul, még ha nem is ez az anyanyelvük,
így nem kell attól tartani, hogy nehéz lesz megtölteni diákokkal az iskolapadokat. Abból azonban adódhatnak kisebb fennakadások, hogy középiskolában a diákok más szakkifejezéseket tanultak meg. Az ilyen különbségek kiküszöbölése, illetve az esetleges felzárkóztatás az ottani egyetem oktatóinak
feladata lesz.
A képzésre jelentkezők jól járnak majd - hangsúlyozta Mucsi Imre - , hiszen a BSc szintű végzettségüket a Szegedi Tudományegyetem által kiadott
diplomával tudják majd igazolni, amit az EU egész területén elfogadnak,
ezenkívül pedig az ungvári egyetem által kiadott diplomát is megszerezhetik,
ha hasonló jellegű ukrán képzésre is járnak. A kettős diploma pedig nagy
előny lehet a munkaerőpiacon. Fontos továbbá, hogy nem lesz gond az oklevél honosításával sem, ami sajnos előfordult már külföldi diákokkal.
Varga Anna
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KAPCSOLATOK

NYÍLT NAP A MEZŐGAZDASÁGI
FŐISKOLAI KARON
A pályaválasztás előtt állóknak kívántak segítséget nyújtani az SZTE
MFK oktatói és diákjai a nyílt nappal, ahol részletes információt kaptak a
hódmezővásárhelyi karról az érdeklődők. Csorbáné Tóth Marianna főigazgató-helyettes az intézményben folyó BSc szintű képzésről számolt be a tájékozatón. Az idei tanévtől hazánkban mindössze két főiskolán indult el ez a képzési forma, a többi oktatási intézmény a 2006-os tanévtől vezeti ezt be, így
egyelőre a leendő hallgatók keveset tudnak az új rendszerről.
A főigazgató-helyettes a hároméves képzés előnyét egyrészt a gyakorlati
oktatásban látja. A munkaerőpiacon általában fiatal diplomásokat keresnek,
de külön kikötés sok helyen, hogy szakmai gyakorlattal rendelkezzen az állásra jelentkező. A jórészt elméleti felkészültséget adó oktatási rendszerünk
ezt nem tudta eddig megfelelő módon biztosítani, de a BSc szintű képzésbe
épített féléves gyakorlaton már kellő tapasztalatot szerezhetnek a fiatalok hangsúlyozta. Külön előny, hogy az egységes rendszer biztosítja az oktatási
intézmények közti átjárhatóságot, akár külföldön is elvégezhető lesz egy-egy
szemeszter, emellett pedig az Európai Unió minden tagállamában elismerik
a diplomát.
A hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolai Karon nappali és levelező tagozaton indult az új képzés, melyen három szakirány közül választhatnak a jelentkezők. A mezőgazdasági vállalkozó és környezetgazdálkodási, az
agrárgazdasági és logisztikai, valamint a vadgazdálkodási területekkel ismerkedhetnek meg jobban a hallgatók. A távoktatás iránt érdeklődők még a hagyományos szakirányok közül választhatnak: állattenyésztés, növénytermesztés és kertészet, vadgazdálkodás és ökonómia.
Csorbáné Tóth Marianna főiskolai docens elmondta, a meghirdetett
szakirányok természetesen változtak az idők folyamán, hiszen igazodniuk
kell a piaci igényekhez. Ma talán nem annyira preferált a mezőgazdasághoz
és állattenyésztéshez kapcsolódó felsőfokú képzés, de ez később gondot fog
okozni az egész agráriumban. Példaként Dániát említette, ahol az igényelhető hitelek mérete vagy akár bizonyos növényvédő szerek használata is diplomához volt kötve.
Az MFK-n végzettek nem kizárólag gazdálkodással foglalkozhatnak, hanem például a közigazgatásban is el tudnak helyezkedni diplomájukkal hangsúlyozta a főigazgató-helyettes. További szakok indítását is tervezik a
jövőben, a vidékfejlesztés és a kerámia szak kerülhet be a főiskolai kar kínálatába.
V. A.

AZ MFK KÉSZÍT TANKÖNYVET
A STRUCCTARTÓKNAK
A strucc nem 1993 óta ismert madár hazánkban, hanem már a török időkben elterjedt volt nálunk. Igaz, a törökökkel együtt a futómadár is eltűnt Magyarországról, és csak a rendszerváltozás után kezdték meg újra a szaporítását, ám a kereslet egyre növekszik.
A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara 2003 óta
működtet strucctelepet tanüzem területén, a diákoknak bevezették a „Futómadarak tartása" című tantárgyat, az állattartóknak pedig tanfolyamokat
szerveznek.
Az oktatás színvonalának emelését célozza az az uniós program is, melyen
120 millió forintot nyert az intézmény. Nyolc tagállamban gyűjtik majd öszsze a strucctartás jellegzetességeit, és a főiskolai kar koordinátori munkája
révén fogják összerendezni az adatokat. Ezek felkerülnek majd az internetre
is, nálunk tankönyvet írnak a tapasztalatokból, így a strucctartás színvonala
tovább nőhet.
Mucsi Imre főigazgató elmondta, hogy 5 évvel ezelőtt már körülbelül
négyszázan foglalkoztak hazánkban struccokkal, hozzávetőleg 1000
tenyészcsaládot tartottak, melyből évente 25000 volt a szaporulat. A tojás, a
csibe, a növendék és a hízó állat nagy része még mindig külföldre kerül azonban, az állatok csupán 30-40 százalékát vágják hazánkban, és azt is más országokban értékesítik jórészt. A madár húsa egészséges és ízletes, viszont 3-4000
forint kilója, talán ezért sem annyira elterjedt nálunk még.
Az állat iránti érdeklődés mégis egyre nőtt az évek folyamán, ám megfelelő képzésre is szükség van ahhoz, hogy ezen a területen versenyképesek lehessenek a magyar állattartók, ő k e t kívánja összefogni a főiskolai kar, és természetesen hallgatóiknak is a legújabb ismereteket kívánják átadni. Ezért
Leonardo-pályázaton vett részt az intézmény, melyen tíz résztvevővel együtt
nyertek. Nyolc uniós ország tapasztalatait gyűjtik össze - a kétéves program
szerint 2007 szeptemberéig - , ebből készítik el a tananyagot, melyet szakmunkás, technikusi és felsőoktatási szinten tesznek közzé - mondta el a főigazgató.
Az MFK feladata, hogy az interneten hozzáférhetővé tegye az összeállított anyagot, videó és fényképmellékletekkel lássa el azt, hogy szemléletesen
bemutatható legyen az állattartás minden része - a csibék kikelésétől a madár magatartásán keresztül a takarmányozásig. Az anyag hazánkban tankönyv
formájában is meg fog jelenni, hiszen ez is előírás volt a pályázatnál.
Mucsi Imre közölte, a kötet hiánypótló lesz, hiszen eddig szinte kizárólag külföldi szakirodalom vagy annak fordítása állt rendelkezésre, ami ugyan
nagyon hasznos információkat tartalmaz, de a most készülő tananyag részletesebb lesz. Mivel nyolc ország tapasztalatait fogják összegyűjteni, ezért ha
valaki például külföldön fog elhelyezkedni egy strucctelepen, akkor is tudni
fogja, miként tartják ott az állatot. Fontos cél lenne Mucsi Imre szerint, hogy
honosítsák az állatot, hiszen akkortól beszélhetünk tenyésztésről, addig csak
szaporításról van szó. Ezenkívül pozitív lenne, ha kikerülne a madár az úgynevezett veszélyes állat kategóriából, mert csak akkortól lehet támogatást
igényelniük az állattartóknak.
Varga Anna
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TUDÁS ES LELKISEG
Fókuszban a kecskeméti Piarista Gimnázium

A kecskeméti Piarista Gimnázium nem utolsósorban a közelségnek köszönhetően szoros
kapcsolatokat ápol Szegeddel, a Szegedi Tudományegyetemmel. Az itt érettségizettek
nagy számban tanidnak tovább Szegeden, és az iskola tanárainak továbbképzésében is
nagy szerepet játszik a szegedi egyetem.

A kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizettek mintegy kilenc tizede tesz sikeres felvételit.
Az első piarista iskolát 408 éve,
1597-ben nyitotta meg Rómában egy
spanyol pap, Kalazanci Szent József.
Diákjai szegény sorban élő gyerekek
voltak, akiket ki akart emelni nyomorukból. Ezt a célt meggyőződése szerint akkor érhette el, ha tudásra és istenfélelemre oktatja és neveli őket.
Vállalkozásában sikerrel járt: rövid
idő alatt több száz neveltje lett. A
rendalapító meglátását fejezi ki a piaristák programadó jelmondata: pietas
et litterae. A pietas, amelyből
Kalazancius szerzetesrendjének mifelénk honos neve, a piarista ered, a szótárak szerint azt jelenti: istenfélelem,
jámborság, kegyesség. A litterae jelentése: tudomány. Ez a két szó az „et"tel összekötve válik a piarista szellemiség meghatározójává, programadóvá.
A litteraevel a hátában ugyanis a
pietas már nemcsak azt fejezi ki, hogy
Kalazancius iskolája ingyenes, és hogy
itt istenfélelemre oktatják a gyerekeket, hanem azt is, hogy a Teremtőhöz
az emberi tudás és igazságkeresés útjain akar eljutni tanár és diák közösen.
Az a litterae pedig, amelyet megelőz a
pietas, olyan tudomány, amely megismerése tárgyához megilletődve közelít, mert üzenetnek és ajándéknak
tartja.

Háromszáz év tudása
A kecskeméti Piarista Gimnázium majdnem háromszáz éves hagyományaihoz és tapasztalataihoz (1714
óta vannak jelen a piaristák Kecskeméten, a 291. tanév kezdődött idén
szeptemberben) és tapasztalataihoz
méltón a diákok nem mint individuumok vesznek részt az oktatásban
és nevelésben, hanem a közösség
tagjaiként, a már említett nagy család gyermekeiként. A szakkörök és
valamely tantárgyra épülő alkotóműhelyek igen nagy szerepet játszanak a
közösségalkotásban, csakúgy mint az
iskola énekkara vagy a sportkörök. A
közösségi nevelést azonban leginkább az iskola világnézete határozza
meg. A katolikus iskolákban, így a
„piárban" is a diákok és tanárok

együtt vesznek részt szentmiséken,
liturgiákon, tanítás előtt és után - a
kollégiumban reggel és este - együtt
imádkoznak, a nagyobb egyházi ünnepek, húsvét és karácsony előtt pedig több napos lelkigyakorlat keretein belül történhet lelki töltekezés.
Ezen alkalmakkor a sok szempontból bizonytalan korosztály olyan fogódzókat kaphat, amely a világban
való boldogulást és tájékozódást
nagyban segítheti. Ezek az alkalmak
a piarista nevelésben kiemelt fontosságúak.

Segítő kéz
Az iskola falain kívül is havi
rendszerességgel szerveznek olyan
programokat, melyeken az iskola
vagy kisebb csoportok közösen vannak jelen. Vízitúrákon, biciklitúrákon, síeléseken nemcsak a diákok és
a testnevelő tanárok vesznek részt,
hanem a tanári kar többi tagja is.
„A közösségi létnek ezek legalább oly fontos eseményei, mint az
iskolán belüli munka. Ezek az alkalmak azért nagyon fontosak, mert sokat beszélgetünk és gondolkodunk
együtt. Az együttgondolkodásból
pedig sokszor valami olyan plusz jön
ki, ami egy átlagos hétköznap talán
nem is jutna eszünkbe. Amikor
együtt van egy csapat egy héten át,
és egymásra vannak utalva a főzésen
és a mosogatáson keresztül az egymás bátorításáig, hogy „ne add föl" például egy biciklitúra aznapi 100 kilométeres szakaszának utolsó kilométerein, ilyen alkalmakkor sok
mindent lehet elsajátítani, melyeket
a piarista iskolákban hétköznapokon
is megtapasztalható. Itt segítő kéz
mindig rendelkezésre áll. A kollégiumban piarista szerzetes tanárok és
kollégisták élnek együtt, egy matematikapélda megértésénél és megoldásánál éppúgy találnak segítséget,
mint bármilyen lelki vagy egyéb
probléma esetén. Világi tanáraink is
ennek a szellemnek megfelelően hivatásként és nem munkaként állnak a
tanításhoz. Ez a talán máshol nem

tapasztalható odafigyelés nagyon sokat jelent" - mondja a piarista gimnázium igazgató-helyettese, Garda
László.
A fenti szemléletnek köszönhetően a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizettek mintegy kilenc
tizede tesz sikeres felvételit valamely
felsőoktatási intézménybe, legtöbbjük
államilag finanszírozott képzésben vehet részt. Az SZTE mellett a Szegedi
Hittudományi Főiskolára (SZHF) is
szívesen jelentkeznek a kecskeméti
„piárosok". Az SZHF-fel közösen
rendszeresen rendez szakmai programokat is a gimnázium.
A kegyes iskolába másfélszeres a
túljelentkezés, évente hatvan-hetven
diákot tudnak fölvenni. Az egyházi
iskolák szaporodásával a kecskeméti
„piárba" többnyire a környékbeli településekről és a szomszédos megyékből érkeznek a diákok, de vannak, akik több száz kilométerről, az
ország más tájairól vagy határon túlról jönnek.
*

Értékközvetítés
„Keressük annak módját, hogy a
piarista gimnázium minél jobban
megállja a helyét a növekvő kihívások között. Az idei érettségi nagyon
jól mutatja, hogy csakis az emelt
szintű oktatással lehet felkészíteni a
diákokat a felsőoktatásra. Emellett
igyekszünk azt a hagyományt, azt a
lelkiséget megtartani, ami mindig is
jellemezte a piaristákat. Nem pusztán tudományt kívánunk a gyermekek fejébe tölteni, hanem kereszténységet, a családközpontúságot és
hazafiságot is. Az iskolának nem szabad hagyni, hogy ezek az értékek elsikkadjanak. Nem minden a materiális, sokkal fontosabbnak tartjuk a lelki javakat. Mi egy olyan szilárd talajt
akarunk adni a kereszténység és a
lelkiség által, amiben nem a bálványokat fogják imádni, még akkor
sem, ha a világ most erről szól" mondta az igazgató-helyettes.
Bodacz Péter
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CSALÁD ÉS ÖNÁLLÓSÁG

Beszélgetés Botos Katalinnal, az SZTE GTK tanszékvezető egyetemi tanárával
- Amikor végigfutottam az életrajzát, a publikációs listáját, a beosztásait
először az a kérdés fogalmazódott meg
bennem, bogy jut-e egyáltalán ideje a
magánéletére...
- Mostanában egyre kevesebb,
de azt hiszem, az életem során egész
jó arányt sikerült megtalálnom a társadalmi szerepvállalás, a család és a
hivatásom között. Megközelítőleg
egyforma fontosságúnak tartom
őket. Egy nőnél többnyire a család
áll az első helyen, csak utána jön a
munka. Én az első perctől kezdve
úgy álltam az életemhez, hogy a
munka az első, mert valamiből meg
kell élni, a saját lábamon is meg kell
állnom. Mivel az ötvenhatos forradalomban érintett férjet sikerült találnom, úgy éreztem, nekem mindenképp dolgoznom kell, mert lehet,
hogy nekem kell majd eltartanom a
gyerekeinket is.
- Ezért választotta a közgazdasági
pályát?
- Nem, családi példát követtem.
A családom Erdélyből költözött át.
Az ötvenes években édesapám meghalt, és banktisztviselő édesanyámnak kellett eltartania a családot. Akkor már megismertem, hogy milyen
egy beruházási bankban dolgozó
ember munkája, de meglehetősen
unalmasnak találtam. Mivel inkább a
humán tudományok álltak közel
hozzám, a hátam közepére sem kívántam azt a munkát.
Saját elhatározásomból katolikus
leánygimnáziumba iratkoztam. A
történelem, a magyar és a nyelvek
érdekeltek, ezek mellett jó matematikus is voltam. Humán pályára készültem, de a tanáraim azt mondták,
hogy csak akkor mehetek tanárnak,
ha azt hazudom, hogy a szüleim
kényszeríttettek katolikus iskolába.
Én mondtam nekik, hogy ez nem
igaz, de ők csak győzködtek, hogy
nem baj, de ezt kell mondanom. Hát
én nem hazudtam, és nem is jelentkeztem tanárnak, hanem édesanyám
nyomdokaiba léptem.
Ezt a történetet csak azért
mondtam el, hogy az olvasók lássák,
az ember lehet elég következetes
anélkül is, hogy végzetes következményekkel járna a karrierjére nézve.
Persze egy kicsit hosszú ideig kell élni, hogy ezek a hatások kiküszöbölődjenek, de azt mondhatom, hogy
nem bántam meg egy percig sem.

Botos Katalint, az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének tanszékvezető egyetemi tanárát nemrég Prudencia Díjjal tüntették ki.
Az indoklásban egyszerűen annyi áll: személye meghatározó a magyar bankszektor
történetében. Csak zárójelben tenném hozzá, hogy Botos Katalin jobb híján,
a kommunista rezsim nyomására választotta a közgazdászi pályát.
Úgy gondolhatták, pedagógusként túl nagy befolyással lenne az ijjúságra.

olyan, mint a lengyelek lobbija Amerikában, akkor másképp is alakulhatott volna.

A tudós macskája

- Minden gazdaságtan politikai gazdaságtan, idézte Gunnar Myrdal mondását. Ennek analógiájára azt is állíthatnánk, hogy minden oktatásügy politikai
oktatásügy?
- Ebben az értelemben igen, hiszen a legfontosabb termelőtőke kialakításán, az emberi erőforráson tartja a kezét az oktatásügy. Aki az ifjúságot megragadja, az a jövőt ragadja
meg. Már csak a kérdés súlya miatt is
elkerülhetetlen a politikai befolyás.
Bár itt nem a direkt pártpolitizálásra
gondolok, hanem a társadalom iránti
felelősségre.
Talán a politikánál még fontosabb
az etikai megközelítés. Hiába mondják azt, hogy a politikában nem szabad
etikát keresni, csak érdekeket, a hoszszú távú érdekek mindig kikényszeríttették, és ezentúl is ki fogják kényszeríteni az etikus politikai magatartást.
- A napi politika lassan már unalmassá váló, vissza-visszatérő problémája
az új felsőoktatási törvény. Ebben aztan
vastagon benne van a pártpolitika is. Mit
szól hozzá?
- Lehet, hogy a kollégáim meg
fognak lepődni, de én teljesen egyetértek azzal, hogy az egyetemeken nagyobb gazdasági racionalitásnak kellene működnie. A lényeg valóban a kutatás és a szellemi érték, de jó meneÉletem hátralévő részét az egyetem sikeres működésére tettem föl.
dzselés nélkül ez manapság mit sem
zetről van szó, szívesen részt veszek a
- Térjünk vissza kicsit a rendszer- ér. Az az elképzelés, hogy a tulajdonoBOTOS KATALIN
munkájukban. A vádakat hallva
váltás előtti időkre. Hogyan boldogulha- sok úgymond alkalmazzák a tudósoHagelmayer István megkérdezte a
tott akkoriban a meggyőződései megta- kat, alapjaiban mond ellent annak az
Személye meghatározó a magyar
KISZ csoportbizalmit: „Bocsáss meg,
gadása nélkül?
ezeréves egyetemi hagyománynak,
bankszektor történetében. Szakmai
hányást kaptál politikai gazdaságtan- Az a helyzet, hogy nagyon sze- melynek köszönhetjük, hogy idáig jukarrierje 1964-ben indult a Magyar
ból?" Ő azt felelte, hogy kettest. „Na
rencsés ember voltam. Hálás lehetek tottunk. A mai fejlett európai világ két
Beruházási Banknál, majd vezetői
látod" - felelte a professzorom - „nea Jóistennek, mert a beruházási bank, tényezőnek a gyümölcse: az egyik az
beosztásban dolgozott a Pénzügyki ötöse volt, úgyhogy ne szólj semahova az egyetem elvégzése után ke- egyetemek autonómiája, a másik a reminisztériumban, ezt követően a
mit, mert ő tudja, amit te csak kitűrültem, olyan vezetővel rendelkezett, formáció. Semmi jóra nem vezet, ha
Pénzügykutatási Intézetben. 1987zőként hordasz."
aki védőszárnyat adott a polgári hát- az egyetemeket a disznófejű nagyúr
től az Agrárgazdasági Kutatóintéteremnek, és adott egyfajta kifutási szolgájává tesszük. Ugyanakkor a má- Az akkoriban tanított politikai
zetben tevékenykedett, majd 1990lehetőséget. Olyan emberekkel akad- sik véleményben is van igazság: egy
gazdaságtantól azóta eltávolodtunk.
ben a Pénzügyminisztérium polititam össze, akik azt nézték, hogy rosszul menedzselt egyetem nem tudHasznát tudja venni az ott tanultakkai államtitkára, parlamenti képviténylegesen mit tudok, és hogyan vá- ja úgy alakítani a munkáját, hogy benak?
selő lett. 1991-ben a bankszektor
lik ez a közösség hasznára. Persze azt tölthesse a céljait. Arany János szavai- Sok olyat tanultam, ami az
fejlesztéséért felelős tárca nélküli
is lehet mondani, hogy a pártnak a val élve: „Nagy lett volna a tudósnak
egyik fiilemen bement, a másikon kiminiszteri tisztséget töltötte be.
hasznára. Lényeg az, hogy engem so- az ő tudománya, de mi haszna, ha kejött, de sok hasznos dolgot is az egye1992-től három éven át az Állami
ha nem kényszeríttettek be a politikai vés volt a vágott dohánya."
temen ismertem meg. A politika és a
Bankfelügyelet első elnöke. 1994mozgalomba. Voltak rá kísérletek, de
gazdaság kölcsönhatásait abban a
től az oktatás területén, több egye- Biztosan látott már egyetemet vasazokat elhárítottam, és nem ért érte
rendszerben nagyon jól látni lehetemen - egyetemi tanárként, tantagabb
dobányzacskával is, hiszen a világ
súlyos retorzió, legfeljebb annyi,
tett, és ez máig sem változott meg.
székvezetőként és intézetvezetőminden táján tanított már. Hogy tetszik
hogy
nem
juthattam
igazán
magas
Gunnar Myrdal, Nobel-díjas svéd
ként - hasznosítja szakmai tapasza szegedi táj?
pozíciókba.
professzor mondta azt, hogy minden
talatait. A Pázmány Péter TudoKISZ és vallás
- Számomra egyáltalán nem idegazdaságtan politikai gazdaságtan.
- Idővel azonban megérett a rend- gen Szeged, a férjem csongrádi illetőmányegyetem Heller Farkas KözMuszáj megértenünk, hogy nincseszer a reformer közgazdászok gondola- ségű, és ott van a mi kis hobbiföldbir- Annak ellenére, bogy a költészetgazdaságtudományi Intézetének
nek „kétszer kettő az négy" jellegű
taira. A nyolcvanas évek harcainak a be- tokunk. Nem hobbinak szántuk
hez és a történelemhez vonzódott, nem
vezetője, az SZTE GTK tanszéktörvények a közgazdaságban, ugyanis
teljesülése volt a rendszerváltás?
ment rosszul önnek a közgazdaságtan.
vezető egyetemi tanára.
ugyan, de az lett belőle köszönhetően
az emberek elhatározásaait számta- Több évtized következménye a mai magyar mezőgazdasági viszo- A humán érdeklődésem meg- lan, a személyiségükből fakadó dönvolt. Amikor a rendszerváltás eljutott nyoknak. Én otthon érzem magam
maradt, a hallgatóim tudják, hogy az tés befolyásolja. Az emberek nem azt
óráimat szeretem irodalmi idézetek- veszik meg, ami a számukra a legfon- halt meg, amikor bejutottam a Parla- arra a pontra, hogy megalakultak a ezen a táján az országnak, bármilyen
kel, történetekkel színesíteni. A Köz- tosabb, hanem presztízsből vásárol- mentbe. Kimentem a szüleim sírjához pártok, nagy lelkesedéssel jártunk a erős is az erdélyi kötődésem, nem letgazdasági Egyetemre is úgy vettek nak. Hány példát látunk arra, hogy és azt mondtam: „Mindig fiút szeret- megmozdulásokra. Úgy éreztünk, tem se kisalföldi, sem dunántúli, mafel, hogy egy olyan dolgozatot írtam valaki nem azért vesz meg valamit, tetek volna. Vajon, ha fiatok születik, mint a fényes szelek nemzedéke: hol- radtam egy kicsit az erdélyi és a délnapra megforgatjuk a világot. Csodá- alföldi keveréke. Egész más emberek
a Rákóczi-szabadságharcról, melyhez mert igazán szüksége van rá, hanem többre vitte volna?"
élnek az Alföldön, mint másfelé, és
az eseményekhez kapcsolódó népköl- azért, mert nélküle kényelmedenül
Ügy gondolom, hogy kielégítet- latos idők voltak.
- Nemcsak az utcáról, a parlamenti nagyon közel állnak hozzám.
tészeti alkotásokat is hozzáfűztem. érzi magát a társadalomban! A java- tem a szüleim vágyát, hogy olyan gyeEz a komplexitás megragadta a felvé- kat politikusok osztják el a politika rekük legyen, aki viszi valamire az padsorok közül is követte az eseményeTíz éve, amikor idekerültem, Szeteliztetők figyelmét, köztük Hagel- szabályai szerint. A rövidebb válasz- életben. És annak ellenére vitte, hogy ket.
ged nagyon nagy kihívást jelentett a
- A felszólalásaim alapján az számomra. Most, amikor a rektor úr
mayer Istvánét, a Számvevőszék ké- tási ciklusokban a politika vastagon „csak" lány.
MDF
felfigyelt rám, és bekerültem a felfigyelt a díjamra, és nagyon jóleső
sőbbi elnökéét. Ő már akkor barátsá- beleszól a döntésekbe, bár hosszú táA politikai pályafutásomban arra
gába fogadott, neki köszönhetem, von mindig korrekcióra szorul.
vagyok a legbüszkébb, hogy soha nem Parlamentbe. Nem volt túl hálás fel- módon gratulált, akkor azt írtam viszhogy rögtön felvettek az egyetemre.
kellett hazudnom. Legfeljebb diplo- adat, mert a politikusi karrieremnek sza neki, hogy az életem hátralévő réVégig a védőszárnyai alatt tartott,
matikus voltam, de sikerült elkerül- mindjárt az elején be kellett jelente- szét az egyetem sikeres működésére
pedig ott is értek támadások a hitem
nöm, hogy mást kelljen mondanom, nem, hogy ha belerokkanunk is, fi- tettem föl. Ennek a kicsi karnak stabiAz állam adósága
miatt.
mint a meggyőződésem. Nem men- zetni fogjuk az adóságainkat. Ezt ké- lan kell állnia. Ha ezt el akarjuk émi,
sőbb sokan úgy értelmezték, hogy akkor nem ülhetünk tédenül. Először
Többen rákérdeztek, hogy vallá- Ki tudhatná ezt jobban önnél, aki tem bele a divatos politikai mellébeönkényes ajánlatot tettünk a Nyugat- is gyümölcsöző együttműködést kell
szélésbe,
nem
hamisítottam,
és
az
emsos ember hogy akarhat tevékeny- az Antall-kormány idején belekóstolt a
nak. Pedig dehogy volt ez önkényes kialakítanunk a térség gazdasági szeberek
igenis
honorálják
ezt.
Ezért
kedni az egyetemi KISZ szervezet- politikába is.
ajánlat, ez egy kikényszerített helyzet replőivel.
ben. Én erre azt feleltem: ha nem le- A pályám csúcspontja volt, ami- üzenem azt az ifjúságnak, hogy érdevolt!
Talán ha külföldön erősebb mahet, akkor kilépek, de ha lehet, akkor kor a rendszerváltó kormány tagja let- mes tisztességesnek lenni, mert meggyar lobbi segített volna nekünk,
hozza
a
gyümölcsét.
mivel az egyetlen társadalmi szerve- tem. Édesanyám abban a hónapban
Csécsi László
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A MAGUNK KERESZT(ELO)JE
Az esetleges új névadás problémái egyetemünkön

A

2000. január l-jén megalakult
integrált szegedi univetsitas keresztelését késhegyre menő
harcok előzték meg. Végül kompromisszumos megoldásként a futottak
még kategóriában landoltak az elődegyetemek névadói, József Attila és
Szent-Györki Albert is, s a semlegesnek
tűnő Szegedi Tudományegyetem nevet
kapta az újszülött. De jó-e az, hogy a
városról kapja nevét az egyetem, vagy
egy híres személyiségről elnevezett intézményre hamarabb felfigyelne a
nagyvilág? Korábban többször felmerült, hogy új, a kor viszonyaihoz és elvárásaihoz jobban igazodó nevet kellene adni egyetemünknek, mert hagyományainkat, az itt folyó oktatás minőségét is jobban kifejezné egy neves személyiségünkhöz köthető elnevezés. Ha
a változtatás mellett döntünk, mi adna
erre megfelelőbb alkalmat, mint a mostani jubileumi tanév? A rendkívül szerteágazó névváltozatokhoz pro és kontra
is találunk megfontolandó érveket.
Kiindulásként meg kell jegyeznünk, hogy sokan kiállnak a már megszokott Szegedi Tudományegyetem elnevezés mellett. (Például az egyetem
létére igencsak támaszkodó és imázsát
feltehetően erre is alapozó városvezetés.) Hogy az otthont adó város nevével
is lehet hagyományt teremteni, azt bizonyítja többek között Oxford és
Cambridge példája is. Az egyetem rektora, Szabó Gábor sem látja jelenleg aktuálisnak a változtatást „Mára elég jól
bejáratódott a Szegedi Tudományegyetem elnevezés, a nemzetközi ranglistákon is „University of Szeged"-ként
szerepelünk. Ha és amennyiben viszont
felmerül az esetleges változtatás kérdése, állunk elébe, ám nagyon körültekintően kellene kiválasztani azt a nevet,
akihez kötni lehetne az egyetemet Ha
az Egyetemi Tanács ezt kezdeményezi
és elfogadja, akkor én mint rektor ezt
akceptálom, s biztos megtaláljuk a
megfelelő elnevezést A saját véleményem azonban az, hogy az elmúlt időszakban jól csengő márkanév lett a Szegedi Tudományegyetem itthon és a
nagyvilágban is" - nyilatkozta lapunknak az egyetem vezetője.
Egyes egyetemi vélemények szerint
az a gond Szeged nevével, hogy az iskola szegedi múltja nem fejezi ki az egyetem ennél sokkal régebbre nyúló'eredetét. A történelem viharaitól többszörösen is megtépázott egyetemünk
ugyanis Kolozsvárról költözött Szegedre 1921-ben, a trianoni diktátum után.

Egyetemi múltunk nagy alakjai közül mindenképpen kiemelkedő SzentGyörgyi Albert és József Attila, és legtöbben talán őket látnák szívesen az elnevezésben. E téren azonban igen diplomatikus az egyetem vezetése. A sokáig József Atilla nevét viselő, és nem véledenül őt támogató karok és a Nobeldíjas professzort előnyben részesítő
élettudományi fakultások konfliktusát
elcsendesítette, hogy Szent-Györgyi
Albert nevét felvette az Orvos- és
Gyógyszerésztudományi
Centrum,
míg József Attila nevét december 9-étőI
a Tanulmányi és Információs Központ
viseli majd.
Persze válogatni még így is lehetne.
A rengeteg híres matematikus, természettudós mellett akár Bibó István, Bálint Sándor, Sík Sándor is méltó lenne a
címre, nem is beszélve a kissé méltatlanul háttérbe szorított Radnóti Miklósról.
Ha már nevet változtatnánk, az integrált egyetem névadójának mindenképpen az egységet kifejező személynek
kellene lennie, és az előbb idézett nagyságok, bár saját területükön vitathatatlanul nagyot alkottak, nem igazán felelnek meg e kritériumnak.
Az összesítésben Szent-Györgyi
Albert - mint az egyetem majd összes
karának életében komoly szerepet játszó egykori rektor - testesíthetné meg
Báthory István 1581-ben egyetemet alapított Kolozsvárott. Kérdés, mennyiben tekinthető ez az SZTE elődjének... leginkább az integrált egyetemet A
modern tudományban is méltán világhírű tudósként pedig egyetemünk níször
egyetemi
diplomát,
addig
egyetenapja
hagyományosan
november
11A Kolozsvári Egyetemet 1872-ben
alapította névadója, Ferenc József, ám ére esik, amely dátum is a Kolozsvári mi tanulmányokra felkészítő intéz- vóját, eredményeit, és a nemzetközi
színtéren képviselt helyét is szimbolimár jól kiépült, működő alapokra te- Egyetem első hivatalos tanítási napjá- ményként működött.
Ezek mellett az egyetem 85 éves zálná.
hette mindezt. Ahogy arra legutóbb nak állít emléket. Az SZTE identitásáIgaz, mint fentebb említettük, az
Minker Emil, a Gyógyszerhatástani és nak kettősségét jól mutatja, hogy az szegedi korszakában is bőven találhategyetemen
belül működő Orvos- és
Biofarmáciai Tanszék emeritus pro- Egyetem Napját a Ferenc József-féle nánk esélyes keresztapát. Ilyen lehetGyógyszerésztudományi
Centrum már
fesszora „A szegedi egyetem elődei" cí- kolozsvári egyetem első tanítási napjá- ne gróf Klebelsberg Kuno kultuszmitöbb
éve
viseli
Szent-Györgyi
Albert
mű, 2003-ban megjelent munkájában hoz kötődve ünnepeljük, ugyanakkor niszter, akinek vitathatadan érdemei
nevét. Megkeresésünkre azonban
rámutatott, a Kolozsvári Egyetem egé- külön megemlékezünk a szegedi felső- voltak az intézmény Szegedre telepíLomvics János centrumelnök elmondta,
szen a XVI. századra vezethető vissza: oktatás évfordulóiról, így most a 85.- tésében, és akinek sokat köszönhet az
a mai oktatásban sokszor fel kell venBáthory István erdélyi fejedelem és len- ről. Sokan viszont tévesen jelentik ki, egyetem. Többek körött ő csábította
nünk a versenyt külföldi, nívós egyetegyel király, ala a tudomány támogatásá- hogy 85 éves az egyetemünk.) Ha tehát haza Szent-Györgyi Albertet is, aki
mekkel. Ebben a versenyhelyzetben
nak hasznosságát hamar felfedezte és az intézményi gyökereket tekintjük, jo- mindig roppant hálával nyilatkozott a nem is indulhatnánk jobban, mint hogy
kihasználta, a litván vilnai egyetem gosan kaphatná egyetemünk Báthory miniszterről. Viszont kifogásként fel- egy világszerte elismert tudósunk nevét
mellett Kolozsváron is iskolát alapított nevét, ami egyébiránt egész Európában merülhet vele szemben a szegedi viseljük. Az elnök emellett úgy véli,
1581-ben, melyet XIII. Gergely pápa a kulturális és oktatási hagyományok Hattyas-Iakótelep példája. Ugyanis a nem akadály, hogy a centrum és az
szimbóluma - fogalmazott a kutató.
régebben Klebelsberg nevét viselő te- egyetem egyaránt őrizze Szent-Györ1582-ben egyetemi rangra emelt.
Minker Emil nézetét persze sokan lep lakosai igencsak nehezen gyürkőz- gyi nevét, de ha csak ezen múlna a
Minker Emil lapunknak elmondta,
bár a Báthory alapította egyetem sem- vitatják, hiszen az egyetemi oktatás tek meg a nem egyszerű névvel, és ha- Szent-Györgyi Albert Tudományegyemiképpen sem nevezhető az SZTE hi- többször szünetelt Kolozsváron. (Bő- marosan „Klebi"-ként emlegették az temmé válás, a centrum bizonyára hajvatalos jogelődjének, ám a XVI. század- vebben lásd lent.) Igaz, több nagy euró- államférfit. A nehéz kiejthetőség mel- landó lenne lemondani a névről.
tól létező egyetemi és városi kultúra pai egyetem nem veszi ennyire komo- lett még a név németes hangzása miKonklúziót vonni nehéz, egy azonörököse lehet az 1872-ben létrejött Ko- lyan a jogi csűrcsavarokat. Az amszter- att is aggódnak sokan, félve, hogy ban biztos: az egyetemünk hozzáadott
lozsvári Egyetem, amely tagadhatada- dami egyetem például az 1600-as évek- nemzetközi színtéren német egye- értékét is biztosító elnevezés minket,
nul elődintézményünk. (Ezt hivatott től eredezteti önmagát, ugyanakkor temként könyvelnének el minket a fe- egyetemi polgárokat is minősít a világban.
igazolni az is, hogy az SZTE egyetemi csak az 1800-as évek elején adott ki elő- lületesek.

Űj nevet adni egyetemünknek? Ugyan e kérdés már több éve felvetült, a 2006-os
egyetemi emlékév azonban alkalmat kínálna a változásra. De kell-e egyáltalán
változtatni? Most a lehetséges névváltozatokat, az érveket és az ellenérveket
igyekeztünk összegezni rovatunkban. Nem volt könnyű.

BÁTHORY ISTVÁN TUDOMÁNYEGYETEM?
Minker Emil kutatásai mindenki
számára világossá tették, hogy az 1921ben Szegedre átköltöztetett kolozsvári
egyetem (s így közvetetten a szegedi
universitas) eszmetörténeti, intézményi gyökerei Báthory István 158l-es
egyetemalapítási nyilatkozatáig vezethetők vissza. Az azonban még 2005ben sem eldöntött tény, hogy a Szegedi Tudományegyetem magáénak tekinti, magáénak tekintheti-e a Báthory-féle örökséget
Az egyetemtörténetet kutató
gyógyszerészprofesszor rámutatott: az
1872-ben Kolozsvárott FerencJózsef által meglapított egyetem (mely 1921ben Szegedre költözött) előzményei
1581-ig nyúlnak vissza, mikor is Báthory István erdélyi fejedelem a jezsuiták segítségével kétkarú, bölcseleti és
teológiai fakultással rendelkező egyetemet szervezett a városban. Ezt követően kisebb-nagyobb megszakításokkal
működött egyetem Kolozsvárott, Mária Terézia 1774/1775-ben jogi és or-

vosi karral egészítette ki, 11. József uralkodása alatt líceummá fokozták le.
A több mint riégyszáz esztendős
intézményi gyökereket az SZTE első
rektora, Mészáros Rezső, majd utódja,
Szabó Gábor is elfogadni látszott, egyes
történészek, kultúrtörténészek, jogtörténészek azonban tiltakoztak a felvetés
ellen. A Báthory-hagyomány a mai napig sem vált az integrált universitas
identitásának szerves részévé. Szabó
Gábor rektor a Szegedi Egyetemnek
úgy nyilatkozott, ő már két és fél éve
kezdeményezte, hogy tudományos
konferencia tisztázza pro és kontra az
érveket, a történelmi hitelesség kérdését Ez még nem jött létre. Az ünnepi
tanév tehát annak jegyében zajlik, hogy
2006-ban 85 éves a szegedi felsőoktatás. A Báthory-féle (2006-ban 425 esztendős) gyökereket akkor lehet elfogadni, ha tudományosan megalapozottá válnak. Az rektor úgy véli, az egyetem közvéleményének kell döntenie
ebben a kérdésben.

Kérdés, egy ilyen szituációban komolyan mérlegelhető-e, hogy Báthory
István nevét vegye fel esedeg az ünnepi esztendőben a szegedi egyetem,
mint arra Anderle Adám történészprofesszor (a BTK Hispanisztika Tanszék
tanszékvezetője) a Magyar Tudomány
című folyóirat 2004/11. számában a
Minker-kötetről írott recenziójában
utalt („Báthory Egyetem?").
Minker Emil szerint mindenképpen megfontolandó ez a lehetőség, hiszen Báthory István neve egész Európában jól cseng. Rnszoly József jogtörténész-professzor szerint viszont túlzás
lenne Báthory István nevét előhúzni a
cilinderből, ezt legfeljebb csak PRszempontok magyarázhatnák. Úgy véli, a modern értelemben egyetemnek
tekinthető elődintézmény 1872-ben
alakult meg, 1581-től 1872-ig akkora
kihagyások mutatkoznak, melyek kétségessé teszik a folytonosságot Ráadásul az is vitatható, hogy az 1581-1872
között Kolozsvárott működő intézmé-

nyek mennyiben tekinthetők egyetemnek. Hasonlóan vélekedett lapunknak
nyilatkozva Ptikánszky Béla neveléstörténész-, iskolatörténész-professzor is,
aki elmondta: egy felsőoktatási intézmény középkori, illetve a kora újkori
gyökereire való hivatkozás csak akkor
állja meg a helyét, ha megfigyelhető a
folyamatosság, mint az egykori nagyszombati, ma bizonyos budapesti egyetemek között A szegedi egyetem esetében a kontinuitás szerinte is csupán
1872-től datálható, a Ferenc József
Tudományegyetem kolozsvári megalapításától. Pukánszky Béla a
rektorhoz hasonlóan úgy véli, mindenképpen olyan fontos, szakmai kérdésről van szó, amelyről konferenciát kellene rendezni, s erre meghívni a pestiek közül például Szögi Lászlót, az egyik
legnagyobb hazai egyetemtörténészt.
Anderle Ádám viszont azon a véleményen van, hogy ebből a kérdésből
nem szabad tudománytörténeti vitát
provokálni. A 16. század végétől rög-

zíthető előzmények szerinte tagadhatadanolc azt kell eldönteni, hogy a
rendkívül szoros erdélyi kapcsolatokkal rendelkező szegedi egyetem új
identitásának keresésekor milyen gyökerekhez nyúl vissza, felkarolja-e a senki által nem vállalt, gazdádan, 1581-től
kezdődő erdélyi magyar felsőoktatási
örökséget. Ebből a szempontból ő elfogadhatónak tartaná a Báthory István
Tudományegyetem elnevezést, de
ugyanígy elfogadná Szent-Györgyi Albert, József Attila vagy egyéb felmerülő szegedi kötődésű személy nevét is.
Egyet azonban fontosnak tart hangsúlyozni: nem tudományos vitákon, hanem barátságos beszélgetésekben kell
az esedeges névadást előkészíteni,
hogy majd bölcsen dönthessen az
Egyetemi Tanács.
Báthory-kérdésben tehát elkerülhetedennek tűnik a vita. Állunk elébe.
Ha nyíltan ütköztetjük a konkurens álláspontokat, jobban járunk, mint ha
még sokáig kerülgetjük a forró kását
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JOBB CSALADBOL
Neves egyetemeink gyökereiről
Nomen est ómen - tartja a latin hozzászokott az University of Pécs
mondás. Magyarul valahogy így hang- vagy a Miskolci Egyetem csengéséhez.
Persze találunk ellenpéldát is. Vanzik: egyáltalán nem mindegy, milyen
napja volt a keresztapánknak, amikor nak intézmények, melyek büszkén válszülettünk, mert a név meghatározza a lalják fel a városuk nevét „Egyetemünk
sorsunkat Ez a bölcsesség mindenre és névadója Magyarország egyik legrémindenkire vonatkozik, a kutyáktól a gibb városa" - mutatkozik be a Veszpcégekig, az újszülöttektől az egyeteme- rémi Egyetem. „Itt működött az a káptalani főiskola, ahol a XTÍI. században a
kig.
Akiben esedeg kétely merülne fel hét szabad mesterség mellett jogot is
az állítás igazát illetően, annak az AOK tanítottak. Ebben az iskolában képezték
egyik tanárát idéznénk, akinek néhány ki a korabeli magyar diplomatákat" éve egy amerikai kollégája hívta fel rá a folytatják a város méltatását. Mert
figyelmét, hogy a Szent-Györgyi Al- Veszprém nem egyszerűen egy közbert név igazi főnyeremény. Azontúl, igazgatási egységet, hanem szellemiséhogy nagyon jól cseng a tudományos get jelent, akár Pécs, Debrecen vagy
körökben, van még egy hatalmas elő- Szeged, akár az egyetemek. Attól, hogy
nye: a Google.com az elsők között jele- a város márkanevét már paprika vagy
níti meg a Szent-Györgyi Albert Or- kolbász használja, az egyetemeknek
vos- és Gyógyszerésztudományi Cent- nem kell szégyellniük Arról nem is berumot, ha az ember a „medical univer- szélve, hogy az egyetem és a város kapcsolata valós, nincs szükség történészi
sity" kifejezésre keres.
Ezek után nem is csoda, ha az egye- akrobatamutatványokra, hogy bebizotemeken valaki folyton azon töri a fejét, nyíthassuk a névadó és az intézmény
hogy ha már az állami támogatásokban sorsa egymásba gabalyodott valahol a
nem bízhat az ember, legalább az ezer- történelem ködében.
éves hiedelmek hozzanak valamit a
A kutatók azonban így sem maradkonyhára. Szent-Györgyi Albert pozití- nak munka nélkül, az intézmények törvumairól már szóltunk, lásd még. József ténetének feltárása, megalkotása még
Attila, Juhász Gyula.
rengeteg feladatot ad. A Kárpát-meSőt, még a karrier-tanácsadók sem dence elfoglalása után a magyar uralkomentesek ettől a babonától. A felvételi- dóknak azért kellett genealógiát építezőnek azt szokták ajánlani, olyan helyre niük hogy bizonyítsák a területhez vaadják be á jelentkezési lapjukat, ahol a ló jogaikat Az egyetemeket ugyan nem
névben a következő varázsigék állnak: fenyegeti az érdemeik elvitatása, ennek
orvostudományi, gyógyszerésztudomá- ellenére egy magára valamit is adó intézmény legalább két-háromszáz évre
nyi, műszaki, közgazdasági.
A névadási láz az egyetemi integrá- eredezteti vissza a történetét, néha elég
ció előtti hónapokban érte el a csúcs- • nyakatekert érvelésen keresztül.
pontját, valóságos néwédelmi mozgalMint azt Debrecenben lapunknak
mak alakultak szerte az országban. Hol elmondták a város felsőoktatásának
maradnak nemzeti nagyjaink? - kér- gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza:
dezték Nehogy már nálunk is az le- 1538-ban alapították a Református
gyen, mint Amerikában: University of Kollégiumot, ahol 1567-ben már felsőMassachusetts, University of Ohio!- szintű oktatás folyt lelkipásztorokat,
sorolták gúnyosan. De a fiilük idővel tanítókat képeztek Falai között széles

körű felsőoktatás alakult ki, melynek
meghatározó szerepe volt abban, hogy
1912-ben, a Nagyszombati Egyetem és
az 1872-ben létesített Kolozsvári Egyetem után - Pozsonnyal egy időben Debrecenben alapítottak Magyar Királyi Tudományegyetemet
A Pázmány Hittudományi Kara az
esztergomi érsek által 1635-ben Nagyszombatban alapított egyetem Hittudományi Karának jogutódja, de a SOT E is azt az egyemet, azon belül az orvosi kart tekinti elődjének. Az ELTE
szintén a Nagyszombatról Budára települt intézményből eredezteti magát.
Ezt a nemes társaságot látva Miskolc sem szeretne kilógni a sorból. „A
borsodi iparvidék központjában létrehozott műszaki -egyetem, bányamérnöki és kohómérnöki kara révén két és fél
évszázados múltra tekinthet vissza. A
két kar elődje 1919-ig Selmecbányán,
majd 1949-ig Sopronban működött A
bánya- és kohómérnöki kar tanszékei
1949-1959 között fokozatosan települtek át Miskolcra" - olvasható az egyetem honlapján. A Nyugat-Magyarországi Egyetem szintén Selmecbányáig
vezeti vissza a történetét A pécsieknek
mindehhez képest könnyű dolguk van,
ott még I. Nagy Lajos király (talán a
többi nagyváros bosszantására) már
1367-ben egyetemet alapított A később ugyancsak itt működő Janus Pannonius után nevet kapott, ma már
szimplán „pécsiként" jelzett egyetem
innen eredezteti magát
íme egyetemeink korántsem teljes,
ám annál patinásabb listája. Ha tekintetünket végigfuttatjuk rajta, megnyugodhatunk kultúrnemzeti létünkben.
Egyetemeink több száz éves múltja bizonyítja, hogy azok vagyunk országunkban sok-sok kultúrkörnyékkel.
Már csak az a kérdés, hogyan váltsuk a
nagy múltunkat jövőre?
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NEVET A VEGEN
[2005.] „1924. szeptember 13-tól a Magyar Királyi Ferenc József
Tudományegyetem magyar-francia-filozófia szakos hallgatója. (...) 1925. március
25-én a Szeged című lapban megjelent a Tiszta szívvel című költeménye, ami ujabb
fordulathoz vezetett a költő életében. Egy másik lap, a Szegedi Új Nemzedék
azonnal nekirontott a Szegednek, s föltehetően innen szerzett a versről tudomást
Horger Antal nyelvészprofesszor, egyszersmind az egyetem dékánja, akit oly
mértékben fölháborított a „Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám"
nihilistának vélt gesztusa, hogy szükségét érezte a költőt március 30-án magához
rendelni és két tanú jelenlétében „eltanácsolni'' az egyetemről. Horger fenyegetését
József Attila nemcsak életre szóló sérelemként élte meg (...), hanem olyan, a hivatal
súlyát maga mögött tudó tiltásként is, ami örökre elzárja élők a pedagógusi pályát
Magyarországon. Májusban befejezte ugyan a második szemesztert, de otthagyta a
szegedi egyetemet." (magyar-irodalom.elte.hu)
[2025.] Kérem, kérem, maradjunk együtt, figyeljük az esernyőt, csak
utánam! Városnéző túránk első állomása az egyetem bölcsészettudományi
kara. Nos, a kar egykor József Attila nevét viselte, és ma is büszke annak
szegedi múltjára. A portán vehet mindenki „attilás" lufit és kitűzőt Az alábbi
emléktábla szerint a költő hosszabb ideig volt hallgatója az egyetemnek
amely időszak meghatározó volt költőnk életében. Az itteni, elnézést,
pontosan idézek sikeres innovatív együttműködés tapasztalatai nélkül soha
nem lehetett volna a „Szépség Koldusa".
Az egyetem azóta is hasonló módon őrzi hagyományait Az épülettől
jobbra láthatjuk az új Gojko Mitic Eredetiségvizsgáló Intézetet, mögötte a
széles mélygarázzsal rendelkező Staller Dona Erkölcsrendészet épületét A
bölcsészkaron kapott még helyet a L I K Kiszel Tünde Mesterséges
Intelligencia Centrum is. A kar épületével szemben a Horger Antal
Humánerőforrás Menedzser Központot láthatjuk Most pedig, kedves
városnézők köszöntsük a szegedi Radnóti Miklós Tudományegyetem
portását, Döbrentei Kornélt
[2005.11.26.] Ha az ember olívaolajjal öblíti le a velős pacalt, mielőtt
elbólint a monitor előtt munka közben, akkor ilyen rémálmai lesznek
Szóval a névválasztás. Hát, Szent-Györgyi Albert jó ajánlólevél
mindenhol. Kivéve Magyarországot Pesten egy időben nem akarták
elismerni a tudós Nobel-díját. S lettél magzatod miatt magzatod
jóédesanyja. Hogy a „Szegedi" név nem fejezné ki a múltunkat? Amit nem
kifejezni, hanem felvállalni és tudatosítani kell? Ha a József Attila-kultuszt
is félrekezeljük sokszor, ha szinte elfeledkezünk az itt végzett Radnóti
Miklósról, akkor mi lenne a többivel. Jegyzem meg, volt itt Horthy
Miklós egyetem is. (Kár, hogy nem ugróiskola.) Hogy mi lenne a jó? Nem
tudom. Az a lényeg, hogy csak óvatosan és pontosan azzal a
hagyományőrzéssel.
Hauptmann Tamás

JÓNAK TARTOD-E AZ EGYETEM ELNEVEZESET?
Arany Gerda

ami minden szegedinek csak pozitív
dolgot jelenhet.

JGYTFK magyar-református hittan III.

ne értelme, bár a mi intézményünket
sokan még ma is JATE-ként emlegetik.

Kegyes Melinda

Sulyok Izabella

BTK vallástudomány IV.

egy változtatásra. Most már jó ez. Az
emberek a város nevéhez kapcsolják,
Véleményem szerint a Szegedi
Tudományegyetem mint név minden
kart, minden szakot magába foglal, és
így alkot önálló és jól működő egységet. A Szegedi Tudományegyetem jó
név, ezt kell megtartani. Bár a világon
mindenhol ismerik Szent-Györgyi
Albert nevét, ezért amennyiben felmerül, hogy változtatni kellene a néven (ami szerintem felesleges), lehet
hogy ez is jó lenne.

Molnár Melinda

JGYTFK magyar-orosz II.
Idő kellett ahhoz, hogy megszokjuk a Szegedi Tudományegyetem nevet, hiszen a József Attila Tudományegyetem, illetve a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem mint
név ismert volt. Nem olyan régen
változtattuk meg a nevünket, szerintem ez mostanra ismert lett és bevált,
rövid időn belül nincs szükség még

Nemrég vettük fel ezt a nevet, s
szerintem mára már megszoktuk. Ha
felmerül, hogy mégis nevet akarunk
változtatni, akkor véleményem szerint mindenképpen az egyetemhez
kötődő ismert és elismert személyiség
nevét kellene adni. Ha már mindenképpen történelmi nevet akarunk, és
mindenképpen változtatni akarunk.
Az esedeges lehetőségek közül azonban (mint Szent-Györgyi Albert vagy

ВТК történelem V., francia IV.

Báthory István) nekem egyik sem tetszik. Visszaváltoztatni meg nem len-

EHOK: SZTE-SEK VAGYUNK!
Immár majdnem hatéves az
SZTE. Jó-e ez az elnevezés vagy sem?
A jubileumi tanév alkalmat ad a töprengésre vagy akár egy esedeges névadásra. De mi alapján döntenének a
hallgatók? Telegdy Gergelyt, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökét
kérdeztük
-Mit szólna az EHÖK, ha az ünnepi tanév kapcsán felmerülne, hogy új nevet kapjon a Szegedi Tudományegyetem?
- Az EHÖK fontosnak tartja,
hogy a jelenlegi hallgatók túlnyomó
többségét olyan fiatalok alkotják,
akik az SZTE-n kezdték tanulmányaikat. Az SZTE-s identitástudat és
az universitas szellemisége vagy az
alma mater számukra a Szegedi Tudományegyetemet jelenti. Nem hiszszük, hogy más elnevezést kellene
választani. Jómagam emlékszem arra,
amikor a Ságvári Endre Gyakorló
Gimnázium névváltoztatásáról volt

szó. Akkor azt mondták a diákok,
nem a név miatt, mint inkább az intézmény szellemisége miatt érzik
magukat ságvárisnak. Ügy gondolom, az SZTE név már beivódott a
köztudatba, van egy respektje a tudományos teljesítmény és az itt végzett
hallgatók miatt. Nem hiszem, hogy
öt évvel az egyetemi integrációt követően szükséges lenne egy névadás.
Természetesen, ha bármilyen előterjesztés lesz, azt mi is érdemben megvitatjuk
- Azaz a hallgatók részéről nem érkezik majd senunifíle névváltoztatási felvetés...
- Nincs olyan felvetésünk hogy
változtassunk a néven. Ha bárkinek
lesz, természetesen mi is érdemben
megvizsgáljuk a kérdést Elképzelhető, hogy kibontakozik egy történeti és
tudománypolitikai vita az egyetemen,
hogy kit és milyen érdemei alapján vá-

lasszunk névadónak. Egyelőre azonban ezt nem tekintjük napi kérdésnek
- Mi lehet szerinted a legfontosabb elvárás egy intézmény nevével szemben?
- Szerintem a nevet az intézmény
ismertsége fogja meghatározni. A
nyugati egyetemek nagy többsége a
neki otthont adó egyetemi városról
kapta nevét Nem a név dönti el, hogy
milyen az intézmény, illetve az ott folyó képzés minősége, hanem éppen a
képzés minősége, a kibocsátott diploma értéke fogja meghatározni, hogy a
név mennyire cseng majd jól a világban. Nem cáfolható, hogy egy SzentGyörgyi Albert nevével fémjelzett
egyetem ismertebb lehetne. De ebben
éppen ez a kihívás: a Szegedi Tudományegyetemet, s ez által Szegedet
kell mindenhol ismertté tenni a világban. S azt hiszem, az utóbbi két évben
készített nemzetközi felmérések alapján az SZTE nagyon jó irányba halad!

Körülbelül öt éve változtattunk
nevet, akkor vettük ezt fel, s jó is az
elnevezés, mert egységesíti a különböző karokat. Az esetleges névváltoztatást butaságnak tartom. Visszaváltoztatni sem kellene, mert akkor
minek változtattuk meg öt éve, és az
ember így is meg van kavarodva.
Más nevet kitalálni felesleges lenne.
Szent-Györgyi Albert talán tetszene,
de a legjobb mégis ez a név.

Szerkesztette: Hauptmann Tamás.
Készítették: Pintér M. Lajos, Csécsi
László, Németh Tímea.
Fotó: Segesvári Csaba.
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Bánáti Zsuzsanna

2005/317-319-320-321.

LEGALÁBB EZ

Akár egy jó házibuliban is érezhettem volna magam, az arány is jó volt,
tíz lányra egy fiú, de mire leesett, hogy a Kultúr Zugban ez egy olyan csendes, ülős lesz, addigra nem volt menekülés, (-hát zúzni itt nem fogunk). A
Támadaláma hozta magát, bár jobb lenne, ha összelapátolnának egy bulira
való saját számot. Az Ajándék című kimondottan érdekes, szikár és fegyelmezett ritmus alap és oda nem illő gitárlebegés. Mégis ettől szép. A dobos „Láma" pedig már most guru a hangszerén. Én inkább a Kollapsra vártam, de ők
négy szám után levonultak, éppen kezdtem volna csápolni. (A zene jó volt, a
hely jó volt, igaz, kiesik a városból, a csajok jók voltak, de büfé nem volt! Izgalmas, unalmas? Hozz magaddal piát!) A Kollaps valahol a Colorstar és a
Korai között, de erről véleményt mondani még „korai" lenne. (Kicsit többen
voltunk, mármint az autóhoz, Maszat a csomagtartóba, helyes kis szállítmány, még nincs éjfél, irány a JATE Klub.) A Ladánybene a legprofibb koncertzenekarok egyike, igényes megszólalás, korrekt műsor. (Egyszerű fogás,
időben kell érkezni, be kell állni. Ha ezt teszed, a legkisebb csörgő kütyü
hangját is hallani fogod.) Boldogan szálltak fél méterrel föld felett a szabadság raszta hívei. Nagyon jó buli volt. Az Eleven Hold nem volt méltó nevéhez, több mint egy órás késés után még legurítottak néhány sört, hogy aztán
elénekelhessék: kurva gyors leszek. Ennek ellenére jól indult, táncoló lányok,
az IH Caffe „diszkó" fényei, kóser szilva és sör. G., a Dystopia frontembere
nem hitt nekem, ők ennél sokkal jobbak voltak. Mert ott éjjel, sörrel a kezemben értettem meg Czutor szavait, melyeket éppen a Dystopiának címzett, aki belekezd a zenélésbe, ne kössön kompromisszumokat. Az Eleven
Hold zenéje más se volt, csak kompromisszumok, a negyedik szám, mint a
második, a harmadik, mint az első. (Két kóser szilvát jobban meg tudtam különböztetni egymástól. Ennyi.) A Kínai nátha már megfertőzött. És azóta a
Másfél koncertről koncertre jobb. Különbuszt kellett volna indítani a Kispál
koncertről, hadd rázzák ki zsibbadt végtagjaikat az álldogálásban megfáradt
fiatalok. Az új anyag nagyon húzós. Húsz évvel ezelőtt Külső-Ferencvárosban felszedtük volna a macskaköveket az Üllői útról, ha ilyen zenét hallhattunk volna. Valami egészen elképesztően jó ipari-dzsungelzene, ilyenre zúzhatnak a kenyai gyári munkások, de a JATE Klubban lüktető tömegen talán
még ők is csodálkoztak volna. Szerencse, hogy a Másfélnél egy ráadás tizenöt perc. Háromnál nem adták alább a szomjas partizánok. (Ismét hajnal, a kocsiban Quimby szól, már így ismernek a szegedi taxisok.) Először Szegeden,
másodszor Plázában a Tanú Tuva. Nem tudom, ki az az idióta menedzser,
aki kiteszi ilyesminek az együttesét. Talán tíz ember, aki megállt, ebből csak
én voltam, aki koncertre jött. Plázacicák, diszkófiúk, lepukkant emberek,
csak érintőlegesen, mert igényes a zene, nem állunk meg. Sültkrumpli-szag,
édes-savanyú kínai, fagylalt, karácsonyi fények. De sehol a szeretet. (Tíz percet bírtam, hős vagyok?) Ne menjetek plázába koncertre, én se teszem soha
többet! (Szóval írom, írjuk nektek ezeket a novellákat, de kedvet mégsem
kaptatok. Ki fog lejárni a pincékbe zenét hallgatni, ha ti nem? Én nem lehetek ott mindenhol.)
Támadaláma, Kollaps - SZTE, Kultúr Zug - 30 néző
Ladánybene 27 - JATE Klub - 150 néző
Eleven Hold - IH Caffe - 100 néző
Másfél - JATE Klub - 150 néző
Tanú Tuva lemezbemutató koncert - Szeged Plaza

Rozsda közt burjánzó részvétetek

Eszmélek és felfogom a tudatlant.

kettészakad ereimben.

Szétfeszülök a friss porban,

Tökéletlen vonallá tettek

mit hamvaimban találtok

minden vásznon minden festők.

Vérengző kutyák

Apró fekete pontban törpülök óriássá,

Veszett állatok.

Végtelen színetekben válok

Aztán malmot építek belőle,

láthatatlanná számomra.

hogy holnap is nevessetek.

Bakó Margit Szibilla
PAUL RICOEURRE EMLÉKEZVE
- 2005. május 25-én, az elvesztett gyermekek napján Ki voltál?

gondolnunk.

Hiszen a napok megtartottak

Ezt meg is teszem.

ugyanannak. S

Rím nincs.

ez megnyugtató.

Csak csend legyen

Ma sokat kell másokra

Balázs Anna
MATRIX
a föld alatt

wake up Neo

ha elsuhan

ne várjanak

the underground

az úton is

ez épp olyan

megint jelek

amint belépsz

te fölfelé

a reggelek

és elveszett

maguk mögött

minden remény

felejtenek

amíg felér

és vége van

hogy nincs is itt

ha már a nap

batthyány tér

Slezák Diána
PJ-

JÁTÉK A BETŰKKEL
ÉS A HÁBORÚVAL

A

TÖVISKOSZORUMBOL
Életlen pengék közé csábít a szédülés,

egy pendíthetetlen húrt.

és házak közt foganó mélységek felé húz,

Néma dallam csókolja száraz ajkaim szótlanságát,

pokróc ez az örök álom megvetetlen ágyára dobva,

egy utolsó szólammal elkötve végső sóhajom.

vonatsínek kusza hálójába szőtt állomás,

Gellérthegyi álmok a Kisszínházban

Darabokra töri kéreg-ágyam felett
sziromszárnyát

ahová lehajtom fejem,
Két embernek betölteni egy színpadot kemény munka, hiába segít nekik
a megbocsátás...
ahová kettészakított jegyem szól.
díszlettervező, rendező, világítás, életet senki más nem lehelhet helyettük a térA zárban szegek mozdulnak,
Arcom nyugodt vonásokba oltja
be. Karinthy Ferenc Gellérthegyi álmok című drámája ilyen stúdiódarab - egy fiú
egyszerre zárul
szertartásaik olajfoltos rongya,
és lány egy üres szobában várják hogy véget érjen a háború, vagy legalább egy
kicsit hagyja abba, hogy újra láthassák a napot. Simó Zsófia és Szívós László alaés egyszerre nyílik valaha vágyott otthonom.
és gödrök mélyére taszít a beletörődés,
kítja a két egymásra találó fiatalt, akik nem tehetnek mást, játszanak. Híres emami szívükben ösztönösen gyászra nyúz
berek neveit mondják 1-betűvel, kitalálnak szituációkat, hogy mi lenne ha. Ezek
alapján ismerjük meg őket - kiderül, hogy a fiú örök nyertes, minden helyzetet
a maga győzelmére tud fordítani, ha ő volt a hunyó, ha nem. A lány meg hisztis, félős, akaratos, mórikálja, kelleti magát, aztán ha kellene is, megijed, harap,
ha elijeszti a párját, méginkább kétségbe esik. Vagyunk ilyenek. Is - de többek
Afényszemüek tápláló színeként a szépség fogságában
Hóselyem szirmokkal takarom befáradt valód,
is.
A darab jól tükrözi a lehetőségeket, miről álmodhatott egy lány a második
többé nem szomjazol.
örök hangod időtlen illatokkal fojtom el.
világháború környékén: jól szabott, hagyományos női-férfi szerepekről mernek
A meg nem értettnek édes,
Pihenj a megérkezők nyugalmával.
csak gondolkozni a szereplők. A lány lehet anya, kurva, ápolónő, a fiú lehet kasoha nem apadó víz a halál.
Itt nem vonhat éhes szájára a magány,
tona, tudós, tanár - mindenki marad a helyén. Karinthy darabjában kedves gyerekek vannak, akiket a háború komollyá tett, de érzelmeikben még távolról sem
ahol szentséggé becsülik a jót,
nőttek fel. Elmesélik egymásnak - nekünk - , milyen szörnyűségek történtek veismeretlen a szükség.
Itasd az esőt...
lük a háború során, de nem ennél nem tesznek többet. Nem értetik meg, hogy
a lány miért hagyta, hogy egy német tiszt kihasználja. Ha értjük a magunk esze
SLEZÁK DIÁNA egyetemünk elsőéves hallgatója angol és informatikus könyvtáros szakon. 9-10 éves lehetett,
miatt értjük nem a játék segíti. A fiú esete is egyszerűbb, talán a színész gyakor- amikor versírással próbálkozott, azóta építgeti saját világait egy határidőnapló lapjain. 2004-ben bronz fokozatot nyert a
lata is nagyobb, jobban tapinthatóvá váltak motivációi, de mindkét személyes Helikonon, versei magjelentek a Lyra című lapban. Cikkeit a SéTa program keretei közt közölte a Zalai Hírlap.
tragédia csak egy történetté lesz a sok közül. És eggyel több ok a szemrehányásra a másiknak. Ilyenek is vagyunk - de érzékenyebbek is.
A Kisszínház színpada könnyen használható, telített teret adott, ami segítette a színészeket abban, hogy a természetesnél nagyobb mozgásokra ne legyen
szükség, a díszlet kedves volt és szép. Szebb, mint amilyennek egy háborús szobát vél az ember, de a két szereplő gyors regenerálódására kész, félig felnőtt-félig gyermek lelkének és a szintén huszonéves rendező, Gimesi Dóra szemléletének is okos tükörképét adta.
Mindezzel együtt, ahogy maga a dráma is, az előadás is a tiszta jó szándék
bizonyítéka volt.

SZIROMCSEND

TU DOMÁN YEG YETEM
HETILAPJÁNAK
ONLINE VÁLTOZATA

P. Zs.
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EGY HAT EVTIZEDE KI NEM
BONTOTT ZÁSZLÓ

ALLERGIA, KORUNK
NÉPBETEGSÉGE

Kemény Lajos előadása a Mindentudás Egyeteme Szegeden
Sokak számára gyötrelem korunk egyik legelterjedtebb betegsége, az allergia. Az allergiás
betegségek gyakorisága világszerte emelkedik, példáid a bőrgyógyászati szakambulanciákra
jelentkező betegek mintegy egyharmada valamilyen allergiás betegség miatt keres segítséget. Az évről évre periodikusan visszatérő szénanátha sok ember számára maga a rettegés.
Az alábbiakban nem hasznos tanácsok, sokkal inkább a puszta tények szerepelnek.

Évtizedek óta nem használt nemzetiszínű zászlót adományozott a Móra Ferenc Múzeumnak egy petőfitelepi lakos. Utoljára a második világháború idején
lobogott a jelkép, azóta egy padláson rejtőzködött.
A műtárgy tulajdonosa az adományozó édesapja volt, aki az orosz megszállás kezdetén határozta el, addig nem bontja ki a nemzeti szimbólumot, amíg az
idegen csapatok nem hagyják el az országot. Az idős postás 1967-ben elhunyt,
így nem érhette meg, hogy hazája visszanyerje fuggedenségét. A zászló hosszú
éveken keresztül hiába várta, hogy napvilágra kerüljön.
Fia a mai napig sem érezte úgy, ideje lenne apja végakaratát teljesíteni. N o ha Magyarországról immáron közel tizenöt esztendeje távozott az utolsó szovjet katona, nem volt elég lelkiereje, hogy kibontsa a régóta betekert darabot. A
múzeum munkatársait kérte meg erre. Katkóné Bagi Éva restaurátortól megtudtuk, a megsárgult csomagolópapír alatt a jelkép s rajta a spirálisan fonódó
nemzetiszínű szalag sértedenül bújt elő, mintha csak tegnap csomagolták volna be.
A zászló 1920 előtt készülhetett. Annyit bizonyosan tudunk róla, hogy amikor a trianoni döntés értelmében az egykori lugosi postást kiutasították Romániából, akkor az M G monogrammal ellátott szimbólum ott lobogott a vasúti
kocsin, mely a kiutasított magyarokat szállította a szegedi állomásra.
A férfi talán megérezte, ha ő maga nem is, de a gondosan becsomagolt zászló még megérheti a szabadság eljövetelét. A műtárgy jó állapotban van, így
nincs szükség restaurálására. A szegedi közgyűjtemény raktárában őrzik s várhatóan a közeljövőben mint új szerzeményt mutatják majd be a szélesebb közönség számára.

MEGLEPETÉS ITT E KÉP
Alföldi festők kiállítása a D-Galériában

Az allergiás betegségek gyakorisága Magyarországon is növekvő tendenciát mutat. Fotó: Segesvári Csaba
Az allergiás betegségek gyakorisága
világszerte gyorsan emelkedő tendenciát mutat - kezdte előadását Kemény
Lajos, az SZTE AOK Bőrgyógyászati
és Allergológiai Klinikájának vezetője.
Noha az allergiás reakciók bármely
szervet érinthetik, leggyakrabban az
allergén (allergiát kiváltó antigén) és a
szervezet közti közveden érintkezés területein, a bőrön és a nyálkahártyákon
okoznak tüneteket. A betegek bőrtüneteik miatt elsősorban a háziorvost vagy
a bőrgyógyász szakorvost keresik fel,
majd a primer ellátást követően az ok
felderítésése többnyire a bőrgyógyászok feladata. Az allergiás betegek számának emelkedésével a bőrgyógyászaton
belül az allergológia súlyának további
növekedése várható a következő évtizedekben.

múlt 2-3 évtized során megfigyelhető,
hogy az allergiás megbetegedések gyakorisága, főleg a fejlett, ipari országokban gyorsan emelkedik. Az allergiás betegségekben (szénanáthában, asztmában, ekcémában, allergiás kötőhártya
gyulladásban, illetve táplálkozási allergiában) szenvedő lakosság aránya földrajzi környezettől függően a 20-40 százalékot is elérheti. A betegség gyakorisága a nemzetközi trendnek megfelelően Magyarországon is növekvő tendenciát mutat. Bár az allergiás betegségek
az életet többnyire nem veszélyeztetik,
igen kellemedenek a betegek számára
és végső soron jelentős életminőség
romláshoz vezetnek. A betegség kezelésével kapcsolatos direkt és indirekt
költségek igen tetemesek, jelentős terhet róva ezzel a társadalomra.

Az allergia olyan, egyébként ártalmatlan anyagokra adott válaszreakció,
melynek kialakulásában az immunrendszer játszik közre. A védekezőrendszer helytelen működése miatt indokoladanul immunreakciót generál.
Általában gyengébb panaszokkal kezdődik (például orrfolyás, csalánkiütés,
nyelvzsibbadás), de szakszerű kezelés
hiányában a beteg állapota rosszabbodhat, akár súlyos asztma vagy anafilaxiás
sokk (azonnali típusú túlérzékenységi
reakció) is kialakulhat belőle. Az allergia szisztémás gyulladásos betegség,
ami a különböző szerveken változó
erősséggel nyilvánulhat meg. Fontos a
betegség célzott kezelése. Ez biztosítja
a tünetmentességet, és ezzel együtt
megelőzi az allergia súlyosbodását is.
Noha pontos epidemiológiai adatok
nem állnak rendelkezésre, az atópiás
betegségek a népesség mintegy 20 százalékát érintik. (Atópia-hajlam). Az
atópiás betegségek hátterében többnyire az úgynevezett l-es típusú vagy
azonnali típusú túlérzékenységi reakció
áll, melyre az jellemző, hogy a tünetek
az allergén expozíciót követően már
néhány perccel kialakulnak.

Az allergiák kialakulásáért örökletes
faktorok és környezeti tényezők tehetők felelőssé. Az egyik tetszetős magyarázat szerint az immunrendszer nem
megfelelő érése okozza a túlérzékenységi reakciókat. A higiénia-hipotézis
szerint az allergiás betegségek kialakulását az okozza, hogy a civilizáltabb,
nyugati típusú életforma a nagyobb
tisztaság révén magával vonja a bakteriális és vírusos betegségek gyakoriságának csökkenését, ami az immunrendszer nem megfelelő irányú fejlődését
eredményezi. Ezzel összhangban a korai gyermekkorban lezajló fertőzések
ugyanakkor védő hatásúak az allergiás
betegségek kialakulásával szemben. Ez
magyarázza a gyermekközösségekben
felnőtt, fertőzéseken gyakran átesett
gyermekek allergiákkal szembeni relatív védettségét. A kisgyermekkorban
gyakran alkalmazott antibiotikus kezelés ugyanakkor az allergiás betegségek
gyakoriságát fokozhatja.

A XXI. századot az allergia évszázadának is szo-

kás nevezni. Az el-

EGYETEME

szeged

Az allergiás betegségek közös jellemzője, hogy a tünetek kialakulásának
előfeltétele az allergiát kiváltó szerrel
való előzetes találkozás, majd az

Magyar
Hidományos
Akadémia

allergénnel való ismételt érintkezés
váltja ki a jellegzetes tüneteket. Az allergiás betegségek további közös jellemzője, hogy a túlérzékenységi tünetek az allergiát kiváltó szerrel való
többszöri találkozás egyre súlyosbodnak, ezért fontos a kiváltó tényező mielőbbi felderítése. Az előadásban szó
volt a gyakoribb allergiás betegségek
tüneteiről, azok kiváltó okairól. Ha allergiás betegség fennállására van gyanú,
akkor a diagnózis felállítására szakorvoshoz kell fordulni. A tünetek kiváltásért felelős allergén felkutatása mellett
ma már hatékony gyógyszerek állnak
rendelkezésre a betegség tüneteinek
enyhítésére és bizonyos esetekben gyógyítására is. Az epidemiológiai adatok
szerint az atópiás betegségek (asztma,
atópiás dermatitis, allergiás rhinoconjunctivitis) gyakorisága a földrajzi környezettől függően a 10-30 százalékot
éri el. Az emelkedés oka pontosan nem
ismert, de környezeti tényezők szerepe
is valószínűsíthető: a fokozódó levegőszennyeződés, a dohányfüst hatása, valamint a fokozódó allergén-expozíció.
Az utóbbi években egyre inkább előtérbe kerül az a nézet, mely szerint a fertőző betegségek előfordulásának csökkenése és a gyermekkorban több alkalommal adott antibiotikus kezelés is
fontos tényezője lehet e jelenségnek.

tőén azonnal jelentkezik

A Démász első évtizedei az épület renoválásval teltek egészen 2000-ig, amikorra sikerült visszaállítani az épület régi fényét, és a cégcsoport elhatározta,
hogy ezt a város lakói számára is látogathatóvá teszik, illetve kiállítások, hangversenyek rendezésével a hely értékét méginkább növelik.
A kiállítás képei jobbára magángyűjteményekből származnak, elsősorban vásárhelyiektől, így nem igazán ismert festmények vannak a falakon, hiszen múzeumi kiállításokba, katalógusokba nem nagyon kerültek, publikációkban nem sok
szó esett róluk, ezért a szakma sem nagyon jól ismerte a képeket, így kedves meglepetés ez a kiállítás a művészettörténészek és a nagyközönség számára is.
Eddig jobbára kortárs képeknek adott otthont az épület, most azonban
többnyire a huszadik század első felének alkotásai láthatók a falakon, kivéve
Fejér Csaba munkássága - így merész szellemi ívet húztak fel a rendezők a
század eleje és vége között, a képek jelentős része a tízes, húszas, esetleg a harmincas években készült. Az alföldi festészet fontos kategória, bár a magyar
művészettörténetben mintegy ötven éve beszélhetünk erről különálló stíluskategóriaként. Előtte is foglalkozott vele a szakirodalom, de ez egy kicsit lesajnált terület volt, majd csak az ötvenes években kezdenek kiállításokat szervezni Hódmezővásárhelyen, és tették hivatalossá az alföldi festészetet a magyar művészettörténetben. A D-Galéria falain főként vásárhelyi képeket lehet
látni, Nyilasy Sándor alkotott közülük zömében Szegeden, valamint Endre
Béla, aki a Fekete Házban született, de életműve jobbára vásárhelyi, és annak
az iskolának egy reprezentáns tagja. Lírai alkat, nagyon finom életművet hoz
létre, ő volt Barcsay Jenő egyik tanítómestere, aki talán miatta megy Vásárhelyre a húszas évek közepén, valamint Rudnay Gyula, akinek szintén látható
két képe a kiállításon, az ő tanára is volt a főiskolán. Rudnay festők generációjára volt hatással. A fiatal Barcsay, még mielőtt stílusa kialakulhatott volna,
Vásárhelyen töltött néhány évet, szoros barátságot köt Endre Bélával, ő az,
aki segít Barcsaynak kikavarodnia abból a válságból, ami pályája elején elbizonytalanította.
A kiállítás íve Tornyai Jánostól indul, aki ennek a vásárhelyi iskolának a
legrobosztusabb festőtehetsége volt, s atyja volt annak a mozgalomnak, ami
ezeket a festőket jellemzi. Stílusirányzatról talán nem lehet beszélgetni, de
közös a hely szelleme, a Viharsarok érája, a Tisza-part, Mártély, a füzesek, kiöntések. Tornyai és Endre nagyon jó barátok voltak - Endre Béla, aki műgyűjtő is volt, népművészettel, építészettel, népköltészettel is foglalkozott,
komoly gyűjteménnyel bírt kerámiából, bútorból. Endre párizsi útja alatt
Tornyaira hagyta műtermét, s mire visszaért, a műteremben alig maradt valami a komoly muzeális gyűjteményből. Kérdezte, mi történt a tárgyakkal,
mire Tornyai szabadkozott, hogy elfogyott a pénze, és szépen lassan eladogatta a dolgokat. Endre ezen nem sértődött meg, nem siratta gyűjteményét, csak
annyit kérdezett, mennyiért.
Endre Béla, Tornyai János és a kor szellemiségét is jól mutatja a történet.
Ki tudja, változott-e az bármit is közel száz év alatt?

N. A. G.

P. Zs.

Az allergén felkutatása szempontjából mind a mai napig legfontosabb a jó
anamnézis, majd a gyanúba vett
allergén verifikálására specifikus IgE(allergiát okozó antitest) vizsgálat vagy
limfocita transzformációs teszt segítségével. Nehezíti az allergén felkutatását,
hogy a betegek egy jelentős részében
pszeudoallergiás (álallergiás) reakció áll
a tünetek hátterében, melynek során
nincs IgE-szaporulat, a panaszok mértéke pedig függ a bejutó anyagoktól és
mennyiségüktől. Az álallergia a hisztamin-tartalmú ételekhez köthető, a
probléma az étkezés után 30-60 perccel
vagy az étel elfogyasztását köve-

Magyar
Telekom

Endre Béla, Fejér Csaba, Kőbán György, Koszta József, Nyilasy Sándor, Rndnay
Gyula és Tornyai János alkotásai láthatók a D-Galériában december 20-ig. „Az
alföldi festészet a századfordulótól a közelmúltig" címet viselő tárlat képei és a
nagyszabású, patinás épület ritka összhangot és ellentétet sugall. Mint mezídábas néptáncos a parlamentben, a kemény és határozott képek olyan őszintén és
egyértelműen mutatják tisztaságukat.
„Ez az épület a munkahelyünk, néhányunknak már szinte a második otthonunk. Ennek az épületnek nagyon érdekes története van, éppen százhuszonöt
éve fogalmazódott meg, hogy a Klauzál térnek azon a helyén kellene építeni egy
szállodát, hogy megszínesítsék a tér életét" - mesélte lapunknak Hizl István, a
Démász Rt. műszaki igazgatója. Ez az elképzelés meg is valósult, az Európa
szálló, amiből később bank lett, majd a második világháború után, a Démász Rt.
megalakulásakor a cég költözött az épületbe, akkoriban ugyanis az volt a gyakorlat, hogy a városok impozáns nagy épületeit, amiket az önkormányzatoknak
nem lett volna pénze rendbe hozni, odaadták olyan szolgáltatóknak, amelyekről
azt tartották, fenn tudják tartani. így az áramszolgáltató nemcsak Szegeden, hanem Nagykörösön és Baján is hasonló épületbe költözött.
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MAROKKÓBAN KITÜNTETVE
„A világ tágabb Európánál" - vallja J. Nagy László, a SZTE BTK Történeti
Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára. November 16-a nemzed ünnep Marokkóban,
1955-ben ezen a napon tért vissza kétéves száműzetéséből V. Mohamed Ben
Jfuzafkirály, és ezzel kezdődött el az a folyamat, amelynek végén, 1956. március
5-én Franciaország elismerte az ország fiiggedenségét. J. Nagy Lászlót
augusztusban kérték fel Marokkóból, hogy vegyen részt az eme esemény
ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett konferencián. A konferenciát a
miniszterelnök nyitotta meg, a minisztertanács is jelen volt, és a külügyminiszter
elnöklete alatt zajlott ennek a minisztériumnak az épületében. Az Észak-Afrika
történetével régóta foglalkozó tanár franciául tartotta előadását, melynek címe
Marokkó fuggedensége, Afrika felszabadulása volt, ezen belül is főként V.
Mohamed szerepét vizsgálta magyar levéltári források alapján.
A francia protektorátus alatt a marokkói uralkodóház feje V. Mohamed volt,
de francia beleegyezés nélkül semmit sem tehetett. Ő azonban a nemzeti
fuggedenségi mozgalom élére állt, ezért a franciák letartóztatták, és 1953
augusztusában Madagaszkár szigetére száműzték. Később fegyveres
gerillamozgalom bontakozott ki Marokkóban, és mivel a franciák Algériában is
háborúztak, rákényszerültek arra, hogy 1955 novemberében visszaengedjék az
egykori uralkodót, aki viszont nem hagyott fel korábbi terveivel, így neki
köszönhetően országa 1956-ra elnyerte szuverenitását. Az 1961-ban elhunyt
uralkodót hazájában nemzeti hősként tisztelik. J. Nagy László sok olyan jelentést
talált levéltári kutatásai során, amelyek Marokkóval, illetve V. Mohameddel
foglalkoznak. Az akkori magyar külügy értékelte azt, hogy az uralkodó' a
fuggedenségi mozgalom élére állt. Miután függeden lett Marokkó, V. Mohamed
volt az (és Moszkvában ezt is nagyra értékelték), aki Casablancába 1961 januárjára
összehívta azt az értekezletet, amelyen megszületik az Afrikai Egységszervezet.
Egyetemünk tanára előadásában arról is beszélt, hogy a Szovjetuniónak mik
voltak az elképzelései és politikája a térség országaival kapcsolatban.
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LATHATATLAN
ÉLETMŰVEK
íróként kezdte, irodalomtörténészként folytatta.
Balogh Tamás mégis ugyanazzal foglalkozik.

J. Nagy László arra a legbüszkébb marokkói útjával kapcsolatban, hogy „az
ötvenedik évfordulóra kiadott emlékérmet a kormány nekem is megadta.
Magyarországról tudomásom szerint én kaptam meg egyedül."
D. T.

„T"-VEL VEZETNI SZEGEDEN
Sok autóvezetői jogosítvánnyal nem rendelkező ismerősöm mondta már, hogy
nagyon szeretne minél előbb megtanulni vezetni, ám egyelőre mégsem teszi, mert
Az eltelt időben kvázi íróból „átminősítettem" magam kvázi irodalomtörténésszé. Fotó: Segesvári Csaba
rendkívül pénz-, idő- és energiaigényes. Sajnos ez így igaz, de azt sem szabad elfe- Elsffprózakötetedben, az 1993-ban könyvem van. Most Esti Kornél-os retusálni: teljességükben kell őket
lejteni, hogy célszerűbb minél fiatalabban hozzálátni - hisz ekkor még az ember
agya is jobban fog - , a gimnazisták, egyetemisták számára mindmáig léteznek ked- megjelent Egy füzet magánéletében, vagy történeteket írok, nyilván azért is, megismertetni. A szerzőknek azonban
vezmények, állandó munka mellett pedig még kevesebb ideje és energiája lesz a ahogy te nevezed: a Pepitában egy 2005- mert filoszként Kosztolányival foglal- mindig több életművük van. Van a
leendő sofőrnek. Félretéve a tanuló képességeit, az autóvezetés sikeres elsajátítása re dátumozott életrajz is olvasható. Ebben kozom. De vannak olyan megfigyelé- látható, és van a láthatatlan. És a látsok lényeges szempont együttes működésétől függ. Dyen például az oktató szemé- a következeket mondod: „ Én nem voltam, sek, melyeket bár filoszként teszek, de ható is több részből áll: a kanonizált
lye, a tanulóautó, az autósiskola, a rutinpálya, és maga a város, ahol az illető készül csak vagyok és leszek. A múltam az önö- azok nem tanulmányba kívánkoznak. művek jól látszanak, a „mellesleg írNem lehet elválasztani a kettőt. Szerb tak" inkább takarásban vannak. Amit
a jogosítványszerzésre. A szegedi gépjárművezetői oktatás jelenlegi helyzetéről ké. " Hogyan viszonyulsz most ehhez?
Dobrossi Csaba, KRESZ- és gyakorlati oktató mesélt. Az autósiskolák között lénye- Tudhattam valamit tizennyolc Antaltól egyszer megkérdezték, hogy kiadtak, az látható, de az egész jóforgében nincs számottevő különbség, régen extra szolgáltatásnak számított például a éves koromban. Éppen az utóbbi két író vagy irodalomtörténész. Erre azt mán mindig láthatatlan. A filológus
kocsiba beszerelt légzsák, légkondi vagy a szervokormány, de ezek ma már alapkö- évben mentem át egy olyan váltáson, válaszolta, hogy olyan író, akinek né- célja pedig az, hogy a kettőt minél követelménynek számítanak. A költségek közel azonosak minden autósiskolában, mely látványosan szakít egy régebbi ha az irodalomtörténet a témája. Iro- zelebb hozza egymáshoz.
például egy gyakorlati óra manapság 2300-2500 forint között mozog. Közel mind- szakasszal. Ha valaki tizenegy évig el- dalomtörténeténél
regényesebben
- Most éppen min dolgozol?
egyik törekszik a már régóta életbe léptetett akkreditációra, miszerint a jogosítvány sőkötetes szerző, akkor inkább szak- megírt művet nem is lehet elképzelni.
- Rendületlenül írom az Esti
teljes költségének a 30 százaléka visszaigényelhető az év végi adó-visszatérítésnél. mázni kezd. Ez a mondat - most már
-De a te esetedben hogy működik ez? Kornél-os prózaciklust, Játszani
Ami mégis különbségnek számít az egyes autósiskolák között, az a cégek által moz- - arra is utalhat, hogy akkoriban elég Fordítva?
Kosztolányit lesz a címe. Ennél fongatott személyek (oktatók, tanulók) száma. Akár egy oktató is indíthatna saját au- sokat foglalkoztak velem, de én már
- Az én esetemben inkább a mun- tosabbnak tűnnek azonban a sajtó alá
tósiskolát, de persze ahhoz nagy reklám vagy ismertség kellene. Szegeden inkább „elfelejtettem" azt az időt. A mostani kák olvastatják magukat regényként. rendezői munkák. Kisebb munkák
az ellenkezője igaz; egy oktató dolgozhat akár több autósiskola számára is az eset- tevékenységemet sokkal fontosabbnak Úgy tűnik, megtaláltam, mi foglal- mellett NKA-ösztöndíjasként most a
leges tanulóhiány miatt. Azért esedeges, mert a véledenszerű tanulóhiány mellett gondolom, mert a szerzők, akikkel koztat igazán: az elsődlegesen nem Kosztolányi Dezsőhöz írott leveleken
bizonyos szezonokban (például télen) mindig kevesebb a tanuló. A nagyobb szege- foglalkozom, a magyar irodalomtör- irodalmi céllal született, csak később dolgozom. Rettenetesen izgalmas feldi autósiskolák saját oktatókkal, tanteremmel, komolyabb költségvetéssel működ- ténet meghatározó alakjai.
azzá váló írások: levelezések, naplók, adat, főleg azért, mert az általa írottanek
- Kívülálló szemlél6ként minek tu- jegyzetek összegyűjtése, majd a mű- kat - nagyrészt - már ismerjük. Egy
Bár Szegeden nehezebb letenni a forgalmi vizsgát, mint egy kisebb város- lajdonítod a Pepita megjelenését övező vekre olvasása. El fog majd jönni az az levelezés azonban dialógushelyzet,
ban, hosszú távon mégis célszerű itt próbálkozni, mert a tanuló a lehető legtöbb nagy sikert?
idő, amikor majd a Schöpflin- kérdések és válaszok egymást kiegéforgalmi szituációval szembesül a minimális húsz óra alatt, szemben egy kisebb
- Vámos Miklósnak. Nem egy ti- levelezést (sajtó alá rendezte: B. T. - a szítő, sőt egymást feltételező váltakovárossal, ahol még párhuzamos közlekedésre alkalmas utak is alig vannak. Sze- zennyolc éves fiatalember könyvének szerk.) is használják. Nem Balogh Ta- zása, melyben a válasz önmagában
geden a harmincas övezettől a hatsávos forgalmi utakon át, a villamosig min- megjelenése volt akkor esemény, ha- mást fogják ekkor használni, hanem a értheteden, miképp a kérdés is. Ezért
dennel találkozhat a tanuló, ám Budapesthez viszonyítva még sincs akkora for- nem hogy egy Amerikát megjárt, té- leveleket, amelyek olvashatók akár re- nincs olyan, hogy Kosztolányi levelei:
galom. Következésképpen Szegeden több mindenre oda kell figyelni mind az véműsorokkal bíró népszerű író miért gényként is. Ahogy Ilia tanár úr csak Kosztolányi levelezése van. Az
oktatónak, mind a tanulónak, de vezetés elsajátítása is hatékonyabb és gyorsabb. fedez fel egy vidéki suhancot. Fiatalon mondta a könyvbemutatón: jobb, egésszel olyan dokumentumok - s ezNegatívum, hogy forgalomban a szegedi autóvezetők toleranciájára sok esetben érkezett a könyv, ami látszólag sikeres mint Schöpflin regényei. Ahol olyan zel összefüggések - kerülnek majd a
nem lehet számítani, és a két helyi rutinpálya is hagy némi kívánnivalót maga
volt, de a siker viszonylagos. És mú- formátumok találkoznak, mint Ady, felszínre, amelyek megkérdőjelezik
után. Radnay István szakoktató szerint mégis inkább érdemes Szegeden tanulni,
landó. Mivel az eltelt időben kvázi Babits, Juhász, Kosztolányi, Juhász, Kosztolányi-képünk némely eddigi
mert például a budapesti tanulók a hatalmas forgalomban szinte araszolnak és
íróból „átminősítettem" magam kvázi Schöpflin és a többiek, az egy olyan re- sejtéseit.
néhány kilométer megtétele után vége is az órának. Vidék viszonylatában
irodalomtörténésszé, ezt a könyvet gény, amelynek nagyon jó szereplői
Emellett Péter László pár hónappal
kismértékű a mozgás, de Budapestről sokan lejönnek Szegedre tanulni.
ma már „irodalomtörténeti" doku- vannak. Olyan ismeretek olvashatók ezelőtt egy kedves és megtisztelő leveA komplex jogosítvány, melynek a feltétele a tizenhetedik életév betöltése, mentumként tudom kezelni, aminek ki a levelezésből, amiket (levél)írók
let intézett hozzám, miszerint eddigi
az orvosi alkalmassági és a négy sikeres vizsga (KRESZ, elsősegély, járműkezenem írtak bele a munkáikba, mégis se- irodalomtörténeti munkásságom alapnincsen folytatása.
lői és forgalmi) manapság minimum 110-120 ezer forintba kerül. Nem oly régi
ján úgy véli, hogy talán segítségére le- De miért nincsen? A NemlétezC gítenek azok értelmezésében.
rendelet szerint már a nyolc általános elvégzése sem előfeltétele a jogsinak. Abhetnék a Juhász Gyula kritikai sorozat
dolgok
című
köteted
nem
folytatás?
A
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ban a (gyakori) esetben, ha a tanulónak nem elegendő a minimális tíz járműkebefejezésében. A sorozat utolsóként
Kosztolányi
Aranysárkányának
ijjúságt
A
Nemlétező
egy
teljesen
más
zelői, illetve a húsz forgalmi óra, akkor természetesen a költségek is magasabbra szöknek. Ha valakinek nem sikerül elsőre valamelyik vizsgája, akkor az szin- beszédmód. Bár prózakötet mind a változata vagy Nemes Nagy Ágnes regé- megjelent, kilencedik kötete a leveletén több ezer forint többletet jelent. Amelyik autósiskola még nem kínál 30 szá- kettő, melyekben hangsúlyos az iro- nye, olyan adalékok, amelyek újrarajzol- zés első részét adta - a tizedik a másozalékos adó-visszatérítést, általában kevesebbet kér, és fordítva, de az egyik na- dalmiasság. Csak közben sokat tanul- ják az ezen szerzSkrSl kialakított képein- dikat fogja. Ezzel a életmű szinte teljeket. Mennyire engedi magát átformálni a sen látható lesz. És az, hogy ezzel a két
gyobb szegedi autósiskola például abban kedvez, hogy az orvosi alkalmassági tam.
szerzővel, Juhásszal és Kosztolányival
- Az irodalomtörténészi látásmódod kánon?
költségeit fedezi. Sokaknak problémát jelent, hogy a KRESZ-tanfolyam köteleegyszerre foglalkozom, csak megerősígyakran
érezhetC
szépirodalmi
müveiden
Az
életmű
nem
az,
amit
ismező (szemben az elsősegéllyel), holott a tiszta elméletet elegendő lenne könyvtett abban, hogy az irodalom nem küis.
Békés
ez
a
kapcsolat?
rünk,
hanem
amit
megírtak.
Nemes
ből, tesztekből megtanulni. Ennek ellenére fontos az elméleti oktató jelenléte,
- Egy emberből vagyok. Nem úgy Nagy Az öt fenyő című regénye korai lönálló alkotók tevékenysége. Minden
hogy felmérje a hiányosságokat, és hogy megnézze, mely témakörök szorulnak
hosszabb magyarázatra. Szintén gyakran felmerülő probléma, hogy a tanuló ál- egy, hogy délután kettőig író, de ebéd munka, így az egész életműre hatással annyira összefügg. Egy ideig együtt
talában nem ismeri az iskola gyakorlati oktatóit, és csupán autó alapján tud vá- után irodalomtörténész, vagy fordít- volt. Már csak azzal is, hogy ennek a haladnak, majd eltávolodnak - de vélasztani. Sajnos ez ellen nem lehet mit tenni, azok vannak előnyben, akik már va. Természetes, hogy az egyik dolog regénynek a sikertelensége térített őt gig figyelik a másikat. Ezért nem lehet
hat a másikra. Valakinek városi, vala- el a regényírástól, s ezért lett inkább az irodalom-regény szereplőit külön
ismerik a leendő oktatójukat, vagy egy ismerőse ajánlotta az illetőt.
Visszatérve a szegedi autóvezetők toleranciájára, ha egy jogosítvánnyal ren- kinek falusi élményei vannak; nekem költő. Az Aranysárkány e változata vizsgálni.
delkező autóvezető lassan haladó tanulóautót lát maga előtt, először a sebesség- főleg irodalmiak. És mindenki abból 1932-ben egyszer megjelent, utána feTuti Tímea
korlátozó táblát keresse, ne a dudát a kocsijában!
N. A. G. dolgozik, amije van. Nekem sok lejtették el. Az életműveket nem lehet

SZEGY

KULTÚRA

2005. NOVEMBER 28.
//

KIS REDONYOZES,
SOK GITÁROZÁS
Beszélgetés Tátrai Tiborral

„Itt nincs semmiféle szöveg, semmiféle „imidzs", csak zene van, de nem komolykodunk,
nem próbáljuk bebizonyítani azt, mi milyen vájtfiilíí és mennyire bonyolult zenészek
vagyunk, hanem feketén-fehéren arról van szó, hogy tánczenét játszunk''''
- mondta lapunknak Tátrai Tibor.
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ARENAHANGULAT A VARBAN
Talán nem túlzás állítani, Szegeden manapság a nagybetűs csapat a kézilabdásokat jelenti. A népszerű klub több évtizedes történetéről a Móra Ferenc Múzeum várépületében tekinthető meg kiállítás.
A tárlat rendezői, Medgyesi Konstantin es Orbán ITKTC az ódon hangulatú vármúzeumot virtuális arénává igyekeztek alakítani. Azon a helyen, ahol máskor festmények műalkotások történeti emlékek vannak kiállítva, most a kézilabdázás relikviái láthatóak Szurkolói sziréna, dob, sálak kézilabdakapu, hálók mezek kupák érmek és megannyi fénykép teszi érzékelhetővé a játék mindennapjait, a győzelmek
pillanatait A klub históriája - amelyet a látogatók végigkövethetnek - egészen
1961-ig nyúlik vissza. Akkor alapították a Szegedi Előrét 1970-ben bekövetkezett
az első névváltoztatás, onnantól kezdve viselte a gárda a később legendássá váló
Volán nevet Harminc évvel ezelőtt, 1975-ben jutottakfelaz élvonalba, azóta is folyamatosan az első osztályban szerepelnek 1993-tól Pick Szegedként ismerheti a
szegedi kézilabdásokat ország-világ. Mint azt a sportág iránt elkötelezettek jól tudják az egyesület történetének legnagyobb sikerét 1996-ban érte el, a Pick Szeged
lett a magyar bajnok maga mögé utasítva az örök rivális Fotex Veszprémet.
A szegedi kézilabdázás minden időszakának megvoltak a maga sztárjátékosai, -edzői, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A kiállított képek segítségével ismét láthatjuk az egykori sportolókat, a gólokat, a felejtheteden mozdulatokat. A tárlat főként a korábbi és mai nagyszerű küzdőket mutatja be, de
megemlékeznek a csapat számára nélkülözheteden szurkolókról is.
A múzeum néhány hónappal ezelőtt intézett felhívást a város sportszerető
közönségéhez, hogy a kiállítás időtartamára bocsássanak a közgyűjtemény
rendelkezésére kézilabdás emlékeket. Az akció sikeres volt, így a kiállítás anyaga
nagyrészt az így begyűjtött tárgyakra és dokumentumokra épül.

EGRESSY-DRÁMÁK KÖTETE
A drámaírók állítólag akkor csapnak igazán a lovak közé, amikor nagy a baj.
Nincs mód szólásra jelentkezni, nem jó irányba megy az ország, a fiatalok elvétik a követendő utat stb. Most, aki nagyon akar, láthat kortárs írók darabjait, aki
nem elég figyelmes, könnyen lemaradhat róluk. De mégiscsak alkot Háy János
és Egressy Zoltán, sőt, színpadon láthatjuk darabjaikat. Ebből nehéz megállapítani, merre megy az ország.
Mindenesetre, Szegeden az utóbbi évben két ősbemutatót is láthattunk egy operát, a Csendet, és egy prózai darabot, a Reviczkyt. Kinek melyik hogyan
tetszett, az most nem kérdés, mint ahogy az sem, hogy Iti lehet büszke magára,
ezekért a bemutatókért - a Szegedi Nemzeti Színház, annak direktora vagy a
A latin zenében egy pillanatra sem lehet megpihenni. Fotó: Segesvári Csaba
város. Az a kérdés, kíváncsiak-e a nézők az újra. Hogy mennyire lettünk kultúVannak nevek, amiket akkor is is- amikor azon törtem a fejemet, hogy el- rakoztató tánczene. Az a lényeg, hogy rakövetők és mennyire vagyunk teremtők?
mer az ember, ha valójában nem is. Pél- adom az összes hangszert. Mert ven- szeresse a közönség.
A nemzetközi trendek szerint a Shakespeare-darabok és egyéb klasszikusok
dául a Tátrai. Egy magyar ember alap- déglátózni nem voltam hajlandó, hogy
-Mennyiben munka és mennyiben jáújszerű feldolgozása jelenti a modernt, a progresszívet, a kortársat Ezzel lehet
műveltségének vagy valami még annál kimenjek valami ócska, redvás nyugati ték a zene?
biztosra menni - láttam három Szentivánéji álmot a nyáron, és még nem is nézis alapvetőbbnek a része. Ö sem tudja, pubba vagy kocsmába, ahol azt mond- Ez egy olyan megélhetési forma, tem meg mindet, amit lehetett volna. Rómeóról meg a nőjéről már ne is beszélmekkora része van ebben az ismertség- ják, hogy az éppen aktuális top hun- ami munka. Ha úgy vesszük hogy a
jünk - volt klasszikus balett, kortárs, musical, próza, mozgásszínház. Csak a
ben, mert nem ért rá ilyenekkel foglal- dredet játsszam, meg az összes szeme- munka az, amivel eltartjuk magunkat,
punkopera hiányzik Még.
kozni. Zenélt.
tet, de csak ilyen halkan, és még halkab- akkor nekem ez az. Emellett nagyon
Egressy mégis elismert drámaírónak számít, nemcsak hazánkban, hanem
- Egyszer azt nyilatkozta, kamaszko- ban. Ennél a tisztességes munkát én szerencsés embernek érzem magam, Európában is. A Portugál című darabját játszották országszerte is, de Kassán,
rában magával ragadta a bév, hogy zenél-többre tartottam, és azt találtam, ki, hogy ebből élek meg, amit szeretek csiPrágában, Pozsonyban, Grazban is, a Sóska, sültkrumplit szintén nemzetközi
hessen. Azóta sem eresztette ?
hogy el fogok menni dolgozni. Aztán nálni. Most elég kemény menetben vaközönség láthatta már. Nem panaszkodhat Vagy nem panaszkodhatunk Pedig
- A családban nem volt senki, aki megalakítottuk a Tátrai Bandet, és lé- gyunk novemberben, tegnap Harkány- alakjai minden lélegzetvételükkel magyarok - a mentalitásuk, a hozzáállásuk, az
zenével foglalkozott volna, nem is volt lekben is újra visszatértem ebbe a do- ban játszottunk de leesett a hó, úgy- életük a szorongásaik a pesszimizmusuk a humoruk a vadságuk mégis értik
család a környéken amúgy - apámtól- logba. Azóta viszont dübörög. Talán hogy öt órakor indultunk és háromnemindenfelé. A most megjelent szintén Portugál című kötetben Egressy nyolc
anyámtól elég korán elkerültem, nagy- kellett is az a szünet az életembe. Most gyed tízkor érkeztünk meg Harkányba
darabját gyűjtötték össze - az előbb említettek mellett a Kék kék, kék, a 4x100,
mamám nevelt Kis angyalföldi proli- úgy néz ki, már nem fogok mást csinál- - a Mecsekben le voltak zárva az utak
a Veszett Éden, a Három koporsó és a Baleset olvasható. Hogy mi is értelmezgyerekként meresztgettem a fiilem, ha ni, csak gitározni.
kerülni kellett, játszottunk mire hazahetssük rendezőktől és színészektől szabadon.
P. Zr.
szólt a rádió, akkor kapott el a gitár
- Abban az időszakban, amikor arra vergődtem négy vagy öt óra volt hajhangja. Egy pillanat alatt fejbelőtt a gondok, hogy eladja a hangszereket, akkornalban. Délben leestem az ágyról, megShadows együttes Hank Marvin gitáro- otthon sem zenék?
ittam a kávét, és már kezemben volt a
sának játéka - ahogy szólt az elektro- Otthon mindig zenélek magam- gitár. Most belemerültem egy nagyobb,
mos gitár a hatvan évek közepe felé, az nak, mindig gyakorlok, ez akkor is így háromtételes darabba, és azzal játszotolyan dolog volt, amihez foghatót sem- volt, most is így van, de a megélhetés tam négyig, akkor beleültem a buszba,
mit nem tudnék elképzelni. Be lettem más. Végül is, ezzel mindenki így van — most pedig itt vagyok Ezt jó csinálni.
oltva teljes mértékben, és szerencsém is én szívesen élek jól és könnyedén, és ha
- Milyen felelőssége van a zenésznek?
volt viszonylag korán, tizenhat éves zenéből nem lehet, akkor valamiből
- A legnagyobb felelőssége az ivás koromban összetalálkoztam egy srác- kell. Annak, hogy magunk alá bezuha- tizen-, huszonéves koromban elég
cal, aki bennfentes volt Radics Béla ze- nunk, otthon ülünk és vakarózunk, gyakran túllőttem a célon, de akkor
nekarának berkeiben, így közel tudtam hogy mi meg nem értett zenészek va- sikk is volt a hatvanas évek végén, hetkerülni a színpadhoz - ez meg aztán gyunk, és milyen nehéz az élet, és mi- venes évek elején egy rockzenekarnak
olyan lökés volt, hogy másnap vagy lyen szar a világ, nincs értelme. Nem lomposan, bozontosán, koszosan és
Ingyenes, komputeres helyfoglalás
harmadnap már nem is mentem iskolávisz előre. Ha úgy kellett volna, akkor seggrészegen kellett kinézni. Ez így
ba.
Legkedvezőbb átszállás - legolcsóbb ár
én most egy nagyon boldog vállalkozó működött De ahhoz, hogy a latinestet
- Elbizonytalanodott azóta valaha is lennék, mint ahogy most egy boldog megcsináljuk rendesen, nem lehet hüTöbb száz légitársaság teljes kínálata,
abban, hogy ezt kell-e csinálnia, vagy kell-gitáros vagyok - ebben egészen biztos lyéskedni - minden nap kell karbantare ezt csinálni?
tást végezni, gyakorolni, és nem ütheti
vagyok.
azonnali jegykiállítás
- Hajaj! Az ember életében vannak
- Van olyan zene most Magyarorszá- szét magát az ember. Nem lehet, mert
kisebb-nagyobb törések. Egyébként én gon, ami igényes is és népszerű is?
akkor nem tudja megcsinálni az estét nem vagyok érzékeny, elég keményen
- Például ez. Épp a minap beszél- nem lesz élvezetes, nem lesz gyors,
viszem a dolgaimat Volt egy olyan idő- gettem valakivel erről, hogy nálunk semmilyen nem lesz, ha az ember be
szak a Tátrai Band előtt pár évvel, ami- összekeverik a zenélést meg a szórakoz- van rúgva, akkor nem történik semmi.
kor nagyon rosszul ment Magyarorszá- tatást - egy 3+2 vagy egy Teknő, amin Csak szeretné. Arról nem is beszélve,
gon a zenélés - megszűnt a lehetősé- mosolyog mindenki, szükség van, mert hogy ahogy telnek-múlnak az évek günk a KGST-ben való koncertezésre. igény van rá, hiszen nagyon széles réteg szerintem ezzel a világon mindenki így
Akkor az összes magyar zenekar oda ezt hallgatja, és nem a zenéje miatt, ha- van - , ahogy gyűlik a tapasztalat, a tuminden hallgatónak és oktatónak alanyi jogon jár!
járt - hihetetlen, milyen exportőrök nem a szövege miatt, és egyáltalán az dás, a biztonság, kevesebb van előttem,
voltunk könnyűzenében, az egész kele- attitűd miatt, meg mert szórakozni mint mögöttem. Ami már eddig megTeaven
virtuális «tínátt web oldalunkon'
www conaresstavel hu
• W1IJVII Pil MIHIIW HMIMIVt n w
ViHVHWIIIWII« PW W ••« WV*IIV VWNV V VlfIVW
ti blokkot mi láttuk el. Ez egy megélhe- akar, mert az egy jó dolog. Amit mi csi- volt, annyi már nincs előttem - ez is fe- Ldst
minute djánldtofc 6Qész cvbcn
síiitsk^ űdüléssk
tési forma volt, mert irgalmatlan nagy nálunk - itt nincs semmiféle szöveg, lelősség. Olyan jól esik nézni ilyen koterület, amikor pedig megszűnt, elro- semmiféle „imidzs", csak zene van, de molyabb arcokat, idősebbeket, hogy
hadt, elromlott, akkor egyszerűen nem
nem komolykodunk, nem próbáljuk milyen bölcsenfogjákfela dolgokat
volt munka, de valamit kellett csinálni.
bebizonyítani azt, mi milyen vájt fülű Közeledik az ember ehhez, és ez is jó.
Elmentem redőnyözni, csináltam két
Szeged, Dáni-utca 7., a Domusnál
és mennyire bonyolult zenészek va- És aki nem csinált semmit, arra még
éven keresztül, közben még játszottam
gyunk hanem feketén-fehéren arról csak nem is emlékezhetnek
tel: 62/481-562 - travel@congresstravel.hu
a Generállal, de volt olyan időszak is,
P.Zs.
van szó, hogy tánczenét játszunk Szó-
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minden, ami repülés!

Kerje az egyetemi
kedvezményt
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ZFK-S HALLGATÓ SIKERE
A Temesváron november 16-a és 18-a között megrendezett X. Nemzetközi Fuvolaversenyen szép sikereket ért el Kocsis Krisztina, a Zeneművészeti Főiskolai Kar V. évfolyamos fuvola szakos hallgatója. Második helyezést ért el, illetve a verseny kötelező művének (Remus Georgescu) előadásáért a zsűri különdíjban részesítette. (Első helyezést egyébként nem adtak ki.) Kocsis Krisztina
tanára Lass Zoltán főiskolai docens, zongorán kísérte: Szelezsán Beáta főiskolai
tanársegéd.

AZ IFJÚSÁGI HÁZ
PROGRAMJA
NOVEMBER 30. - DECEMBER 3.

November 30. 19:00: Török est, vendég: Arasinda Turkish Folk Music Group.
December 1. 22:00: Rock disco by Zero az IH Caffe-ban.
December 2. 21:00: Kulcs és Lakat Party a Ráció Plusszal közösen. Társkeresés a legjobb retro zenékkel IH Caffe-ban.
December 3. 20:00: Tini parti - Mikulás buli, Resident: Dj Bigiboy (Club 88)
& Egon. vendég: Dusán. Belépőjegy: 450 Ft.

A GRAND CAFÉ MŰSORA
NOVEMBER 28. - DECEMBER 4.

November 28. 17 óra: Biciklitolvajok 1948, r.: Vittorio De Sica. 19 óra: Saly
Noémi Csodabogarak című köteteinek bemutatója. (Ab Ovo Kiadó). 21 óra: Éjszakai őrség 2004, r.: Timur Bekmambetov.
November 29-30. 17 óra: Biciklitolvajok 1948, r.: Vittorio De Sica. 19 óra:
Anyegin 1999, r.: Martha Fiennes. 21 óra: Éjszakai őrség 2004, r.: Timur Bekmambetov.
December 1.17 óra: A közvetítő - magyar bencések szolgálata. 19 óra: Szállnak
a darvak. 21 óra: Az igazság fogságában.
December 2. 17 óra: A közvetítő - magyar bencések szolgálata. 19 óra: DNS
Est. 21 óra: Az igazság fogságában.
December 3-4. 17 óra: A közvetítő - magyar bencések szolgálata. 19 óra: Szállnak a darvak. 21 óra: Az igazság fogságában.

A JATE KLUB PROGRAMJA
NOVEMBER 28. - DECEMBER 3.

November 28. hétfő 22 óra: BTK-s, ZFK-s est - Vodka-narancs akció! 1-et fizet 2-t kap! Házigazda: Dj. Alma Kisteremben: Dzsi&Weeck. BTK-soknak,
ZFK-soknak ingyenes.
November 29. kedd 21 óra: Bitangok éjszakája. Fellép: Velvet Stáb (Szeged, Bp)
Guilty Parties (R.A.T.M. Tribute by Subscribe). Subscribe, Neck Sprain.
November 30. szerda 19 óra: Magyaros Szakest - Gin-tonic akció! 1-et fizet 2t kap! Fellép: Friday's és a Delirium Trainers. Házigazda: dj. Alma Kisteremben: dj. Egon.
December 1. csütörtök 22 óra: Gólya buli. Gólyatábori, vagy Gólya kártyával
az elsősöknek ingyenes. Házigazda: Dj. Varga B. Kisteremben nosztalgia Molnár Lajossal.
December 2. péntek 22 óra: Colorstar koncert. A koncert után party Dj. Fraserrel (Breakbeat). Lézer: Laserdesigner.
December 3. szombat 17.30 óra: Hóhérok éjszakája. Black Metál Fesztivál. Sear
Bliss, Ahriman, Negura Bunget (RO), Neochrome. Belépő: 1000 Ft. 22 óra:
Régi idők bulija. Nagyteremben: Bende Gábor. Kisteremben: Dj. Varga B.

A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
PROGRAMJA
NOVEMBER 28. - DECEMBER 3.

November 28. hétfő 18 óra ifjúsági Ház: Belvárosi életképek. Könyvbemutató.
Vendég: Pásty Júlia, a könyv szerzője, Bródy Sándor-díjas író. Beszélgetőtárs:
Mikola Gyöngyi irodalomtörténész, kritikus. Közreműködik: Dálnoky Zsóka
színművésznő. Házigazda: Dr. Majzik István kiadó. .
November 29. kedd 17 óra MTESZ Székház: Ópusztaszeri megmaradás fala.
Mi van mögötte? A rombolás országos visszhangja. Vendégek: Bozsóki Mátyás
agronómus, 56-os Munkástanács elnöke, Dr. Körösi Imre közíró, Dr. Szalay
István ny. államtitkár, főiskolai tanár és más meghívott vendégek (akik elfogadták). Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédő polgár.
November 30. szerda 18 óra Ságvári Gimn. 113-as terem: A Vox Nova kórus.
Vendégek: Balogh Irén karnagy és a Kórus tagjai. Beszélgetőtárs: Tarcsay Tamás tanár.
December 1. csütörtök 17 óra Móra Ferenc Múzeum: Vizenjárók naptárának
bemutatása. Vendégek: Hemmert János festőművész ny. rajztanár és Gabnai
Éva (Gold Print Nyomda). Közreműködik: Dombiné Dr. Kemény Erzsébet
zongoraművész, Laczi Júlia és Szabó Zsuzsanna (ének). Beszélgetőtárs:
Tandi Lajos újságíró. Háziasszony: Dr. Vörös Gabriella, a Múzeum igazgatója.
December 1. csütörtök 18 óra Varga Mátyás Kiállítóháza (Bécsi krt. 11/A.): A
Varga Mátyás Alapítvány születése. Háziasszony: Kovács Ágnes.
December 2. péntek 18 óra Bartók Béla Művelődési Központ: Születésnapi Est.
Vendég: Kószó Jenő törzstagunk, a Kávéház és a város egyik fotós-dokumentátora. Közreműködik: Nagy Gábor kétszeres-díjas Népművészet ifjú mestere.
Beszélgetőtárs: Dr. Szalay István matematikus, a Kávéház Kuratóriumának elnöke.
December 3. szombat 17 óra Ifjúsági Ház Kávézó: Újévi gála beharangozó. (A
Gála: 2006. január 1. vasárnap 19 óra Szegedi Nemzeti Színház). Vendégek:
Papdi Istvánné Audit and Audio Kft. ügyvezető igazgatója F. Attila Szabó producer. Közreműködnek: Forgó Nóra, Andrejcsik István, Kóbor Tamás a
SZNSZ művészei. Háziasszony: Czenéné Vass Mária népművelő.
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Találkozás Scháffer Erzsébettel a Somogyi-könyvtárban

ÍZEK ÉS EMBEREK
Vannak kötelező kérdések, vannak protokollkérdések, vannak önző kérdések és vannak
fontos kérdések. Meg azok, amiktől megfogható, tapintható, érezhető ember lesz a
riportalany - ismerős. Több: barát. így kellene tudni kérdezni. Mint Scháffer Erzsébet.
Iduska néni, Mama
barátnője határozott
nőszemély. Szinte rettegtem tőle gyerekkoromban, pedig nem
volt egy rossz szava,
gesztusa vagy - és ebben teljesen biztos vagyok - , gondolata sem
hozzám. Már tisztelem
azt az erőt, ami kislányként megrémített.
Scháffer Erzsébetet is
ilyen nőnek vélem;
gyerekfejjel őt sem
tudtam
beilleszteni
azokba a női mintákba,
amiket magam körül
láttam - őt annyira szabadnak éreztem, amilyen embert nem is ismertem.

Keverék
És azt is éreztem,
tudtam, most már értem is, hogy ez az adoMegszeretem, akivel beszélgetek. Fotó: S.
mány belülről fakadó
teher - nem tehet róla
Nézem, kik jöttek el a találkozóra
vagy ellene.
- tanítónénik, nagymamák, egyete„Én egy nagy keverék lettem:
misták, anyukák, kismama.
apám parasztgyerek volt - nyugalom,
„Hasonló emberek jönnek vidébéke, melegség, mélázó gondolatok,
ken is" - mondja - „odaadón figyelő, a
csöndességre hajló, sok gyereket
belső dolgokkal is, a körülötte lévőkakar, igazi földember - elvesz valami
kel is törődő emberek. Jóízű emberek.
furcsa véletlen folytán egy töröl metMindenféle ember.
szett városi lányt. Az édesanyám a
Érden voltam múlt héten, és naháború előtt elment dolgozni Berlingyon sokáig ott maradt egy férfi be, ott érte a háború. Haza akart
mindig több nő van, persze, de. ott
menni Temesvárra, és végül már
maradt egy férfi, egy nagyon egyszecsak egy katonavonattal sikerült neki
rű, háromszögarcú, vékony, nagyon
elindulni, akkor is csak Pestig jutott,
figyelős férfi. Nagyon értett minden
ott megállítottak minden vonatot.
történetet, és mindennek látszott,
Pesten maradt anyu, bement egy álmindennek finom rezüméje volt benlásközvetítő irodába, és mire figyelt
ne. Ott maradt, és nem szólt egy szót
- egy fehér, tűpettyes blúz volt rajsem. Két napra rá kaptam egy levelet,
tam, piros szandál és egy nagyon
Érdről, feltehetően ő írta: arról szólt
szép ballonszoknya. Akkor bejött az
az a levél, hogy ő egy mázoló, piktor,
úton egy magas, bajuszos, napbarníakibe mintha több szorult volna, mint
tott férfi keld ballonöltönyben, és azt
hogy keveri a színeket, és felkeni a
mondta, a vidéken élő édesanyja
falra, de kicsit sem volt nagyképű.
mellé keres segítséget. Anyukám azt
Küld egy pár írást, nézzem meg, hogy
gondolta, elmegy társalkodónőnek a
mit gondolok, és hogy mennyire
kedves idős hölgy mellé. így is lett,
megültek a lelkében azok, amiket
de kiderült, hogy a társalkodónőség
mondtam.
egy kis kapálás, fejés, istállóban
Ilyenféle emberek: diákok, idősek,
rendrakás, malacoknak moslékfőzés,
rétessütés és így tovább, egy sok- középkorúak, sokfélék, de hogy jóízűszoknyás parasztasszony mellett. ek, azt érezni."
Mint az interjúalanyai. MindAnyu mindent magtanult. Édesegyik.
A kötetét lapozgatva olyan érapámmal összeházasodtak, lett egy
nagyon ellenpontos, egyetértéssel, zésem lett, mintha csak és kizárólag
viszályokkal, nehézségekkel, hűsé- nyitott szívű, kedves, érdeklődő, jó
gekkel vegyes kapcsolat. Hát, az emberekkel találkozna. De ez nem
egyik dolog az életemben, amit na- ilyen egyszerű.
„Nagyon furcsa, megszeretem,
gyon fontosnak tartok, a találkozások, a másik meg a kapcsolatok. akivel beszélgetek, akármilyen. Nem
Mindenféle kapcsolat - szülő-gye- mondok nevet, kellett valakivel egy inrek, férfi-nő, testvér-testvér, anya- terjút készítenem. Éreztem, hogy nem
lánya. Próbára teszik az életünket, vagyunk egymásnak valók. Azt is éreztem, hogy nincs vele baj, csak van ott
pedig hát ezek a mi életünk."
valami, ami nem sikerült. Azt is éreztem, hogy kemény. Lám, amikor beszélgettünk, nehéz, idegen szavakkal
tarkította a mondatait, pedig ő egy jól
beszélő, flott, kedves-kedves, finom
Kiderült, ez a szegedi találkozó lény. Nagyon nehéz volt. De csakazérvolt számára a hatvanadik idén. Na- tis beszélgettünk - kellett. Kilencven
gyon szereti, de fárad. Mikor később, perces kazettából elfogyott másfél - az
a találkozón a beszélgetésekről van nagyon sok idő. Láttam, már utálja ezt
szó, hogy milyen fontos megkérdezni az interjút, de csak kiderült a végére
a másiktól, mi a helyzet, és időt hagy- valami. És én arra vagyok kíváncsi.
ni a válaszra, megakad - „már két he- Nem érdekel, hogy ő kemény vagy
te nem beszélgettem a saját gyereke- nem kemény, egyszer csak az jött ki immel".
és nem kellett gyomrozni, nem kellett
Csend.
erőszakolni, csak idő kellett, el kellett

Jóízű emberek

gondolom árulnom magamról is sok mindent
- , amire vártam. Nyilván én is akarok valamit; nem vagyok kíváncsi a kedvenc gyümölcsére, a horoszkópjára,
hanem valamire, ami az
övé. Közben megszeretem. Mert mindenki
olyan esendő, én is. Én
főleg."

Érzem
Látom, hogy úgy figyel, mint egy anya a
szomszéd gyereket - kíváncsian, de visszahúzódva, mintha nem is.
Én is figyelem, és próbálok eleget tenni az újságírószerep követelményeinek. Kérdezem,
milyen érzés emberek
elé kiállni, és beszélni
hozzájuk órán, órákon
keresztül, miközben a
Cs.
háttérben maradás az
egyik legfontosabb szakmai követelmény.
„Nem vagyok én egy klasszikusan
igazi újságíró, ezt már régóta érzem.
János Pálnak, a meghalt pápának hallottam egy újságíróknak szóló üzenetét, és gondoltam, én valahogy így
dolgozom sok éve. János Pál azt
mondta: egy újságírónak három dolga
van - mindent észrevenni, nem mindent szóvá tenni, és egy kicsit segíteni.
Én is érzem, nem biztos, hogy mindent le kell írni, valamikor jobb, ha az
ember lép vagy segít. Még a gyermekeinknél is ezt csináltam inkább - én
nehezen írok, és ha nem volt muszáj,
akkor inkább nem írtam, inkább valami mást.
Egy pedagógiai lapnál dolgoztam
tizenöt évig, és most tizenhét éve a
Nők Lapjánál - nem nagyon vagyok
váltogatós. Nagy szerencse, hogy nem
kellett napilapnál dolgozni, és nem
kellett konkrétan, direkt belpolitikával
vagy politikával foglalkozni. Bár egy
darabig mégis, akkor a Közért üzemi
újságnak írtam - imádtam a henteseket, az eladókat, mert a villanyóra
vagy az oldalas csak egy apró apropó
volt, és utána már az életük kiszakadt... Az nagyon jó volt, szerettem.
Hát nem mindig az emberek jöttek
elő?
Ezek a találkozók pedig kimondottan szolgáló, jóleső beszélgetések,
ezt érzem. Már régóta nem hiúság,
hogy ide meghívnak-e vagy sem. Ezen
a héten minden nap mentem valahova, és jövő héten is minden nap megyek valahova, és nem bírom azt mondani, hogy nem. Pedig már... Mert
azt érzem, hogy oda-vissza lesz egy nagy szavak ezek - lélektől lélekig való találkozás, amikor hol nevetünk,
hol sírunk, de még nekem is nagyon
jó. És addig, míg nekem is ennyire jó,
addig elmegyek."
Mindegy, hogy Scháffer kivel beszélget - egy pékkel, a Bereményivel,
vagy akárki mással - , mindig három
dologról van szó: a családról, a férfinő kapcsolatáról, és arról, hogy kellene élni. Mintha valami okból kétségbeesetten keresné a választ ezekre a
kérdésekre. Remélem, észrevette már,
régen megtalálta.
P. Zs.
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SPORT

MIÉRT VEREKSZIK EGY
LÁNY?
*

Profiként az amatőr világbajnokságon

Í

Szegeden rendezik meg a 15. WAKO világbajnokságot.
November 30-tól december 4-ig küzdenek meg egymással a világ legjobb kick-boxosai.
A magyar csapat színeiben egy profi női versenyző is ringbe száll majd.
Takács Rita, aki az SZTE Természettudományi Karán elsőéves biológus.

15

KORNER
TOVÁBB V E R G Ő D Ö T T A SZEVIÉP. A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapatának múlt heti szereplése kapcsán különösen kell ügyelni a pontos helyesírásra: a FIBA Európa-kupában nem továbbvergődött, hanem
tovább vergődött a csapat Zseljko Dokics lányai a már csoportgyőztes horvát Gospic otthonában léptek pályára, annak tudatában, hogy csak a győzelem repítheti őket biztosan a 32 közé. Nos, hiába voltak Kajdacsiék tisztában a feladattal, az elmúlt meccsekhez hasonlóan ezúttal sem sikerült ezt
megoldani. Már az elején elléptek a hazaiak, a 14. percben például 33:15re vezettek. Hiába kapaszkodott eztán a Szeged, alig-alig tudott tíz ponton belülre kerülni. A vége 75:65 lett oda, s ezzel a verséggel a Szeviép búcsúzott a nemzetközi kupától. Az elmúlt hetek kudarcaiból marad a tanulság: egyáltalán nem sikerült pótolni a nyáron távozott kulcsjátékosokat,
Djelmist és Ajanovicsot, s tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy Nagyova november közepén krónikus Achilles-sérülése miatt abbahagyta a játékot,
így aztán már senkit sem lepett meg, hogy a hétvégi hazai bajnokiját is elvesztette a csapat: a Diósgyőr 63:52-re győzött Szegeden. A hazaiak kilátástalan játéka, s néhány többre érdemes játékos vergődése kapcsán pedig
immár felmerül a kérdés: megérte-e szakítani a sikerkovács Újhelyi Gáborral, s új edzőt hozni Szegedre?
NEM D Ő L T EL A DOMINO SZEGEDEN. Nem várt könnyű rivális a
Szeged Beton vízilabdacsapatára, a listavezető és címvédő Domino-BHSE
látogatott az újszegedi Sportuszodába. Meglepetés nem történt, 11:9
arányban győztek a favoritnak számító fővárosiak. Európa élgárdájában
szerepel hét olimpiai bajnok, ezért nem volt meglepő, hogy rengetegen látogattak ki a bajnoki forduló rangadójára. A közönség a hazaiak mellett a
Dominót is megtapsolta, különösen a szegedi nevelésű Molnár Tamás és
Fodor Rajmund aratott nagy sikert. Jól kezdett a Beton, az első játékrészben végig Éleséknél vezettek, de a BHSE mindig egalizált, 3:3. A második
negyed sorsdöntőnek bizonyult, ekkor robbantott a Honvéd, Benedek és
Biros bombáival szemben nem volt ellenszer, 4:8. A Beton ezután feljavult,
köszönhetően az egyaránt három találatig jutó Hosnyánszky, valamint Kádár gólerősségének, sőt a kapuban Barát is remekelt. Hiába nyerte meg az
utolsó két játékrészt a Szeged, a vendégek sikere nem forgott veszélyben.

Szeretnék majd kutató lenni, de ez még odébb van. Fotó: Segesvári Csaba
- Már három éve sorozatosan hódítod Kajakoztam és zongoraórákra is jártam. a fiatal és barátságosak az emberek. És
el a különböző profi szövetségek öveit. A A középiskolában a tanulás kötött le na- sok a kutya. Szinte mindenhol találkozszegedi világbajnokságon mégis a magyargyon. Biológusnak készültem, és akár ni a kedvenceit sétáltató emberekkel.
késő estig képes voltam bújni a tan- Nekem is van egy kiskutyám. Fontosválogatott tagja leszel.
- Három magyar bajnoki forduló könyveket. Éppen egy ilyen túlhajszolt, nak tartom, hogy az emberek szeressék
van, ahol a versenyző kvalifikálhatja tanulós időszakban láttam meg a hirde- az állatokat.
magát a válogatott csapatba. Aki ezeken tést. Kick-box edzés. Miért ne? És le- Hajói tudom, nyitottál egy edzőtera versenyeken jól szerepel, a súlycso- mentem az első foglalkozásra. Először met.
portja legjobbja lesz, meghívást kap a külön a többiektől. Kezdő voltam, rá- Igen, van egy edzőtermem a Bajai
nemzeti keretbe. Az én helyzetem egy adásul lány. Később felfigyelt rám az úton. Az edzőmmel, Károlyi Istvánnal
kicsit más, ugyanis nem voltam résztve- edző, hogy milyen kitartóan tréninge- ökölvívást, kick-boxot és thai-boxot okvője egyik tornának sem, azaz mégis. zek. Tényleg élveztem, hogy végre tatunk. A tanulás, versenyzés és az
Mindegyik rendezvényen volt egy cím- mást is csinálok a tanuláson kívül. Ko- edzősködés jól kiegészítik egymást. A
mérkőzésem, és mindegyiket megnyer- molyan vettem az edzéseket. Egyszer terem nem túl nagy. Úgy kell elképzeltem. Felkértek, hogy mi lenne, ha in- odajött hozzám az oktatóm, és azt ni, mint egy fitnesztermet. Csak itt nem
dulnék ötvenkét kilóban. Sokat számít, mondta, hogy ha akarom, ő csinál belő- súlyzókkal és gépekkel, hanem különhogy a vb-t a városban rendezik, én pe- lem világbajnokot. Próbáljuk meg.
böző zsákokkal és egy ringben trénindig most már szegedi vagyok, a súlycso- Háromszor voltál világ- és egyszer gezhet, aki betér hozzánk. Tizennégy
portomban szükség van rám, úgyhogy Európa-bajnok. Szegedre az egyetem csábí-órás bérletet és napijegyet is lehet váltaelfogadtam az ajánlatot.
ni. Az edzőm és én mindenkivel külön
tott. Marad még energiád tanulni?
- Nem igényel más felkészülést egy
- Biológia-környezvédelem szakon foglalkozunk.
amatőr verseny? Nem lesz hátrányod abból, hogy hozzá vagy szokva a profi versenyszabályokhoz?
- Valójában csak egy lényeges eltérés van, amely azonban gyökeresen
megváltoztatja a küzdelem stílusát. Az
amatőr versenyeken három menetben
kell eldönteni, hogy ki a jobb. A profiknál ez megegyezés kérdése. Általában
hét menetben bokszolok, de a következő címmérkőzésem már tíz menetre
van kiírva. A hosszabb küzdelemben
sokkal több idő van egy-egy akció kidolgozására. Jobban lehet koncentrálni
az ütések pontosságára és erejére. Az
amatőr mérkőzések pörgősebbek.
Megállás nélkül csépelik egymást az ellenfelek. Ehhez tényleg hozzá kell
szoknom. Ritmust kell váltanom. Az
edzőmmel már lassan egy hónapja készülünk a hárommenetes küzdelemre.

diplomáztam Nyíregyházán. Most bio- Meg lehet tanulni a küzdősport alaplógushallgató vagyok Szegeden. Sok jait tizennégy órában?
tantárgyból kaptam felmentést, úgy- Tapasztalatom szerint meg. A nahogy marad elég időm az edzésekre. A gyobb, csoportos foglalkozásoknál lasvizsgaidőszak persze sokkal több idő- sabb a fejlődés, hiszen nem tudnak
met leköti majd. A Szegedi Tudomány- mindenkivel külön foglalkozni az oktaegyetemet egyébként az egyik tanárom tók. Míg a mi kisebb edzőtermünkben
javasolta a főiskolán, aki látta, hogy ér- néhány fővel dolgozunk csak, és mindekel a genetika. Szeretnék majd kuta- denkinek az alkatához képest dolgoztó lenni, de ez még odébb van. Viszont zuk ki a saját stílusát. Másként küzd egy
azt már most látom, hogy nem lehet a száz kilós, zömök alkatú, és másként
profi kick-boxra alapozni a jövőt Itt egy nyúlánk, magas sportoló. Ráadásul
közel sem lehet annyi pénzt keresni, saját ringünk van, így már az edzések
mint mondjuk a profi boksszal. Egy- kezdetekor tudjuk gyakorolni a küzdelegy mérkőzésre például nekünk kell fel- met a szorítóban. Merem állítani, hogy
hajtani a szponzorokat, kifizetni a nem- tizennégy óra után bátran ringbe enzetközi szövetség - amelynek éppen el gedném a versenyzőmet bármelyik
akarom hódítani a trófeáját - licencdíját egyesület hasonlóan kezdő harcosával
és övét Ha eljönnek, a szövetség szak- szemben.
embereinek a teljes ellátása is a mi fel- Szerdán kezdődik a világbajnokság.
adatunk. Ráadásul, ha azt akarjuk, hogy Várhatunk tőled a profi övek után amatőr
közvetítsék a gálát, a T V is tartja a mar- világbajnoki érmet is?
- Miért verekszik egy lány?
- Békés gyermekkorom volt. Vere- kát. És ami marad, azt el lehet utalni az
- Mint említettem, céltudatosan
kedős bátyáim sem voltak. A játszótéren edző, a menedzser és a versenyző szám- készülök az amatőr versenyre. Az elsem dúltak bandaháborúk. De a tréfát lájára.
múlt év gáláin bár más stílusban harcolfélretéve, csalódni fog, aki valamilyen a
tam, de a felkészülésem ugyanolyan ke- Milyen az új környezet?
mélyebb összefüggést keres a pofozko- Megmondom őszintén, egy kicsit mény volt, mint bármelyik más sportodás és Takács Rita között. Örökmozgó tartottam a költözéstől. Nyíregyházán lónak. A technikám is fejlődött Ha sigyerek voltam. Minden érdekelt. Na- nőttem fel. Úgy gondoltam, hogy egy kerül a hárommenetes küzdelem ritmugyon sok mindenbe belekóstoltam. Ké- kisváros után nehéz lesz megszokni a sát felvennem, esélyes vagyok az éremsőn, tízenhét évesen kezdtem el a „bu- nagyot. De szerencsére egész más han- szerzésre. Sőt...
nyót". Akkor már túl voltam az úszá- gulat fogadott. Szeged, bár méretekkel
son, művészi tornán, hosszútávfutáson. nagyobb, mégis kisvárosi a légköre. Sok
Dobó Csaba

MAJDNEM ELSZÓRAKOZTA A PICK. A bajnokság első rangadóját
vívta a Pick Szeged kézilabdacsapata: Bertáék listavezetőként a fiatalokra
épülő Dunaferrhez látogattak. Az alapszakasz végeredményét döntően befolyásoló összecsapáson 26:25-re győzött Kovács Péter együttese. A találkozó előtt mindenki szoros végeredményt várt, hiszen a Dunaújváros a bajnoki címvédő Veszprémet is megszorította. A Pick magához ragadta a
kezdeményezést, 5:2 után még felzárkózott a házigazda, de 10:6 után úgy
tűnt, eldőlhet a találkozó. A Szeged régen látott parádés játékot produkált,
szinte hibádanul védekeztek Mezeiék, ráadásul Puljezsevics kapus is parádézott. A csapatot elkísérő lelkes szurkolók a félidőben 16:9-es Pick előnynek örülhettek. Nem adta fel a Dunaferr, a junior válogatott játékosainak
köszönhetően egyre jobban közelítették meg az elkényelmesedő szegedieket. Sőt, 22:21-nél átvették a vezetést Császárék, pedig korábban már 9
góllal is vezettek a vendégek. A végére azonban összeszedte magát a Pick,
s a hat gólig jutó Perunicsics vezérletével mégis megnyerte a rangadót.
„SZEGED VÁROS ÉLCSAPATA!". Az elmúlt héten két fantasztikus
mérkőzésen két csodálatos győzelmet aratott az Első Beton Szeged futsalcsapata. Bajnoki mérkőzésen a fővárosi Kanárik SE-t látták vendégül
Szabó Zsolt tanítványai, s fordulatos csatában 6:5 arányú győzelmet arattak.
Hamar kétgólos előnyre tettek szert a sokkal szervezettebben, tudatosabban játszó vendégek, s hiába szépített K. Tóth, a félidőre újból csak megduplázódott a vendégelőny (1:3). Sőt, a 26. perc végén már 4:l-es Kanárik-vezetést mutatott az eredményjelző. Ekkor olyan történt, amire talán
senki sem számított: másfél perc alatt egyenlített a Beton (Szentágotai,
majd K. Tóth talált be, ezt követte Csűri bombasztikus szabadrúgásgólja),
sőt: Rácz a 30. percben a vezetést is megszerezte. Ezt követően Csúri fegyelmezedensége miatt emberhátrányba került a Beton, a vendégek pedig
(igaz, már röviddel a Szeged kiegészülése után) góllal büntettek. Óriási
szívvel küzdött tovább az Első Beton, s Brinszky Adrián (ki más?) a 37.
percben egyéni akcióból megszerezte a győztes gólt. Aztán a hét közepén
a Magyar Kupában folytatódott a csoda: az 5:3-as csömöri vereséget
ugyanilyen arányú győzelemmel egalizálta a Beton, majd hosszabbításban
7:4-re győzött (a mindent eldöntő találatot újra csak Brinszky jegyezte),
így bejutott a nyolc közé a nagy nevű Rubeóla FC kiverésével. Tanulság?
Újra lehetne gondolni a „Szeged város élcsapata" kategóriát, illetve a december 5-i Szentes elleni hazai évzárót senkinek sem szabad kihagynia.
NYÖGVENYELŐS HÁROM PONT. Az őszi utolsó fordulóban a középmezőnyhöz tartozó Kisteleket fogadta a Tisza Volán-Szeviép a Felső
Tisza parti stadionban. Sérülés (Bank, Kökény) és sárga lap (.Harmos) miatt
21 gól ült a kispadon, s ez nem volt jó előjel. Ehhez képest a nagyszerűen
futballozó „ificsapat" a harmincadik percben már 3:0-ra vezetett Sziegl,
Szekeres és Kreizler góljaival. Aztán érthetedenül összezavarodott a társaság. A fiatalok hiába vezettek 4:1 -re is (gólszerző: Dargó), a vége sok fölösleges izgalom és 4:3 lett. A csapat rátapadva az éllovas Csongrádra, attól
két pontra lemaradva áll a harmadik helyen. A Balástyával kiegészülő nagy
hármas alig-alig hibázik, s nyolcvan százalék körüli teljesítményt mutat a megszerezhető és az elért pontok alapján. Régen volt ilyen izgalmas a
labdarúgó megyei I. osztály.
Ü L Ő BIKÁK: CSILLAGOS ÖTÖS. Az NB l-es ülőröplabda-bajnokságban az 5-9. helyért folytatott rájátszás ötödik, egyben utolsó fordulóját
Szegeden rendezték. A városunkat képviselő Csakazért SE Ülő Bikák
mindhárom mérkőzésüket magabiztosan nyerték, s ezzel megszerezték az
ötödik helyet a bajnokságban. Először a helyi rivális SZMAE-t intézték el
egy tükörsima 3:0-lal, majd ugyanilyen arányban múlták felül a fővárosi
HOSC-t, aki pedig általában megizzasztja a Bikákat. Az utolsó meccsen
pedig a Nagykanizsát gázolták el 3:0-ra.
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eklámzabálók éjszakája. Első
hallásra amolyan elvont, zombis bulinak tűnik. Másodikra is.
A jegyemet a radiátoron szárítom, mert
leöntöttem valamivel, szerencsédenkedés felsőfokon, közben eszembe jut, ha
nem kaptam volna, lehet, el sem mennék. Mert úgyis láttam már eleget, jót
is, rosszat is.
De meg van ez rendesen szervezve, plakátok mindenhol, kellő hírverés, óriási érdeklődés, csak nem lesz
rossz, én is végigvizuálom.

A „Trend" nagy úr
A bulihoz minden kellék megvan,
trendi rózsaszín miniszoknyás Barbiebabák öltönyös, gazdag arcú pasikkal.
Kivilágított, sőt, túlvilágított hipermodern épület, hossztessek, akik ha kell,
ha nem cukorkákat dobálnak neked,
vagy hozzád, meg másokhoz is. Tulajdonképpen lényegtelen is, mert mire
eljutunk a ruhatárig, már van piros
meg kék meg cukrunk, nemtőm" milyen szórólapjaink, meg piros sípunk
is, rögtön három, hátha nem elég egy,
majd odaadjuk a nálunk kevésbé szerencsésebb tomacsukás egyetemistáknak, akik nem jutottak be.
Messziről elkerülnénk a „ha jól válaszolsz és kitalálod, akkor nyersz egy
ilyet meg egy ilyet" standot, de az, mint
megszoktuk, mindig ott van, ahol nem
kellene lennie. Konkrétabban a terem
bejáratánál, mert így hátha könnyebb
lesz bejutni. Reklám helye. Csak meg
kell mondanod, hogy citromos vagy barackos Nesteát iszol, és akkor hátha át
tudsz esni az előtted éppen a Cosmot
lapozgató kis csoporton, és leülhetsz.
Nem vicc, tényleg. Azt, hogy miért érdekes, ha az ember bekötött szemmel
két kortyot iszik, nem értem, de rajtam
kívül legalább harmincan állnak ott,
hátha lesz más is. Rajtunk kívül még
vagy hatszáz kultsznob mered az egyenlőre üres kivetítőre, és közben mindenki sms-t ír vagy telefonál, hogy itt ül és
már most nagyon jól érzi magát.
Minden kor a maga istenségének
hódol. Ma a kép az úr. A reklámokat
gyakran elintézzük egy arisztokratikus
kézlegyintéssel, szükséges rossz, inkább
felbosszant, mint elbűvöl, pedig ez egyfajta költészet. Ipari költészet, ha lehet
így nevezni. Mert a reklámban majdnem minden tökéletes. Megvehető és
élvezhető a világ. A tökéletesség szappanoperája, mert a mosópor tökéletesen tisztít, az alapozó tökéletesen fed, a
kocsi karosszériája meg már annyira elmondhatadanul tökéletes, hogy nagyon.

A Reklámzabálók Éjszakája Turné Szegeden

Ha egy magyar csatomán látsz egy német filmet a kínai konyháról, az a kulturkevercs
felsőfoka. Más ételt eszünk, más cigarettát szívunk, máshogyan számozzuk a házakat.
Ha nincs lehetőségünk arra, hogy nyakunkba vegyük a világot, akkor elég leülni a televízió elé, és a reklámokat vagy a filmeket bámulva elmerülni abban, ami valójában nincs.
kát, és indulása óta az
öt kontinensen több
mint tizenkétmillióan
vettek részt a fergeteges
reklámzabálásokon.
Jean-Marie Boursicot, a Reklámzabálók
Éjszakája Turné alapítója szerint a 2005-ös
év ismét kedvez az álmokhoz való visszatérésre a reklámok világában. Több évnyi gazdasági visszaesés után,
ahol a reklámfilmalkotókat túlságosan gúzsba
kötötték a marketing
szigorú elvárásai, az
idén a reklám újra színes, és szélesre nyitja a
képzelet világát. Ez újra nagyon szép alkotásokat és ödeteket eredményez, valódi felhívásokat a kitörésre, a szabad szárnyalásra, a színes álmokra. Ezzel arra
emlékeztet bennünket,
hogy a reklámmozi felReklám a Reklámzabálók Éjszakáján.
adata - ugyanúgy,
ahogy a klasszikus filmművészeté - az, nek, bár a többség időben rájön erre.
hogy elvarázsoljon bennünket, és De legalább ő lelkes, bár ezért fizetik,
álomvilágot teremtsen számunkra. és lelkesít, mert ezért is pénzt kap.
Magyarországon 2001 óta leheEgy olyan világban, ahol a rossz hírek
elárasztják a tévéhíradókat, a reklám tünk részesei ennek az álomvilágnak,
hatékony védernyő lehet a ránk törő és az elmúlt évben a fővárosban és két
vidéki helyszínen összesen négy alkarosszkedv ellen.
lommal tombolhatta végig a közönség
a
hajnalig tartó reklámshow-t. Idén
Síporkán
szegedi nyitóállomással november 17Megvan a helyünk, kezdődhetne is én a Szegedi Tudományegyetem Taaz egész, de a modern technika min- nulmányi és Információs Központjádig útban van. Mindegy. Zsófi a bal ban vette kezdetét a reklámok habzsofülembe sípol, mellettem Nóri mon- lása, majd november 24-én a debrecedana valamit, ha érteném, de már így ni Lovarda adott otthont a világ legse hallok semmit, azóta meg pláne... nagyobb reklámfiesztájának, amely
A síp jó ötlet, ha kell, ha nem, szól, így végül december elsején érkezik majd
esélytelen, hogy elaludjak a székben, meg a Budapesti Kongresszusi Közpedig ha a konferáló úriemberen múl- pontba.
Borsos Sándor, a hazai rendezvény
na, ez már az elején bekövetkezik. Hiába, nem mindenki születik showman- főszervezője a sikersorozatot így jelle-

mezte: „Az állandóság
és a folyamatos megújulás kettőssége jellemzi az idén ötévessé
cseperedett Reklámzabálók Éjszakája Turnét.
Állandó, a színpadról és
a vászonról felénk érkező üdeség, fergeteges
humor, a gegek áradata, a nemzeti sajátosságok sokszínű kavalkádja, a lenyűgöző vizuális
és technikai bravúrok, a
káprázatos nemzetközi
és hazai reklámfilmorgia. Állandó az ínyenc
közönség önfeledt lelkesedése és csillogó
szemű kíváncsisága, az
újra meg újra kitörő
síporkán, a Reklámzabálók Éjszakájára jellemző mágikus és vibráló hangulat, a semmi
másra nem hasonlítható egy húron pendülés
és örömteli közösségi
érzés.

Láncdohányos himnusz
Változnak viszont az idők és velük
változunk mi, reklámfogyasztók is.
Egyre érettebbek és értőbbek leszünk.
És persze igényesebbek is. A reklámzabálók évről évre növekvő tábora bizonyíték arra, hogy mint mindenben,
mi, itthoni fogyasztók a reklámok terén is egyre kritikusabbak leszünk és
vágyunk arra, hogy a hazai képernyőkön látott reklámfilmkínálat színvonala végre felzárkózzon a nemzetközi élvonalhoz. Egyre kifinomultabb vizuális kultúránk jogán egyre többet követelünk a kreatívoktól. Ha viszont minden nap jót kapunk asztalunkra, megígérhetjük: egy csöppet sem leszünk
reklámkerülők!"
Szóval ezért vagyunk itt, tehát
kedves és kacagtató, humoros és egye-

Reklám kontra
klasszikus filmművészet
Az első Reklámzabálók Éjszakáját
Jean-Marie Bonrsicot mutatta be 1981ben, Párizsban, és az óriási érdeklődés
eredményeképpen egy ével később
már két egymást követő estet szervezett. Lyonba, Bordeaux-ba, Milánóba
és Genfbe 1984-ben érkezett meg a
reklámzabálás őrülete, és nem volt
megállás. Az elkövetkező években a
turné állomásainak a száma tovább
gyarapodott, és 1989-ben az est Ausztráliában és Észak-Amerikában, végül
1994-ben Ázsiában is bemutatkozott.
Jelenleg évente ötven ország százhetven városában rendezik meg az ÉjszaSZEGEDI EGYETEM

A Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m hetilapja
Főszerkesztő: Dlusztus Imre.

dülálló látványokért, amelyek olykor
csapnivalóan rosszak. Sőt!
A reklám azért van, hogy megvegyük. Többször úgy leadni egy reklámot, hogy önként és dalolva fizetnek
érte az emberek, bárki bármit mond,
ehhez olyan tehetség kell, amit nem
tanítanak az egyetemeken. Kétségtelen, hogy van abban némi abszurd báj,
ha kávépódókról vagy mosószappanokról van szó, és Dávid Beckham meg
Claudia Schiffer helyett a házmester
vagy a postás néni mondja meg a tutit.
Balatoni mindenes kölcsönző, Takarékszövetkezet, Meggy Márka, bodzaszörp táncoló napszemüveges kislányokkal, BB a vízből kiemelkedő szőke ciklonnal, vastaps annak a reklámnak, amelyben a Nikotex rudacskák
biztató hangon énekelték mindenkinek, hogy ne gondolkodjanak, inkább
dohányozzanak reggel, délben, este.
Láncdohányos himnusz és cigiszünet.

Tucatkommersz
Kint tömeg, Barbie babák becsmérlőén nézik a tornacsukás csoportokat, tornacsukás csoportok Barbie
babákat dettó. Roy és Ádám zenél, és
mivel értenek hozzá, ezért nagyon jó.
Szünetben teljes káosz, büfé tele,
kint hideg, bent meleg, megváltás az
újabb blokk.
A cigi után mindenki sportol, a
brazil csapat a reptéren, Európa legjobbjai római gladiátorokként szörnyszülött pokolfajzatok ellen, és a meccs
tétje a világ jövője. Először reménytelennek tűnik, de Nike cipőben mindent lehet, még világot menteni is.
Teljes képzavar. A közönség néha
„szimpátiafütyül", mert így illik.
Ahogy Réz András a Válogatott
szorongásaimban kifejtette, beleszülettünk egy közösségbe, adott klimatikus viszonyok, természeti források,
korábban kialakult civilizatórikus vívmányok közé, és ezzel együtt kézhez
kaptunk egy kultúrát, amely megmagyarázza, hogy mi ehető és mi nem az,
hogyan öltözzünk télen és nyáron, hogyan használjuk az elektromosságot, a
kombinált bérletet és az óvszert.
A régi és az új reklámok között a
változás a lényeg. A magyarok abból
gazdálkodtak anno, ami elérhető volt,
azaz Rió kávé, lángospor meg ehhez
hasonlók. Nagyanyáink kézzel írt receptjei között nem szerepel az avokadó garnélával, a strucc jóasszony módra vagy a kenguru tavasziasan, kicsit el
vagyunk maradva, de Sas István emlékére ismét Traubit akarunk és „bontottcsirkétbontottcsirkét", meg újra
elkalandozunk a Skálába, ahová, ha
bemegyünk és kijövünk, akkor ha bemegyünk, nagyon jól kijövünk, vagy
valami ilyesmi. Ma már mindegy.
A valamilyen célt szolgálni kívánó
hirdetések viszont nagyon jók. Odetesek, figyelemfelkeltőek, egyszerűek és
hatnak. Ha lenne idő gondolkodni
rajta, az nagyon jó lenne, de esélytelen, mert a többi reklám rögtön viszszahúz a tucatkommersz tucatgondolattalanságába. Jók még az MTV-s
reklámok, ahogy ezt megszokhattuk,
de kezd unalmas lenni az egész. Ehhez
már nem voltam elég kitartó, hiába
minden, három óra bőven elég, és sok
is, pláne, hogy éjjel fél kettőkor odakint a mínuszfokok halálra támadtak.

Hipermodern épület, hipermodern kellékekkel. Fotók: Segesvári Csaba
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