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A Bölcső szerint
Mindannyian emlékszünk a kötelező iskolai megemlékezések
feszélyező hangulatára. Lakkos cipő nyomta lábujjunk, a nyakkendő fojtogatott, pedig az aulában levegőt amúgy is nehezen
kaptunk saját osztálytársainktól és a szomszéd osztály kibírhatatlan tagjaitól körbevéve. Mindegy volt, hogy október 6-áról
vagy 23-áról, esetleg március idusáról van szó, figyelmünket nem
kötötte le, tiszteletünket nem ébresztette fel a kötelező emlékezés. Tőlünk túl távoliak voltak az események, túl történelmiek a
személyek. S akadt pozitívuma is a kötelező megemlékezéseknek,
hiszen - azon túl, hogy később kezdődtek az órák, és már nem
maradt idő a felelésekre - legalább évente egyszer eszünkbe jutott, eszünkbe juttatták eleink követendő példáját.
Ma már nincsenek kötelező iskolai megemlékezések, ma már
mindnyájan önállóan emlékezhetünk. Egy-egy évforduló kapcsán
elsétálunk ugyan a koszorúzásokra, de ez a ritkább eset. Inkább
- magunknak is hazudva - azzal csillapítjuk lelkiismeretünket,
hogy azért belül tisztelgünk.
A követendő példa azonban megmarad. Megmarad előttünk
Radnóti, aki Szegedre érkezését követően azonnal belevetette
magát a hallgatói életbe. Tájékozódott, s fel is kereste a szellemi és
kulturális műhelyeket. Nem volt szüksége noszogatásra. Akkor
magától értetődő volt, hogy a hallgatók keresték egymás társaságát. Egy-egy olvasókör vagy tanuló- és kutatócsoport összejövetelére igen sokan jártak. Ezek a számok manapság már nem
számítanak olyan nagynak, de az akkori hallgatói létszámhoz
képest jelentősnek tűnnek.
A 21. században a telekommuikáció, a televízió és az internet
lehetővé teszi a fizikai jelenlét nélküli kapcsolatteremtést, lehetővé teszi a szórakozás megannyi formáját, melyhez ki sem kell
mozdulnunk szobánkból. Próbáljuk kiverekedni magunkat a
civilizációs gödrökből és Radnótiék példáját követve keressük
egymás társaságát. Látogatjuk a programokat, mert ebből tényleg sok van. A májusi emlékév-dömpingben éppúgy, mint egész
esztendőben, amelyet Radnóti emlékének szentelt az ország.
A Bölcső a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány ingyenes partnerkiadványa

HázTáj

4. oldal

A Radnóti emlékévben számunkban
kiemelten foglalkozunk a költővel, illetve az emlékének szentelt programokkal,
kiadványokkal.

Auróra

14. oldal

Rovatunkban Radnóti Miklós nagyhatású szegedi tanárairól, professzorairól
olvasható minitanulmány.

ArtCafé

15. oldal

Talán már ismertek Szegeden, talán
még nem, de májusban volt egy esztendős az Art Stáb csapata. Vezetőjükkel készítettünk interjút
A néptánc sokakat vonz, még többen
vannak, akik nem ismerik. írásunk a
táncosokat mutatja be.

Köz Világ

18 oldal

Színház az egész világ. Mégpedig egy
nyílt világ. Erről olvashattok rovatunkban. Aztán néhány elcsípett párbeszédért
szaladtunk a Mars térre, a város piacára.

Szubjektív

22. oldal

Hol ivott vajon Radnóti, ha borozni támadt kedve? Megvan-e még Tápé? Utánajártunk.

BeLátó

24. oldal

A Formula 1 Szegedre költözött májusban. Buemi, Vettel és a cirkusz magyar arcai (hangjai?).
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Egy évben csak talán, s csupán a lényeget...
Programsorozatok tárháza emlékezik Radnótira
Idén május ötödikén lett volna százesztendős a h á n y a t t a t o t t
sorsú, fiatalon elhunyt Glatter-Radnóti Miklós. Talán nem túlzás
a z t állítani, hogy Radnóti - sok más alkotóval együtt - egy eufemizált, legendákkal színesített irodalmi paletta részévé vált. Az
emlékezés persze nem a holtakról szól, sokkal inkább az élőkről,
az „ i t t m a r a d t a k " elismerő főhajtása egy egész élet pályája előtt.
Nemes gesztus, és érdemes is foglalkozni vele, hiszen ma már
ki az, aki kétségbe vonná Radnóti művészi zsenialitását. Ahogy
2 0 0 5 - b e n sem volt kérdés, hogy József Attila centenáriumát
ünnepeljük. De vajon összemérhető-e k é t zseni súlya?

Szegedi évek
„Értelmet sugárzó magas és
nyílt homloka volt, ezt csak kiemelte hosszú, mindig gondosan felfelé fésült, kissé hullámos
szőke haja, az egyetlen vonás,
ami különösen a diákévekben
kissé poétásnak tűnt rajta. Erősen nyílt szemei mélyen feküdtek a homlok alatt, szokatlanul
tiszta sötétes zöldjükben mintha távoli erdők frissessége, vagy
borongása tükröződött volna. "
Radnóti Miklós huszonegy
évesen iratkozott be az akkor
még Ferenc József nevét viselő
szegedi egyetem bölcsészeti karára. Ortutay Gyula visszaemlékezései alapján a fiatal tehetség
Sík Sándor szemináriumán, a
Remekművek elemzésén kötött barátságot a professzorával.
Megismerkedett a legmodernebb irodalomtörténeti irányzatokkal, és az európai szintű
művészettel.
A szegedi egyetemre ma is
jellemző pezsgő diákélet Radnótit csak még jobban arra sarkallta, hogy valami maradandót
alkosson. így lépett kapcsolatba
a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumával, és '31-ben nap-
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világot látott a költő második
kötete, az Újmódi pásztorok
éneke. Ezeket a tényeket figyelembe véve már nem is kérdéses,
hogy Radnóti, annak ellenére,
hogy Pesten született, részese
volt a szegedi életnek. Egy kicsit
szegedi is volt.

Radnóti-centenárium
Idén május ötödikén lett volna százesztendős a hányattatott
sorsú, fiatalon elhunyt GlatterRadnóti Miklós. Radnóti Emlékévvé nyilvánította a 2009-es
évet többek között Szeged és az
egyetem bölcsészkara is a költő előtti tiszteletadás jegyében.
Ennek kapcsán programsorozatok egész tárháza nyílt meg
az érdeklődők előtt, nem csak
az „Alföld tengersík vidékin",
hanem az egész országban.
Bevezetésképpen már tavaly,
a 13. Őszi Kulturális Fesztivál
alkalmával Bálint András naplórészletekből, levéltöredékekből és korabeli újságcikkekből
kivett részletekkel hozta közelebb a Radnóti-hagyatékot
a Szegedi Tudományegyetem
Aulájában összegyűlt közönséghez.
Az emlékévi programok áprilisban vették kezdetüket, az
irodalomkedvelők azonban már
március 14-től nyomon követhették a költő pályáját az Ml
képernyőjén. A kilenc részes sorozat hétről hétre jelentkezett,
ahol elismert művészek, irodalmárok idézték meg Radnóti költészetét.
A több mint negyven különböző program: felolvasások,
fotókiállítások,
koszorúzások,
irodalmi estek és filmbemutatók
bizonyították, hogy a költő, az
elmúlt száz év alatt sem veszített
jelentősségéből.
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A megemlékezésnek teret
adott - többek között - az IH
Rendezvényközpont, a Móra
Ferenc Múzeum, SZTE Egyetemi, és a Somogyi-könyvtár és a
Petőfi Sándor Művelődési Ház.
A szervezők a szerbiai Bor városában emlékhelyet avattak a
valaha Heidenau néven ismert
és félt tábor területén. A megemlékezés csúcspontja, stílusosan május ötödike, azaz a költő
születésének napja volt.
Természetesen a kiadott kötetek, albumok, hangzó anyagok, a multimédiás weblapok
fennmaradnak. Böngészhetőek,
kézbe vehetőek, megismerhetőek - és általuk a XX. század
egyik meghatározó költőegyénisége is. Lapunk úgy döntött,
nem amikor mindenki, hanem
később, és így tán nagyobb figyelmet kiérdemelve emlékezik
meg Radnóti Miklósról.

Emlékezés és legenda
„...S nekünk, kortárs-költőknek megadatott az, hogy láthattuk a bámulatos metamorfózist,
mikor egy folyton épülő mű teljesen készen átfordul az időtlen
öröklétbe... S ehhez az kellett,
hogy egy csodálatos kedvességű
fiatal férfit kiszedjenek a tehervonat ütközői közül, és összetört tagokkal, és régen összetört
lélekkel eltemessenek..." - írja
Radnóti József Attila hátrahagyott versei kapcsán. A keserű
utópia, hogy egy művészt igazán csak a halála után tudnak
elismerni, Radnótit is utoléri.
Talán nem túlzás azt állítani,
hogy Radnóti - sok más alkotóval együtt - mára már egy eufemizált irodalmi paletta részévé
vált. Ez nem kritika, vagy egy
megrovó pillantás az irodalom
felé, csupán egy folyamat, amely

így vagy úgy, de óhatatlanul bekövetkezik.
Azonban fontosnak tartom,
hogy az emlékezésnek ne egy elmaszkírozott, idegen figura középpontba állítása legyen a célja.
Az emlékezés nem a holtakról
szól, sokkal inkább az élőkről,
az „ittmaradtak" elismerő főhajtása egy egész élet pályája előtt.
Nemes gesztus, és érdemes is
foglalkozni vele, hiszen ma már
ki az, aki kétségbe vonná Radnóti művészi zsenialitását.

az érintetteket nem fogja érdekelni. Ez is az utókor keresztje
marad.
F O R R Á S :
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Z. Szabó László: Radnótitól,
Radnótiról
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1985)
Radnóti Miklós művei
http://www.jatarsasag.hu/
http://www.u-szeged.hu/
radnoti

Ottroba Anna

Szellem(iség)ek
közti egyenlőség
2005 József Attila Emlékév
volt, amely az év fogalmát kimerítendő egy januártól - Attila
naptól - december végéig tartó programsorozattal adózott a
költő emléke előtt, míg az idei,
Radnótira való megemlékezés
lényegében az áprilisi és májusi
hónapokat fedte le.
Felsorolni is nehéz lenne
azokat a rendezvényeket, amelyek célul tűzték ki József Attila
munkásságának felelevenítését.
Francia nyelvű könyvkiadás,
berlini sajtóbemutató, kongresszus Triesztben - olvasom a
hosszú listát, és elgondolkozom.
Nem célom, hogy önkényesen
összehasonlítsam a két költőt, ha
ezt tenném, akkor rangsorolni
kellene két különböző eszmét,
szellemiséget. Amennyiben ehhez senkinek nincs joga, akkor
miért fektetnek lényegesebben
nagyobb hangsúlyt a József Attila-életműre?
A tehetség, az elkötelezettség
és a hivatástudat egyikükből
sem hiányzott, s mindketten
fiatalon vesztették életüket. Érdemes különbséget keresni? Ha
valaha is megszületik a válasz,
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„Surranva kell most élned itt"
Radnóti tanulmánykötetet mutattak be
Radnóti születésének századik évfordulója kiváló alkalmat
a d o t t a költőhöz kapcsolódó k u t a t á s számára, hogy az új ismer e t e k e t és nézó'pontokat egy önálló kötetben jelentesse meg.
A könyv bemutatója - amely az Akadémiai Könyvszemle sorozat
részét képezte - a 5zegedi Akadémiai Bizottság székházában
volt.
A SZAB székház egy kisebb
termében szép számmal gyülekeztek az érdeklődők, akik személyesen találkozhattak a kötet
csaknem valamennyi szerzőjével
és Miklós Péter történész-muzeológussal, a könyv szerkesztőjével
is.
Miklós Péter a beszélgetés alatt
hangsúlyozta, hogy a zsidó származású költő szerepe a magyar
irodalomtörténetben még mindig
nem teljesen meghatározott. Még
vannak a kutatás számára lehetőségek akár az életrajz egyes elemeinek a pontosabb megvilágításában, akár az életmű értékelésében
egyaránt. A könyv szerzőinek életkora, tudományos fokozata igen
széles palettán mozog, hiszen a 25
éves doktorandusz is, és a már ki-

lencvenes éveiben járó nyugalmazott főiskolai tanár is érdemben
tud hozzájárulni a Miklós Péter
által említett kutatáshoz.
Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy a fiatal szerzők között
szerepel Zelena András és Sarnyai
Tibor, akiknek az írásai egy kis
felüdülést adhatnak a nem kimondottan az irodalommal foglalkozó, pusztán csak a téma iránt érdeklődő olvasók számára. Zelena
összehasonlítást közöl Radnótiról
és József Attiláról (az összehasonlítást könnyebb megérteni, mint
valamit önmagában vizsgálni),
míg Sarnyai az internet világában
otthonos, 21. századi ember szempontjából közelít a költőhöz és irodalomhoz. Kiinduló pontja a digitális világ és a könyvek a szerepe

az ember életében. Természetesen
a kötetből nem hiányozhatnak
a klasszikus irodalomtudományi megközelítésű tanulmányok
sem. Ezek közé sorolhatóak Péter
László és Zsoldos Sándor filológiai megközelítésű írásai, valamint Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar írószövetség
egykori elnökének értelmező jellegű tanulmánya, amely a Nem
tudhatom című vers világképével
foglalkozik.
A Radnóti-életrajzhoz járul
adalékokkal Miklós Péter esszéje,
valamint Rakonczai János viszszaemlékezése. Rakonczai tanár
úr abban a miliőben végezte el az
egyetemet, amelyben Radnóti is
annak a Zolnai Bélának a tanítványa volt, aki a költő gyermekének
keresztapja lett. Ez a kortárs viszszaemlékezés hihetetlenül élénken
festi le a Zolnai-féle francia szeminárium világát, s ezzel az egyik legértékesebb írása a kötetnek.
A könyv a Radnóti Szegedi
Öröksége Alapítvány jóvoltából
jelent meg, s több társadalmi szervezet is segítette létrejöttét. Kiemelendő a Nemzeti Civil Alapprogram és a Csongrád Megyei
Önkormányzat, illetve nekünk
egyetemistáknak szívet melengető érzés, hogy az EHÖK is a támogatók között szerepel. A szerkesztéssel kapcsolatos munkálatok,
az abban részt vállaló szerzők és
munkatársak leginkább Szegedhez köthetők, de a határokon átnyúló kapcsolatot ez a kötet sem
nélkülözi, hiszen a szabadkai Nyitott Távlatok szervezete is hozzájárult az e könyvben megjelenő
Radnóti kutatáshoz. Ezért aztán
nem meglepő, hogy a könyvbemutatót Szerbiában is megtartották május 28-án, ahol talán még
nagyobb érdeklődés fogadta, mint
itton

Rosta Ádám
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Radnóti 100

Megemlékezés Borban

B o r v á r o s a , ahol R a d n ó t i r ö v i d é l e t é n e k s z e n v e d é s s e l t e l i napj a i t e l t e k , m é l t ó m ó d o n á l l í t o t t e m l é k e t a „ N a g y m a g y a r költó'nek, aki a f a s i z m u s á l d o z a t a l e t t " . E szöveg é k e s í t i e g é s z a l a k o s
s z o b r á t , mely a s z e r b v á r o s t e r é n k a p o t t h e l y e t , k ö z v e t l e n ü l a z
Egészségház tó'szomszédságában.
szenvedésekkel teli útnak az életszerűbb és egyre szörnyűbb képét
festették meg, amelyet Radnóti és
sorstársai gyalog voltak kénytelenek megtenni.
A koszorúzás helyszínén meglett férfiak szíve is összeszorult
Milica Paranosic kórusművének
ősbemutatóján, a Razglednice feldolgozáson. Narrátor, aki egyébként m a g y a r u l m o n d t a a Radnóti-verseket, Mészáros Gábor, a
szabadkai Kosztolányi Színház
művésze volt. A zenemű a belgrádi Zeneművészeti Kar t a n á r a i n a k
és növendékeinek vegyeskara és
zenekara előadásában hangzott
el.

Radnóti 1944. j ú n i u s elsején
érkezett meg Borba, ez a háború kezdete óta m á r a h a r m a d i k
munkaszolgálata volt. A Heidenau m u n k a t á b o r b a n - amely
Bor és Zagubica között található - nagyszámú munkaszolgálatos társával raboskodott, a
Belgrád-Bor vasútvonal építésén
dolgoztak. 1944. november 8-án
Abdánál Radnótit és 21 társát kivégezték.
A bori koszorúzás helyszínére a
SZTE Bölcsészkarának Centenárium Emlékbizottsága látogatott
el. Festői tájon vezetett a szerpentines út, mely autóval is igen hoszszúnak bizonyult. Az utazási idő
és a „fülpattogós" szintkülönbségek pedig m i n d - m i n d a n n a k a

A Radnóti emlékév programjainak szervezésében és a megemlékezésen is részt vevő Zelena Andrást kérdeztük a bori koszorúzás
alatt felmerülő érzéseiről:
- Az út, bár igen hosszú volt,
gyönyörű hegyek között, festői tájon vezetett Borig. Ha nem lettünk
volna tudatában annak, hogy milyen tragikus esemény
tiszteletére
kívánunk emléket állítani,
akkor
bizonyára sokkal inkább
élveztük
volna az utazást. A megemlékezés
alatt igen borús gondolataim
voltak, s mikor elhangzott
Paranosic
zeneműve,
igazán
meghatódtam.
Ez a szerbiai kirándulás
segített
megérteni Radnóti szenvedéseit és
közelebb hozott magához a költőhöz.

Koszorúzás a
Bölcsészkaron

R

Tudósítónktól

a d n ó t i M i k l ó s 1930 szeptemberében iratkozott be
a szegedi M a g y a r Királyi
F e r e n c József T u d o m á n y e g y e tem bölcsészettudományi karára, m a g y a r - f r a n c i a s z a k r a . Szegeden több épület őrzi emlékét,
n é m e l y i k e n ezt e m l é k t á b l a is
m e g ö r ö k í t i . Ilyen táblával találk o z h a t u n k p é l d á u l k a r u n k főépületének falán, a bejárati ajtón
kilépve j o b b kéz felől.
Nap mint nap bejárunk a
karra, s csak egy-egy nevezetes d á t u m
figyelmeztetésére
jut
e s z ü n k b e , h o g y m i l y e n neves
t u d ó s o k és m ű v é s z e k o k t a t t a k
itt, és j á r t a k ide s z e m i n á r i u mokra, előadásokra. De ezeken
a nevezetes d á t u m o k o n , most
például
május 5-én, Radnóti
születésének századik évfordul ó j á n v a l a m e l y e s t b e p ó t o l j u k lemaradásunkat.
A költő 6 évet t ö l t ö t t v á r o sunkban, ennek emlékére koszor ú k a t h e l y e z t e k elé t ö b b helyen:
a D ó m t é r e n , R a d n ó t i B o k o r utcai albérleténél és k a r u n k o n is.
A z e m l é k t á b l á n á l , a kis s z á m ú
érdeklődő társaságában, Forgács
T a m á s d é k á n h e l y e t t e s ú r helyezte el a k o s z o r ú t .

Bölcső-összeállítás

A rovat megjelenését a

TTIK HÖK támogatja

„Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág..."

A Szerelem fejezetei
a költő életében
1 9 2 6 őszén t ö r t é n t . A 17 éves Radnóti Miklós Hilbert
Károly t a n á r úrhoz s i e t e t t matek korrepetálásra. Nem kétséges, kisebb-nagyobb problémái akadtak a számtan elsajátításában, intenzívebben lekötötte a futballozás vagy az iskola rádió
egyik műsorának a szerkesztése. Fiatal, életvidám és az akkori
o k t a t á s i mód ellen lázadó legény volt ő, talpig szürke öltönyben,
mégis burjánzó lélekkel. Ebbe a lélekhálóba repült bele azon a
bizonyos napon egy á r t a t l a n gerlemadár, Gyarmati Fanni, Fifi,
aki szintén számolási nehézségek miatt t a r t ó z k o d o t t a Hilbert
lakásban.
Született bölcsész lelkek voltak. Fanni bájos teremtés, imádott korcsolyázni, kecses és
nőies alkatú, de ekkor ő mindössze „még csak tizennégy"
volt. Radnóti, hogy imponáljon
a kishölgynél, 18-ra korrigálta
életkorát, ám a szűzies Fifi ekkor még nem állt készen élete
nagy szerelmére. Érzelmeik kibontakozása váratott magára
még. Bár Radnóti a kezdetektől
fogva tudta, hogy Fanni finom
ujjára kerül majd egyszer az a
bizonyos arany karikagyűrű,
ám annyira korán érkezett el az
Igazi, hogy tapasztalatokra, öszszehasonlításra volt még szüksége, hogy a kapcsolat valódi értékeit megértse. I927-28-ban egy
évet töltött a csehországi Liberec
textilipari főiskoláján, ahol egy
Klementine Tschiedelle nevű
gépírónő megadta neki mindazt,
amit egy 19 éves fiatal ember
akar a Nőtől. „Tinnie megsiratta az ártatlanságomat. A drága,
a kedves". Egy időre így szeretett bele a zsidó származású ifjú
a német hölgybe. Persze akkor
még honnan tudhatta volna...
Az évek múltával Klementine
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azonban már „csak" barátként
emlékszik Radnótira. 1936-ban
már Fannit vezette oltár elé és
ha örök hűségben nem is, de
őszinteségben nem volt hiány a
házasságukban.
'42-ben a költő beleszeret Beck
Judit festőnőbe, akivel egy évig
nyíltan vállalt érzéseket tápláltak egymás iránt, Fanni mégis
tartással viselte a mellőzöttség
terhét. És hogy ki lehetett az a
hölgy, akihez végleg visszavágyott élete utolsó megrázó pillanataiban, csak ő tudhatja egyedül. Petőfi Sándorhoz hasonlóan
mégis színtiszta hitvesi lírával
ajándékozta meg az utókort,
melyben a hús-vér múzsák közé
emelte Fanni alakját, aki viszonozta szeretetét az önkeresések
során bekövetkező botlások ellenére. így lett Fanni is örök.
Különös nyílt házasság volt az
övék, mégis az őszinteség stabil
alapokra helyezte egymás iránti tiszteletüket. Gyarmati Fanni
a mai napig él, a lakás ajtóján
pedig még mindig ott csüng a
„Radnóti Miklós" felirat.
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Kómár Réka

Megtestesült
emlékezés

K

özhely, miszerint a szó elszáll, az írás megmarad.
Talán ez a sokszor hallott
igazság lehet egyik oka, hogy a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány a
Radnóti-emlékév alkalmából kötetet jelentetett meg a költő munkásságáról kiadónk képviselőjének,
Haág Zalánnak előszavával.
„Surranva kell élned itt" - idézet a cím, Radnóti 1934-ben megjelent Kortárs útlevélre verséből.
Messze nem száraz tananyag,
sokkal inkább érdekes olvasmány
a kötet. így például Zelena András írása, amely párhuzamot von
Radnóti és József Attila költői
munkássága között. Személyes
kedvencem Rakonczai János viszszaemlékezése, amelyben bemutatja a harmincas évek szegedi
francia szemináriumát. Hangulatos írás, olyan, mint egy fellapozott napló. Az első szegedi vers
című esszében Péter László idézi
fel egy korai vers születésének körülményeit. A szegedi éveknek, és
itt született verseknek állít emléket írásában Miklós Péter, aki egy
közéleti szereplőt, egy tehetséges
fiatalt mutat be.
Radnóti költői munkásságával
foglalkozik többek között Bogoly
József Ágoston, aki az eklogáról
értekezik. Ilyen elméleti írás Pomogáts Béla tanulmánya is, amely
a Nem tudhatom című versről ír.
Az Orbán Ottó költészetére gyakorolt hatást Szigeti Kovács Viktor
vizsgálja a Töredék című versen
keresztül. Zsoldos Sándor munkájában egy kevésbé ismert Radnóti-vers töredékének elemzéséről
értekezik.
Beszédtémák mind - nemcsak
az emlékévben.

Ottroba Anna
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A gólyatábor
- ahogy a gólyák látták

Nagy kele szemmel
Öt nap, fejfájás és másfél
kiló mínusz a testsúlyból.
Ilyen személyes mérleget is lehetne naplózni az idei Gólyatáborról, de kimaradna ebből
mindaz, amivel ezt elérte az
ember.

A gólyatábor szó mindenkinek más képeket villant eló'. A legtöbbeknek eló'ször a féktelen bulizás, folyamatos és megállíthatatlan ismerkedés - és ugye italozás j u t eszébe. Ez idén sem volt
másképp...
Minden kisgólya hosszas előkészületeket tesz, mielőtt eljön
a nagy pillanat. Felmerülnek
a kérdések: Mire számíthatok,
valóban egy fontos, meghatározó része lesz a gólyatábor az
életemnek?
A megérkezést követő hoszszas regisztráció után végre
mindenki megtalálta a saját helyét. A csoportok tagjai keresgélni kezdték egymást. Újabb
és újabb arcok villantak fel a
tömegben. A sokféle embertípusból mindenki megtalálhatta
a hozzá legközelebb álló személyiségeket. Rövid idő után a
szaktársak is előkerültek. A csapatnév, illetve a csapat induló
megválasztása után, a nap végén
már jól esett felismerni a frissen szerzett ismerősöket a sok,
eddig még ismeretlen hallgató
között. A csapat összefogása innentől kezdve már csak rajtunk
és a főnökeinken múlott.
A nap közepén már mindenkinek megfogalmazódott a fejében az esti buli gondolata. Ez
volt ugyanis a napnak az a része,
melyet minden kisgólya és persze főgólya is fesztelenül, saját
kedve szerint tölthetett el. Volt,
aki a sátorban táncolt és volt,
aki inkább egy pohár bor mellett ülve beszélgetett újdonsült
ismerőseivel. Sokan az utóbbi
csoportba tartoztak, mert ilyenkor nyílt alkalom más csapatok
tagjait is megismerni. A máso-

dik nap szenzációja is egyértelműen az esti közös tomboláshoz
kötődött. Ekkor ugyanis Kozsó
szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.
Vasárnap került sor a városi
vetélkedőre, talán ez volt a tábor fénypontja. Végigsétáltunk
Szeged ismert részein, majdnem önkívületben skandálva
azt, hogy „BÉ-TÉ-KÁ", „ÉRTELMISÉG", az indulónkat,
meg azt a sokak által kedvelt,
tábor alatt megtanult bizonyos
ibolyás indulót és mindent, ami
az eszünkbe jutott.
Az egész egy fergeteges közös bulival zárult a JATE klubban, ahol kihirdették melyik
csapat nyert.
Összességében tehát kár lett
volna kihagyni ezt a néhány
napot. A gólyatábor fő célja
minden évben ugyanaz: a lehető leg-összetartóbb BTK-s
évfolyam összekovácsolása, ez
az idén különösen eredményes
volt, hisz a bölcsészek hosszú
idő után újra győzedelmeskedtek a karok közti vetélkedőn,
így az első két egyetemi hét
után egyértelmű, hogy maradandó barátságok születtek a
gólyatábor alatt.
Már ezért is megérte ott lenni
a Napfény kempingben augusztus végén.

Füvesi Dóra
Gyepes Mónika
Hegedűs Réka

A rovat megjelenését a

A szeptember 19-én elkövetett csapatépítő tréning
nagyon jól sikerült a főgólyáknak, másnap(!) reggel
nyolckor már a Napfény
Kempingben vártuk a gólyák érkezését. Beindult a
nagyüzem, több turnusban
kezdték elözönleni a tábort,
becsekkoltak, felmarkolták a
pólót, a fényképes gólyakártyát (már ha küldtek fényképet, aki nem, annak rajzoltak)
és lepakoltak.

Most láttuk igazából, hogy
mire vállalkoztunk főgólyaként. Legalább addig kellett
bírni a gyűrődést este, mint
a gólyák legjava. Reggel pedig
előttük megszüntetni az előző
napi káoszt. Nekik a délelőttök megmaradtak a józanodásra.
Minden csapat megkapta
az elő-feladatait, amelyeket a
vetélkedő előtt kell majd bemutatniuk. A nap az SZTE
EHÖK Roadshow-val folytatódott, illetve végződött - a
több komolyság jegyében.
Szombaton a kreativitásból
nem volt hiány, így vált lehetségessé például egy működő
olaj fúrótorony megépítése. A
vasárnap a városi vetélkedő
szellemében telt. A vetélkedőt
egy közös buli zárta a JATE
klubban. Közhely, de élmény
volt.

Gyu
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In memóriám
Gábor Kálmán
Szegeden érettségizett a
Radnóti Miklós Gimnáziumban, majd a JATÉ-n
magyar-történelempedagógia szakon t a n u l t ,
Budapesten szociológiát
hallgatott, amelyből késó'bb
egyetemi doktori címet és

PhD minősítést szerzett.
A szegedi Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék
alapító tagja volt. A nyolcvanas
évektől a társadalmi átalakulás
és az ifjúsági korszakváltás témakörben folytatott kutatásokat. Ezen belül kiemelt kutatási
területe volt a fiatalok nemzetközi összehasonlító vizsgálata
(A magyar és német fiatalok
kulturális mintái, A határon
túli magyar fiatalok élettervezése és értékorientációi).
A kilencvenes évek eleje óta
foglalkozott a helyi társadalom
és ifjúság helyzetének vizsgálatával, a középosztályosodás,
valamint a felsőoktatási életszakasz kérdéseivel. Legnagyobb
hatású kutatási témája az ifjú-
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sági kultúra változásait tárta
fel, benne a fesztiválozó ifjúság,
továbbá a fiatalok fogyasztói és
kommunikációs
státuszának
szisztematikus vizsgálatával.
Vezető kutatóként vett részt
a legnagyobb ifjúsági vizsgálatokban: Ifjúság 2000, Ifjúság
2004, Ifjúság 2008 (magyarországi) és MOZAIK 2001 (határon túli magyar fiatalok).
Az Oktatáskutató Intézet, a
Felsőoktatási Kutatóintézet és
az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet főmunkatársaként végzett kutatásai és tudományos
felismerései alapvetően meghatározták a legutóbbi húsz év
hazai ifjúságszociológiáját. Az
ELTE, az SZTE, a ZSKF, és a
BBTE (Kolozsvár) oktatója volt.
Alapító elnöke volt az Európai
Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központnak (EIKKA).
A Belvedere kiadó Ifjúsági
korszakváltás című könyvsorozatának szerkesztőbizottsági
elnöke, az Erdélyi Társadalom
és az Új Ifjúsági Szemle című
folyóiratok szerkesztőbizottsági
tagja volt. Tudományszervezői
tevékenységét a Magyar Szociológiai Társaság Ifjúságszociológiai szakosztályának elnökeként is kifejtette.
Elment. Csendesen, szelíden, ahogyan élt. 61 évesen. Az
életéről leginkább munkájával
beszélt. Tanítványaiban és kollégáiban, ha visszaemlékeznek
rá, mindig ugyanaz a békés,
gondolkodó szociológus kutató és tanár, Mester és szellemi
partner marad, aki sokszor nagyon lassan és gondolataival
versenyezve beszélt, és akinek
végtelen lelkesedése a fiatalok
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iránt töretlen volt. Ez a fiatalok
világának mély megértése iránti
elkötelezettség - a hivatásként
megélt tudomány - tanítványok
sokaságát vezette a szociológuspályára.
Gábor Kálmán egyike volt
az olyan ritka tudós elméknek,
akik nem négy-fal-ideológusok,
de érzékeny receptorokkal és
rendkívüli figyelemmel megáldott műhelyteremtő szellemiségek voltak. Újításai, tézisei
olykor megosztották a szakmai
közéletet, de ifjúságügyi kérdésekben a diskurzusokból sohasem lehetett kihagyni munkáit,
ismereteit, eredményeit. A szívének oly fontos Sziget-kutatás,
amely nemzetközileg is széles
figyelmet kapott, a hazai ifjúságszociológia egyik legjelentősebb módszertani újítása volt.
Az új évezredre ez a kutatás - a
széles társadalmi figyelem mellett - az egyik legérdekesebb
és legmeghatározóbb ifjúsági
vizsgálattá vált. Gábor Kálmán
olyan szociológus volt, aki a kutatása tárgyát, az ifjúságot, nem
tárgyiasította, hanem érezte.
Nem ambíciói voltak, hanem
éles kérdései, logikus meglátásai, megérzései és válaszai. Új és
rendkívüli alapossággal kidolgozott módszerei a szociológia
tudománya iránti végtelen alázatáról és hivatásának olthatatlan szeretetéről tanúskodtak.
Ma az ifjúságkutatás szó itthon egybecseng az ő nevével.
Gábor Kálmán halálával a Mestert, a Tanárt, a Barátot veszítettük el. Isten Veled Kálmán!

Jancsák Csaba,
szociológus
Matiscsák Attila,
szociológus

Miska bácsi keresztje

az itt születő gondolatok. Akkor
is, amikor ez kínos volt, akkor
is, amikor ez nem volt divat, akkor is, amikor nemzetközinek
és munkásmozgalminak illett
lenni.
De a nemzetköziség és a munkásmozgalmiság nem teremt
nyelvet, nem teremt hidat ember
és ember között és nincs benne
szeretet. Azt hiszem, Miska bácsi maga a szeretet, az odafigyelés, a gondoskodás.
Az egyetem nem tartotta fontosnak, hogy a szobát, ahol nemzedékek megfordultak, megtartsa neki. Kiszorult a könyvtárba,
amely modern, amely digitális,
amelyben csak hatalmas szabad
terek vannak. El lehet benne
veszni. Miska bácsi ma itt ül, levelei immár a világhálón közlekednek, de az, hogy számontart,
hogy kérdez, hogy odafigyel,
mit sem változott. Ő ügyel ma is
arra, hogy egyetlen gondolkodó
se vesszen el ezekben a levegős,
nagyon szabad, nagyon demokratikus terekben. Isten éltesse
őt!
Sarnyai Tibor

Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat)
k i t ü n t e t é s t a d t a á t dr. Ilia Mihály Széchenyi-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány kandidátusának, t ö b b
évtizedes tudományos munkássága, korszakalkotójelentó'ségű
irodalomszervező' és nemzedékneveló' o k t a t ó i tevékenysége,
életpályája elismeréseként.

I

lia Mihály, azaz Miska bácsi
évtizedek óta a legkomolyabban veendő tanára a szegedi egyetem bölcsészkarának.
Nem abban az értelemben, ahogyan órákat ad, nem úgy, hogy
vizsgáin vérfagyasztó légkörben
szoronganak a hallgatók.
Nem tényeken keresztül tanít, hanem a magyar irodalom
szeretetével, életbölcsességével,
iránymutatásával.
Miska bácsi legfőképpen számontart. Embereket, alkotókat,
gondolkodókat. Levelei a világ
minden pontját bejárták. Hogy
a határon túli magyar irodalom
ma nemzeti kultúránk része,
abban hatalmas szerepe volt és
van ma is. Lelket tartott a kint

Csejtei
Dezső díjára
A spanyol filozófia és kultúra
t ö b b évtizedes eredményes
k u t a t á s á é r t és a modern
spanyol filozófia magyarországi e l t e r j e s z t é s é é r t
János Károly, Spanyolország
királya a Polgári Érdemrend
Középkeresztje k i t ü n t e t é s t
adományozta Csejtei Dezsó'
professzornak, az
SZTE BTK Filozófia Tanszék
oktatójának.

élőkben a legrosszabb percekben is, segítette őket, közölte,
míg tehette, verseiket, és később is pártfogolta az alkotókat.
Könyvek járják be a világot általa, tőle tájékozódunk, mi hír az
irodalomban, mi hír a világban.
Kipuhatolja az alkotói válságot,
a lélek zavarait, szelíden követeli
mindig a következő verset, alkotásra sarkall, motivál.
Hogy az előző korszak nem
lehetett megélhető, azt is tőle tudom. Minden létező vegzatúrán
átesett, lehallgatták, megfigyelték, elmozdították, kínozták.
Csak mert magyar volt. Tőle
tudom, hogy magyarnak lenni
ízlés dolga is. Miska bácsit mindig a Kárpát-medence érdekelte,

M

indig vannak emberek, akik meg akarják
érteni, hogyan van a
világ. Hogy mégis megy az könyvek által előrébb, hogy nem születtünk tengeni, mint az állat.
Ez a hit kell ahhoz, hogy valaki Unamuno, Spengler és kiemelten Ortega y Gasset magyar fordítója legyen, hogy elmélyedjen
egy filozófiailag a görög vagy a
német bölcselethez nyilván nem
mérhető, de mégis nagy nemzet
filozófiai irodalmában.
Emlékszem, mi, hallgatói az
óra után a kocsmaasztalon rajzolgattuk azt a heideggeri kon-
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cepciót, amelyet néhány szóval tett az előadásán világossá.
Szintén néhány szóval tette szemünkben Unamuno A tragikus
életérzés című kötetét alapművé.
Aztán könyvről könyvre haladva mutatta be, mit gondolnak
mások, ehhez képest pedig mit
gondol ő a filozófiáról, így az
életről, a létezésről, a közös dolgainkról.
Csejtei Dezső alakja valóban
látható, jól kirajzolódik Spanyolországban is, ahogy rója aktatáskájával útját előadóteremtől előadóteremig fáradhatatlanul.
S.T.

TTIK HÖK támogatja

• HázTáj

Nyelvkérdés az SZTE-n
A bölcsészhallgatók mind m á s t és m á s t mondanak, ha az egyet e m i nyelvórákról kérdezzük őket. Gyakran fordul elő, hogy míg
egyesek nagyon elégedettek a színvonallal, mások panaszkodnak, sokan pedig egyszerűen ignorálják a nyelvtanulási lehetó'ségeket. De vajon mi lehet ennek az alapja?

A

diákok jelentős része
kihasználatlanul hagyja a nyelvtanulás lehetőségét, ám így is hatalmas az
érdeklődés a lektorátusi órák
iránt. Az elmúlt években ezeken
a kurzusokon a tanulók létszáma 3000-5600 fő között mozgott. Csak a mostani félévben
2512-en tanulnak például angolt
az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben. A kurzusokon
a legnagyobb arányban a BTK
hallgatói vesznek részt, de az
IKI-nek az egész egyetem öszszes karát ki kell elégítenie képzéseivel és valamennyi hallgatót
fogadnia kell. Sokszor hallani
arról, hogy a nyelvórák nem felelnek meg a diákok igényének,
ennek azonban úgy tűnik, nem
csak az előadók háza táján kell
keresnünk az okait.
2 8

O K T A T Ó

Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben angol, német,
orosz, francia, olasz, spanyol, latin és román nyelvet tanítanak.
Ezekből természetesen létezik
általános, nyelvvizsga előkészítő, szintentartó, szakfordító és
szaknyelvi képzés is. Jelenleg 28
teljes állású tanár van, plusz hárman vannak a prémium évek
programban. Ök hárman egy
főállású tanár óráinak megfelelő
mennyiségű órát látnak el. Ez az
oktatói létszám szolgálja ki tehát
a félévenkénti 3000-5600 növendéket.

T Ú L T E R H E L T S É G

Azok, akik már jártak a lektorátusi nyelvórákra, vegyes
állásponton vannak az oktatás
színvonalát illetően. Sóti Anett a
bachelor képzésben több kurzust
is kipróbált: „A német média
szaknyelvi órán hiányoltam az
órák aktív mivoltát, a teljesítés
csak abból állt, hogy egy prezentációt kellett tartani. Aki letudta,
az a nyelvvel nem sokat foglalkozott ezután. Volt egy francia kezdő kurzusom is, mellyel nagyon
meg voltam elégedve. A tanárnő
nagyon jól felkészült az órákra.
Ha jól emlékszem, ott kétszer is
volt számonkérés." Az órákon
felmerülő problémákat a fogadóórákon jelezhetik a tanulók.
Az oktatók fogadóóráit azonban
a diákok nem használják ki, nem
látogatják. így marad az a módszer, hogy a szemeszter végén,
az utolsó órán szoktak a tanárok
félévértékelő beszélgetést tartani
a csoporttal közösen.
„Azt látom az előadókon,
hogy sokszor túlterheltek és ez a
minőség rovására megy: fáradtak, pontatlanok, idegesek." nyilatkozta Nagy Zoltán, aki két
különböző idegen nyelvi órán is
részt vett, s immár negyedik éve
tanul a bölcsészkaron. Valóban,
a lektorátus nem rendelkezik
olyan anyagi kerettel, ami megoldást jelenthetne a terhelések
problémájára, illetve a fejlesztésekre. Ez már nem csak ott mu-

A rovat megjelenését a BTK HÖK támogatja

tatkozott meg, hogy a termeket
és tanári szobákat több, mint tíz
éve nem festették és a bútorok
régiek, hanem sajnos az oktatói
létszám radikális csökkenését
is maga után vonta. A hallgatók
száma nem apad. Tavalyelőtt tizenhét, az elmúlt évben pedig
még három tanárral lettek kevesebben.
N o

C R E D I T

Sokan azért veszítik el érdeklődésüket a félév során az
órák iránt, mert nem érzik akkora tétjét a tanulásnak, hiszen
ezekért a kurzusokért - a nyelvész szakokat kivéve - nem jár
kredit. „A nyelvtanárok persze
észreveszik a másik oldalról,
hogy a hallgatók időnként nem
olyan motiváltak. Sajnos, ha ez
a társaikat zavarja, gyakran azt
csak a szemeszter végén teszik
szóvá. Arra bíztatom a hallgatókat, hogy azonnal tegyék szóvá a
problémáikat, mert a félév végén
már nem lehet változtatni rajtuk, közben viszont van rá mód.
A tanárok igyekeznek a kéréseknek eleget tenni, amennyiben jogos és lehetséges a kérés
- javasolta Tasné Dr. Szalacsek
Margit, az Intézet vezetője. A
bölcsészek többen is megfogalmazták, hogy a kreditszerzés
lehetőségének hiányában ők és a
tanárok is talán lazábban állnak
a kurzushoz.
Úgy tűnik a kérdés nyitja a
kreditekben rejlik, ez komoly
ösztönző és kényszerítő erő is lehetne a teljesítések során. Ám ha
ez a nehézség meg is oldódna, az
egyetemi nyelvtanfolyamok befogadóképessége és erőforrásai
még mindig nem lennének elégségesek összegyetemi szinten.

Joey

Török Márk az
EHÖK elnöke
Két év után újra
Török Márkot választott á k szeptemberben az
SZTE EHÖK elnökévé. Az
egykori (és újrázó) EHÖK-,
illetve korábbi BTK HÖK-elnök 3 7 - 2 - e s szavazati
aránnyal lett az előttünk
álló egy évben az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat
elnöke.

ÖSZTÖN

Ösztöndíj a
legkiválóbb
hallgatóknak
Az egyik legrangosabb,
szegedi egyetemisták által
elnyerhető ösztöndíj
pályázatát az elmúlt tanév
végén írták ki. Összesen
1 6 hallgató a d t a be pályázat i anyagát. A bölcsészkarról
egy klasszika filológus diáktársunk pályázott eredményesen.
A Rotary Club Szeged és a
Szegedi Tudományegyetem képviselőiből álló bíráló bizottság
az érintett karok által küldött
rangsorjavaslat alapján idén az
alábbi négy hallgató pályázatát minősítette eredményesnek:
Bódi Nikolett, Természettudományi és Informatikai Kar
hallgatója, dr. Borda Bernadett,
az Általános Orvostudományi
Kar hallgatója, Gellérfi Gergő, a
Bölcsészettudományi Kar hallgatója és Konkoly Marianna, a
Mezőgazdasági Kar hallgatója.
Gratulálunk!

portré Kothencz Jánosról

„Sebeinkhez nem ragaszkodnunk kell, hanem elengedni, hogy teret kapjon
valami más... Igazán együtt érezni és adni az önmagával békében élő ember tud."

rendezó/director: [Fekete Zsuzsa] o / p h : [Ádok Róbert, Bodrossy János] steadicam: [Kóródi Dániel]
a / m : (Kothencz János, Bíró István] • / e d : [Kresalek Dávid] g y i r t ó / p . c . : [Muster Tzapko Bt]
t á m o g a t ó / s u p p o r t e d by: [Magyar Mozgókép Közalapítvány] 2009, színes/colour, 4 1 perc/mins
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Összetartozás élethosszig...
Az SZTE rektora, Szabó Gábor egy volt o k t a t á s i
miniszterhez fűződő
kapcsolata és évi 4 0 milliós
fizetése ellen demonstrált az
egyetemi tanévnyitó előtt
a József Attila Tanulmányi és
Információs Központ előtt
kéttucatnyi szegedi.
z aktivisták szórólapokat
osztogattak a bejáratnál a
tanévnyitóra érkezőknek.
Transzparenssel is készültek: ez
különösen Magyar Bálinthoz és
az SZDSZ-hez fűződő kapcsolata

A
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miatt támadta az SZTE rektorát. A
megmozdulás résztvevői a parkoló autók szélvédőire is elhelyezték
ellenérzéseik tárgyiasult formáját.
A demonstráció
egyébként
rendzavarás nélkül, néhány perccel tíz után véget ért - biztonságukat a jelenséghez mérten igen erős
rendőri jelenlét is garantálta.
A tanévet egyébként 10 órakor
Hiller István miniszter nyitotta
meg, de itt volt Botka László, a
város szocialista polgármestere
és Újhelyi István államtitkár is. A
felvételeken látszik, jót derültek a
tüntetésen.

TTIK HÖK támogatja
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Többrétegű szellemi hatás

Radnóti szegedi professzorai
A legújabb és legalaposabb Radnóti-monográfia készítője, Ferencz Győző szerint „ R a d n ó t i t szegedi éveiben döntő szellemi
hatások érték. Ez a szellemi hatás többrétegű volt. Jelentette
magát az egyetemi képzést: a rendszeres irodalomtörténeti,
nyelvészeti és pedagógiai stúdiumokat. Ezek mellett életre szóló
befolyást j e l e n t e t t Sík Sándor barátsága és katolicizmusa, valamint a Szegedi Fiatalok baloldali mozgalma." A szegedi egyetemen - az Erdélyből az impériumváltás miatt menekülni kénytelen
kolozsvári egyetem jogutódján - az 1 9 3 0 - a s években modern
szellemiségű, n y i t o t t gondolkodásmódú, európai látókörű és ismertségű professzorok oktattak. Radnóti Miklós tanárai között
volt Sík Sándor (magyar irodalomtörténet), Zolnai Béla (francia
nyelv és irodalom) és Várkonyi Hildebrand Dezső (pszichológia és
pedagógia).

S

ík Sándor (1889-1963) költő,
műfordító, irodalomtörténész,
akadémikus piarista szerzetes
volt, akit Klebelsberg Kuno vallásés közoktatásügyi miniszter 1929
végén nevezett ki a szegedi egyetemre a magyar irodalomtörténet
tanárává. Sík 1930 és 1944 között
volt Szegeden professzor, s ezekben
az években széles tanítványi kört
alakított ki. Radnótival hamar jó
kapcsolatba került, gyakran tartott
„magánszemináriumokat" tehetségesebb és érdeklődő hallgatóinak.
Radnóti Miklóson kívül ezeken az
1930-as évek első felében Tolnai Gábor, Baróti Dezső, Ortutay Gyula
vett részt. Radnóti költői és személyes útkeresését szeretettel kísérte
figyelemmel Sík, s szimpátiáját csak
erősítette, hogy maga is asszimilálódott és keresztény hitre tért zsidó
családból származott.
Egész későbbi kapcsolatukra jellemző első, 1930. szeptember 12-i
találkozásuk, amelyről Radnóti
Gyarmati Fanninak levélben számolt be. A professzor már ismerte a költőt, az 1929-ban megjelent
Jóság című antológiából. Amikor a

i

beszélgetés közben kiderült, hogy
Radnóti budapesti, megkérdezte
tőle: „miért jött ide?" „Kicsit elkeseredve mondtam neki - írja Radnóti levelében - : mert van egy hibám főtisztelendő úr, zsidó vagyok,
kénytelen voltam. Fölállt, odajött
a karosszékben, amiben ültem, és
két kezét a két vállamra tette. Nehéz bizony, de nem baj az öcsém,
vigasztalt." Radnóti Sík Sándorhoz
írta irodalomtörténeti doktori értekezését.
Zolnai Béla (1890-1969) irodalomtörténész, nyelvész, akadémikus 1925 és 1940 között volt a szegedi egyetem professzora (később a
kolozsvári, majd a budapesti egyetemen tanított). Támogatta a pályakezdő Radnótit, s a szerkesztésében 1927 és 1942 között megjelent
Széphalom című folyóiratban több
versét publikálta a fiatal költőnek.
Irodalomtörténészként szellemtörténeti megközelítésmódot alkalmazott. Foglalkozott nyelvészettel
is, s a francia irodalomtörténeten
kívül a tizenhat-tizennyolcadik
századi magyar irodalmat kutatta.
Radnóti hozzá írta francia szakos

diplomamunkáját, a professzor a
doktori szigorlaton vizsgáztatóként
működött közre.
Várkonyi Hildebrand Dezső
(1888-1970) filozófus, pszichológus,
pedagógiatudós - Várkonyi Nándor
szerkesztő, irodalom- és művelődéstörténész, pécsi könyvtárigazgató bátyja - 1929 és 1940 között
lélektant és neveléstudományt tanított a szegedi egyetem bölcsészkarán. Bencés szerzetes volt (szerzetesi
neve a Hildebrand), 1947-ben azonban elhagyta rendet és a papi pályát,
s megnősült. Szegeden Tettamanti
Bélával megalapította a Nevelésügyi
Szemlét, 1934-től 1944-ig pedig a
Magyar Psychologiai Szemle szerkesztője volt. Támogatta a Szegedi
Fiatalok falukutató, lélektani és szociológiai tevékenységét. A csoport
egyik tagja, Tomori Viola hozzá
írta A parasztság szemléletének
alakulása című doktori értekezését
1935-ben, ami - akárcsak Radnótié - a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának gondozásában meg
is jelent.
Radnóti szegedi professzorainak
életéről és munkásságáról lásd bővebben: Baróti Dezső: Sík Sándor.
Budapest, 1988.; Máté Zsuzsanna:
Sík Sándor - a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta. Szeged, é. n.
[2005].; A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések Sík
Sándor hagyatékából. Vál., s. a. r.,
jegyz.: Szabó János. Budapest, 1993.;
Benkő László: Zolnai Béla élete és
munkássága. 1890-1969. Budapest,
1990.; Miskolczy Ambrus: Szellem
és nemzet. Babits Mihály, Szekfű
Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról. Budapest, 2001.;
Rókusfalvy Pál: Várkonyi Hildebrand Dezső életműve. In: Várkonyi
(Hildebrand) Dezső emlékkötet.
Szerk. Zakar András. Szeged, 1988.
151-161.

Miklós Péter

Vigyázat, fertőz az Alt Stáb Szegeden!
Az egy éves A r t S t a b o t még mindig t ú l kevés fiatal ismeri Szegeden. Ezen cikk épp a z é r t íródott, Hogy ez megváltozzon, hisz
pont értük és általuk működik a „stáb".

A nonproíit szervezet különféle kulturális programokat hoz
létre Szegeden, melyet már a
nevük is jól tükröz. Mindenféle
művészeti ágat felkarolva, ifjoncokat és már „befutottabbakat"
is segítenek, hogy könnyedén
megtalálhassák helyüket a regionális művészeti életben. Ők
teret engednek (energiát és időt
nem kímélve) csakis azért, hogy
megmutathassátok, hogy mit
tudtok. Rendeztek már többek
között Plafonra vetítést, Köp a
maci - retró mesevetítő estet,
Smúz party-t, különféle koncerteket, flashmobokat, színházi
előadásokat, felolvasó esteket,
interaktív színházat; nem egy
alkalommal. Az egész létrejöttéről, működéséről az ArtStab
megálmodóját és főszervezőjét,
Paku M. Zsófiát kérdeztük.
- Mikor és hogyan alakult
meg az ArtStab?
- Két és fél évvel ezelőtt me-

rült fel bennem az ötlet: az akkori Artéria című műsor - amelyet Bajnóczi Eszterrel közösen
csináltunk - , rendezvényeinek
sikerein felbuzdulva döntöttem
el, hogy a rádióműsoron túlnyúló, performance-cal és vetítéssel egybekötött felolvasóesteket, zenés-táncos mulatságokat
szervezzek. Tavaly május 15-én
a Millenniumi Kávézóban rendeztük meg az első estet. Személy szerint ettől az időponttól datálom az ArtStab-ot mint
fogalmat és szervezetet. A hogyan kicsit bonyolultabb, addigi kapcsolataimat felhasználva
kerestem embereket, akiknek
elmondtam, mit akarok. Akiknek tetszett, mellém álltak, segítettek, ahogy tudtak.
- Kik voltak azok az emberek, akik segítették ezt a kezdeményezést?
- Azt vallom, az Art Stáb
(merthogy csak a domainbe-

jegyzés miatt ékezet nélküli és
egybe írott a nevünk) válogatott
emberekből áll, olyanokból, akik
segíteni tudnak annak előbbre
jutásában, a zenekarok, művészek beszervezésében. Torma
Béla mint a szegedi zenekarok
nagy ismerője például már régóta „tag", de voltak a stábban kétgyerekes családanyák, emellett
sok egyetemista, sőt, volt gimnáziumi tanárom is. Többnyire viszont azok maradtak meg, akiknek van idejük, elszántságuk és
szeretik; akár a társaságot, akár
a programokat, vagy csak a pörgést és a közös munkát.
- H o n n a n jött ennek az egésznek az ötlete?
- Tőlem! Sok mindent láttam
már Szegeden. Szemtanúja voltam annak, hogy felépült valami, aztán pedig rövid időn belül
összeomlott; főképp a globalizáció miatt. Pont az utóbbi miatt gondolkodom csak lokálisan
Szegedben, mert itt ilyen összefogó - ha úgy tetszik, ernyőszervezet - még nem létezik. A másik a fiatal tehetségek segítése,
erre a legjobb példa Gipsz Jakab,
aki a fióknak ír, nem megy oda
a REÖK igazgatójához, hogy „te
figyi csak, én akarok itt egy felolvasóestet". Ezzel ellentétben én
odamegyek és megcsinálom.
- Mennyi minden történt egy
teljes év leforgása alatt az ArtStab háza táján?
- Rengeteg rendezvényt csináltunk. Lett egy olyan honlapunk, amelynek mindennapi
frissüléséről saját újságíró és fotósgárdánk gondoskodik.
Ha sikerült felcsigázni az érdeklődéseteket, kedves diáktársak, akkor nyugodtan látogassatok el a www.artstab.hu
weboldalra!

Gila Adrienn
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ArtCafe

Több is, kevesebb is,

mint egy hobbi

Tartása van annak, aki néptáncol

Vannak világok, amelyeket leginkább csak belülről lehet megérteni. Ha részesei vagyunk, és ha hozzá kapcsolódik a biztonságot
ígérő valahova t a r t o z á s érzése. A Szeged Táncegyüttes EbenGuba csoportja is ilyen mikrokozmosz, lelkes, egyetemista követőkkel. Csak negyedóra telik el az első és az utolsó kérdésem
között, de a próba már javában folyik, a zene kihallatszódik az
udvarra. Tóth Ilonával - harmadéves a BTK film-német szakán és Szabó Beáta Tündével - elsőéves a TTIK matematika szakán
- beszélgettem kultúráról, hagyományokról, közösségről, azaz
mindenről, ami a néptánc fundamentumát képezi.

Hobbi és hivatás határán

Megtalálni a közös hangot

Tóth Ilona már tizennégy,
Szabó Beáta Tünde pedig tizenkét éve tette le a voksát a folklór
mellett. Ilona az általános iskola első osztályába járt, amikor
szülei beíratták az éppen akkor
induló néptánccsoportba szülővárosában, Magyarkanizsán.
Tünde maga döntött, elmondása
szerint édesanyja is meglepődött, amikor bejelentette, hogy
néptáncolni szeretne. Vajon még
belefér a hobbi kategóriába évtizednyi múlt?

Legyen szó kapcsolatról, munkáról, vagy egy adott életkorról,
mindenben előfordulhatnak nehézségek. És arról, hogy ez menynyire befolyásol, vagy hátráltat
valakit. A szót Tünde veszi át:

- Egy kicsit hobbi - feleli Tünde - , és hivatás is. Persze tudom,
hogy nem ezzel fogom keresni a
kenyeremet, és nem ez lesz a foglalkozásom, de tizenkét év után
ez már valamivel több, mint
hobbi. Ami most a legjobban
meghatároz engem is, a napjaimat is, az a néptánc - így Tünde,
majd Ilona hozzáteszi:
- Nekem sem valami olyan
elfoglaltság, melyet azért űzök,
mert éppen van rá időm, és nem
az egyetemmel vagyok elfoglalva. Amit biztosan tudok, hogy
addig fogom csinálni, amíg időm
és energiám engedi. Mára az életem részévé vált, és remélem,
még sokáig kitölti a napjaimat.

- Feladni nem akartam soha,
mert mielőtt a tánchoz fordultam volna, sok mindenben kipróbáltam magam. Szertornáztam, énekkar tagja voltam, és
tűzzománc rajzokat készítettem.
Keresgéltem az utamat, mint sokan mások, és végül így jutottam
ide.
- Régebben játszottam azzal a gondolattal, hogy modern
táncokat is tanuljak, váltani - a
néptánc kárára - azonban, soha
nem akartam - vallja be Ilona.
- Volt egy kritikus szakasz, a tizenhárom, tizennégy éves kor,
amikor az ember amúgy is változó korban van, és ha érzékeny
alkat, akkor felveszi a sértéseket.
Kaptam én is megjegyzéseket,
de ezek nem befolyásoltak. Az is
fontos, hogy milyen a közösség,
amiben mozgunk; elutasító, kritikus, vagy elfogadó - fűzi hozzá.
Nem is lépünk tovább, a kö-
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zösség kialakítása kerül szóba.
- Ez a csoport már elég régóta
fennáll, sok új ember került be,
és sokan távoztak is, de attól a
közösség még összetartó. Ez a
keveredés nem bontotta meg a
csoport-jelleget. Már nagyon
kevés olyan ember van, aki a
kezdetektől fogva itt tanult, és
még most is itt van. Leginkább
a külföldi utak segítenek a csapatépítésben, és a hetente kétszer két óra sem elhanyagolható
tényező - magyarázza Tünde.
Ilona csak két éve tagja ennek
a csoportnak, szerinte minden
újonnan érkezett táncos törekszik arra, hogy beilleszkedjen,
minél hamarabb megtalálja a
helyét, viszont ez nem megy
mindig zökkenőmentesen. Okként a csoporton belüli generációs különbséget nevezi meg,
hiszen a 17 és a 30 éves korosztály egyaránt képviselteti magát. Ezért elkerülhetetlen, hogy
ne legyenek nézeteltérések, és
gyakran az is nehéz, hogy megtalálják egymással a közös hangot.

A kalárison és
a sarkantyún túl
Gondolhatjuk, hogy akinek
valami nem kötelessége, nem
hobbija, hanem inkább a hivatása, óhatatlanul kihatással van a
magánéletére, alakítja a személyiségét, és befolyásolja a gondolkodását. - A néptánc benne
van a mindennapjaimban, szeretek népzenét hallgatni, vagy
elmenni néptánccal kapcsolatos
eseményekre. Ezekről a programokról nem nehéz tudomást
szerezni, ha már az ember bekerült a közösségbe. Nyilván hamarabb fog tudomást szerezni
egy ilyen rendezvényről, hiszen

ebben a körben mozog. Nem is
kell nyitottnak lenni, az információ úgyis mindenkihez eljut.
Az meg már egy másik kérdés,
ki mennyire vesz részt benne mondja Ilona.
Volt egy közös tojásfestés,
amin a csoport, és kisebb gyerekek is részt vettek - említi meg.
Tünde is észrevette magán, hogy
több népzenét hallgat, és ő sem
zárkózik el a különböző programok elől. A hagyományőrzés szerinte nem képezi szerves részét
a folklór-létnek, hagyományok
betartása csak annyira érinti őt,
amennyire más embert.

Sokáig úgy gondoltam, hogy
a néptánc megváltoztatja azt,
aki nyitott rá, mind a változásra, mind pedig erre a kultúrára.
Tartást ad, jó kiállást, magabiztosságot és valamilyen tiszteletet plántál a táncosokba.
- Nehéz lenne megmondani, mert ha az ember nyolcévesen bekerül egy csoportba,
még igazán személyisége sincs,
az csak később alakul ki. Ha
azonban bent marad, akkor
sem tudni, hogy mi az, amit
a néptánc adott neki, azaz hol
kezdődik az én, és hol a bizonyos néptáncos plusz.

Egy csipet a
Horthy-korszak vidámságából
Vajon milyen lehetett Radnóti korának meghatározó zenei irányzata? Ki m i t hallgatott, m i t s z e r e t e t t a költó', de vajon mire
„ t o m b o l h a t o t t " Bethlen, Teleki vagy Imrédy? „Vidék-vidéken" mi
volt a „menó"', kik voltak a kor sztárjai, miért rajongott a földműves vagy a városi polgár?
Talán egyik évtized sem különbözik a másiktól, ha egy
adott kor sztárjairól esik szó,
mert minden kornak megvoltak és vannak a maga sztárjai.
Ugyan ez érvényes a stílusokra
és irányzatokra is. Magyarország harmincas éveire a népdal
és a mozi felvirágzása a jellemző. Nótát mindenki tudott, ezt
énekelte a munkás és az igazgató
egyaránt.
Ekkoriban nem volt gyökeres
változás az ország zenei életében. A külföldi zenei áramlatok csupán később, az ötvenes
évek végén törtek be a magyar
határon, olyannyira hogy ezt
az igát le sem ráztuk a mai napig. Ekkor nőtt meg a népda-

lok iránti „kereslet", illetve ezek
kutatása is ekkor élte fénykorát,
amely Bartók és Kodály nevéhez fűződik. A nótákat általában cigány muzsikusok húzták,
akik zenéje több háztartásba
is eljutott a rádiónak és a gramofonnak köszönhetően. Ezek
a zenészek fellelhetőek voltak
vidék eldugott kis borozóiban,
mert a kocsma nem volt kocsma
zenész nélkül. Nóták szóltak a
szerelemről, az egyszerű ember
mindennapjairól, bármiről amit
csak el lehetett énekelni. Egy korabeli becslés szerint közel húszezer nótát és népdalt ismertek,
a gyűjtésnek köszönhetően lett
ilyen magas a számuk. A háborút követőn megjelentek a kato-

Változtatott biztosan, csak az
idő távlatából már nem tudom
megmondani, hogy min - fejti
ki Tünde.
- Nemcsak a tánc, hanem
maga a közösség, vagy a tanár
személye is formálhatja táncosok szemléletét - mondja Ilona.
- Vannak olyan emberek, akikről egyáltalán nem gondolnám,
hogy néptáncolnak, és van, akit
már méterekről kiszúrok, nemcsak azért mert népviseletben
van, vagy kalapot hord, hanem
mert a tartása olyan.

Ottroba Anna

nadalok és a szomorkás hazafias
nóták, úgy mint a Kimegyek a
doberdói harctérre, Hideg szél
fúj, édesanyám, vagy a Csíkországi fenyvesekben.
Ne feledkezzünk meg a Horthy-korszak csodás filmjeiről
sem, ugyanis ezek adták a kor
„menő" slágereit, a Meseautót,
az Egy kis édes félhomályban,
Pá, kis aranyom, pát vagy az Oda
vagyok magáért - de meg hoszszasan lehetne sorolni a jobbnál
jobb dalokat. Akkoriban ki ne
őrült volna meg Tolnai Kláriért,
Ágai Irénért, vagy ki ne beszélt
volna Karádi Katalin és Horthy
állítólagos viszonyáról. Ők voltak a kor ideáljai, és munkásságuk gyümölcsét napjainkba is
élvezhetjük.
A korszak zenéi a mai fülnek
kicsit különösek lehetnek, de
próbáljunk meg fordítva gondolkodni, vajon milyen lehetne
nekik a mai rohanó világunk.
Nyilván furcsa és különleges, de
élvezzük ezt a kicsit pajkos és vidám zenét.

Macsim Nimród Örs
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Színházi nyílt nap
- egyetemistáknaik
Tavaly már siker volt, így az idén újráz a szegedi színház: nyílt
napot rendez a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára,
hogy megismertesse a t e á t r u m épületét, az o t t j á t s z ó színészeket és a r e p e r t o á r t az universitas polgáraival. Az október
13-án megrendezendő' programról Horváth Illést, a Szegedi
Nemzeti Színház színészét kérdeztük.
- Borsos Bea kolléganőddel
részt vettél valamennyi kar gólyatáborában, ahol egy rövid
műsorral népszerűsítettétek a
Színházi nyílt napot. Hogyan
fogadták a gólyák az előadásotokat?
- Helyszínenként változó volt
a fogadtatás is, éppúgy, ahogy
a műsor, amit előadtunk, nem
tudnék egységes összefoglalást
adni, voltak gólyatáborok, ahol
befogadóbb közönség gyűlt öszsze, voltak, ahol kevésbé.
- Már az elmúlt évben is

A Nyílt Nap
programjaiból
A Szegedi Nemzeti Színház,
az SZTE Kulturális Iroda
és az SZTE EHÖK szervezésében. Az Őszi Kulturális
Fesztivál programja a Szegedi Nemzeti Színházban
október 13-án, kedden.

Munkatársunktól
Előcsarnok
11.00 Megnyitó
11.10 A Nyílt Nap elé (Bodolay
Géza főrendező gondolatai)
11.20-tól folyamatosan turnusonként: séta a kulisszák mögött.
11.30 Művészeti műhelyek,
műhelytitkok. Bemutató előadást tart Papp )anó jelmeztervező

részt vettél a nyílt nap szervezésében?
- Tavaly szituációs- és helyzetgyakorlatokat
csináltunk
néhányan színészek önként jelentkező egyetemistának. A
visszajelzésekből úgy látom, és
én is így éreztem, az egy nagyon
jól sikerült rendezvény volt, épp
ezért is döntött úgy a színház vezetése, hogy idén is megrendezi a
nyílt napot. Nem tudom pontosan, hogy milyen programokon
kell részt vennem, vagy miket
vállalok, de ezeknek a szituációs
11.30-tól folyamatosan beöltözés: sellő, kalóz, Mephisto, királyasszony jelmezbe. Internetes
szavazás a fotókról az EHÖK és
a partiponty.hu honlapokon.
11.30-tói a rendezvény végéig: kedvezményes „Ölelés"-menü csak egyetemistáknak a Port
Royal étteremben.
Vaszy Viktor tér
14.00-16.00 Folyamatos programok a Vaszy Viktor téren:
egyetemi zenekarok, énekesek,
stb. fellépései.
16.00-17.00 „Beugrás" - a sikeres improvizációs TV-müsor
adaptációja színészek és önként
jelentkezők közreműködésével.
17.00 A nagy ölelés: rekordkísérlet, alaprekord felállítása. Lényege, hogy a résztvevők minél
nagyobb számban öleljék körbe
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játékoknak mindenképpen szeretnék idén is részese lenni, mert
azt tavaly nagyon élveztem.
- A társulat minden tagjával
találkozhatunk, vagy csak néhány színésszel, akiknek idejük
jobban engedi?
- Ez általában nem idő függvénye, sokkal inkább önként jelentkeznek a színészek, akiknek
kedve van, az vesz részt ezeken
a rendezvényeken. De természetesen nem csak színészekkel találkozhatnak a látogatók, hanem jelmeztervezőkkel,
díszlettervezőkkel, és minden
munkatárssal, aki a színházhoz
tartozik. Mert ilyenkor mindenki, aki betéved a színházba,
beavatódik az atmoszférába,
és ehhez nem csak a színészek
munkája tartozik hozzá, hanem
természetesen a háttérmunkálatok is.

lostris
a Szegedi Nemzeti Színházat. A
rekordkísérletben közreműködők ajándék kupont vehetnek át
a Színház jegyirodájában.
Nagyszínpad
18.00-20.00 SZTE - SZNSZ:
Együtt!
Egyetemi oktatók és színházi
rendezők, közreműködők ajánlják a 2009/2010-es évad egy-egy
bemutató előadását.
Balett-terem
21.00-22.00 Szerelmesek és
Don Quijoték - szín-játék felnőtteknek, utolsó előtti lehetőség
- Gyurkó László, Vészi Endre és
mások művei alapján. A Szegedi
Egyetemi Színház előadása
Előcsarnok
22.30 Buli színészeknek és
nem színészeknek.

SuprArt

Könyv

Rádió
mr2 - Petőfi
A Magyar Rádió Petőfi Sándorról elnevezett adója idén ünnepli
újjászületésénekmásodikévfordulóját Két évvel ezelőtt a szerkesztők
- sokak tiltakozására - gondoltak
egy nagyot, és a rádió arculatát
teljesen megváltoztatták. Emlékszem, hogy mekkora felháborodást keltett, amikor kiderült, hogy
a déli ebédhez innentől kezdve
nem a Petőfi fogja sugározni a nótát. Ugyan is „nincsen ebéd nóta
nélkül"!
Mára talán már tudunk nóta
nélkül ebédelni, de a rádió körüli
huzavona nem akar elmúlni. Ez
szerencsére a műsor szívonalán
nem látszik. Egy olyan zenei rádióvá vált, amiben nem hallhatunk kommersz zenéket, újdonsült megasztárokat, apuci vasas
pénzéből karriert építő roma
gyerekeket. Azonnal leszögezem,
hogy hallgatok roma gyökerű, a
roma kultúrához kapcsolódó zenét, de olyat, amely hiteles. Aminek a zenei eszközei és mondanivalója minőségi. Amilyeneket az
mr2 játszik.
A stílusokat tekintve nagy a
változatosság és az orosz ska zenétől kezdve a kubai Buena Vista Social Clubbig minden elfér a
palettán.
A zenén túl a kulturális műsorok is igen szerteágazóak.
Ilyen a Kultúrfitness, amelynek
műsorvezetője Horváth Gergely
minden hétköznap este megosztja velünk az aktuális látni,
hallani, érezni valókat.

Achilles

r
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Pluralica

U

j szegedi szerkesztésű
periodika indult útnak
Pluralica címmel. A
kiadvány első száma a kortárs
észt művészettel foglalkozik.
Érdeklődési körébe beletartozik
szinte minden vizuálisan meg-

melyeket egyébként igen nehéz
észrevenni, tekintve, hogy a sok
kép mellett csak itt-ott tűnik fel
tartós fehérség.
A képek sokkolóak, néhol
gyomorforgatóak, de kétségtelenül nagy katartikus hatással
vannak az olvasóra (lehet, hogy
nézőt kellene írnom). A másik
alapvető tulajdonságnak tekinthető sajátosság, hogy a képek
szinte kivétel nélkül igénybe veszik a lapok teljes egészét, az az
oldalak kifutó részét is. Ezért,
ha az ember ehhez van szokva,
akkor hiányzik neki valami,
a keret. A jobb oldali lapokon
nagyon ötletes miniatűr képek
találhatóak, amelyek egy mozdulatsorráválhatnak. Egy szemüveges férfi halántékáról elvesz
egy pisztolyt és rágyújt egy cigire. Talán n e m véletlen az ö n -

gyilkosság motívuma. Passzol a
kötet hangulatához.
jeleníhető művészeti ág, minden műfaja.
A kötetet kezünkben tartva
rögtön feltűnik annak súlyos
volta. Ez nem csak fizikai értelemben vett súlyosság, hanem
a képi megjelenítés, valamint a
tartalom tekintetében is. Ez az
első összevont szám, ami a tervezett megjelenéseket figyelembe véve, azt vetíti előre, hogy
fél évig nem találkozunk újabb
számmal. Sajnos.
Belelapozva rögtön feltűnik a
papír vastagsága és minősége. A
külső jegyek mind-mind az igényességről árulkodik.
Rögtön a kötet elején található
tartalomjegyzékből 5 fejezetet,
5 egységet tudunk elkülöníteni.
Nagyon intenzív a képi megjelenítés. Már-már elnyomja az
irodalmi alkotások jelentőségét,

Az impresszumban felsorolják a szerkesztésben részt vevőket, akik között felismerhet több
nevesebb művészt, vagy tanárt
Nagyon impozáns kiadvány.
Alapos munkáról és szakmai
hozzáértésről árulkodik.

Rosta Ádám

Séta a „placcon",
a hagymaR és hagyományok közt
Ráérő kofák, siető vevők között t e t t ü n k s é t á t a Mars t é r i piacon.
Igy aztán beszámolhatunk a reggeli piacozás hangulatáról, a vásárlói kedvről, és utánajárunk annak is, milyen p o r t é k á t vehettünk
volna nyolcvan évvel ezelőtt, ha az Aradi vértanúk terén járunk.

A rohanó vevők közül elsőként
a Józsiként bemutatkozó harminc éves szakács nyílik meg.
- Minden nap itt vásárolok,
például a leveshez a zöldségeket mindig a piacon szerzem be,
mert itt biztos, hogy magyar terméket kapok, nem úgy, mint a
szupermarketekben.
Aztán mosolyogva hozzáteszi,
a praktikus megfontolásokon túl
a friss levegő és a szép lányok is
idevonzzák. Egy másik vásárló,
Szilva Pálné az alkudozás veszélyeire hívja fel a figyelmet.
- Hiába tűnik kedvezőnek az
eladó ajánlata, érdemes előbb
leméretni a terméket. Velem például az előbb többet akartak fi-

zettetni, mint amennyibe egyébként a sárgarépa került volna. Az
árakat is mindig figyelem, általában ez dönt abban, hogy valamit
itt vagy a boltban veszek meg.

Jó napot, köszönöm,
viszontlátásra!
Ahogyan a sorok között járkálunk, nem látni hosszú beszélgetéseket kofák és vevők között,
a vásárlás egyszerű műveletként
zajlik. Kivétel talán két ismerős
találkozása: egyikük a vevőit figyeli, miközben a másik hölgy
épp arról számol be, hogy elbocsátották. Néhány asztallal arrébb virághagymákat árul egy
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idős hölgy, akit megkérünk, meséljen arról, milyen régóta piacozik.
- Tizennégy éve járok ide, a
Mars térre árulni. Mostanában
ritkán jövök, attól függ, mikor nyílnak a virágok. Muszáj,
a nyugdíjat valamiből pótolni
kell. Az árból nem mindig engedek, előbb ránézek a vevőre,
hogy szegény-e, és hogy hogyan
áll hozzá az áruhoz, utána döntöm el.
Erzsi néni azt is elárulja, hogy
szerinte régen nem volt ennyi
irigy ember, és akik kijöttek vásárolni, többet társalogtak egymással.
Elköszönünk, majd továbbindulunk. Hangos kiáltozásokat,
árunépszerűsítést nem igazán
hallunk, egyedül egy negyvenes
nő néz ránk határozatlanul egy
pillanatra, és mondja halkan:
„krumplit tessék".
A következő beszélgetőpartnerünk Sisák Sándorné, aki
Kistelekről jár be babot, virágot
árulni.

Klauzál
d-^

tér.

Üdvözlet

Szegedről

Z

- A szüleim is piacozással
foglalkoztak. Leginkább ide, a
Mars térre jártak, itt volt nagy
piac, de a Szent István téren is
előfordult, hogy árultak. Vidékről is rengetegen jöttek, általában lovaskocsival. Az élő árut,
például a baromfit itt, a Mars
téren vették meg.
A különbség szerinte a mai
és a régi piac között, hogy most
mindenki jobban siet.

A piacozás történelme
Ha száz évet visszaugrunk
Szeged történetében, akkor a
belvárosban a Mars térin kívül
több piacot is találhatunk. Ezekről Dr. Tóth Istvánt, a Móra Ferenc Múzeum történészét kérdeztük.
- Szeged egy mezőgazdasági terményeket előállító terület
központja volt, és az itteni ipar
is ezeket a cikkeket dolgozta fel.
A terményeket azonban valahol
el kellett adni, így alakulhattak
ki nagy jelentőségű helyi piacok
a városban. A Bartók Béla téren
például paprikafüzért árultak,
míg őrölt paprikát a Széchenyi

téren lehetett kapni. A Városháza előtt virágpiac, a Szent István
téren tejpiac, a Mars téren pedig
állatpiac működött. Az 1879-es
nagy árvíz előtt a gyümölcspiac az Aradi vértanúk terén volt
található, majd amikor a közúti híd megépült, a híd lábához
költözött. 1926-ra a helyi érdekű
kisvasút is kialakult, mely összekötötte a piacot a termelőkkel.
A különböző típusú termékeknek tehát külön piaca alakult
ki, de ezeket mindig változtatták.
- Az 1930-as években fogalmazódott meg, például a Szeged című várospolitikai lapban,
hogy európai városi mintára
ezeket a piacokat egyesíteni kellene - árulta el a történész. - A
XX. század második felére ez ki
is alakult: a központi piachely a
Mars tér lett. A szegedi piacnak,
bár mint kereskedelmi piachely
hatással volt Felső-Bácskára és
Temesvárra, elsősorban helyi
jellege volt. A kofák leginkább
a nagy-Szeged területéről érkeztek, de jöttek Deszkről és Makóról is.

A város a vásárok rendezésében is jelentős szerepet töltött
be. Elsőként a XIX. század végén került sor országos vásárra
Szegeden. 1876-ban az első ipari
vásárt, míg 1899-ben mezőgazdasági vásárt rendeztek az egész
monarchia területére kiterjedően. Ezeken textilesek és állatnemesítők is jelent voltak.
Szeged világkiállítások előtt,
vagy azokkal párhuzamosan országos szakkiállítások helyéül
is szolgált, amelyek hatására az
1930-as évektől megindultak a
szegedi ipari vásárok. Ezeken a
rendezvényeken a város már a
kereskedelmi közvetítő szerepét
töltötte be.

Hegedűs Gabriella
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Szubjektív

A „vak tápai lantos" nyomában
Elindulok gyalog. Nagyjából
száz éve csak így l e h e t e t t
kijutni Tápéra.
Végigsétálok a Felső-Tisza-parton,
le a töltésről, végig a hosszú úton, betérve egy-két kis utcába is.
Barátságos családi házak között
botorkálok a megviselt, hepe-hupás
betonlapokon, miközben szemem
a távolban kocsma után kutat. Elképesztő ez a Szegedtől karnyújtásnyira elterülő kisvárosi nyugalom.
„A holdtól cirmos éj mozdul fejem

fölött" és „Alszik a szív, és alszik a
szívben az aggodalom" is. Itt a srácok
nem a csengőt nyomják meg a havernál, egyszerűen bekopognak az ablakon. Sok helyen a kaput sem zárják.
Harmonikus csönd és nem túl tolakodó disznószag árad.

„Szerencselepények füstölnek az
úton / a ködben, jó tehenektől, de
ők már / pisla jászlak előtt eldőlve
pihennek / és orrlikuk köré is enyhülni száll a légy!"
Beleszagolva ebbe a nyugalomba kezdem érteni, Radnótiék miért jártak szívesen Tápéra.
Az idilli holdvilágos éjszakában
végre rátalálok az Euró Teke nevű
kocsmára. Tápé főutcáján rontja a
levegőt. Akár száz évvel ezelőtt is
itt lehetett.
De biztos nem ebben a formában. Még be se lépek, de már vakítóan villognak a játékgépek, és a
technozene dübörgésébe finoman
beleremeg az ablak. Az ajtónyitással szertefoszlik az eddigi harmónia. Arculcsap a fiatal, meggondolatlan lendület. Fő a kutatás, ezért
kikérek egy sört és egy feles Hubit
kerek 400 forintért. A hely tele van
fiatalokkal, csak az egyik asztalnál
ülnek középkorú, láthatóan helyi,
munkásemberek. A hely végében
tekepálya, egy másik helységben
csocsó- és biliárdasztal. Úgy tűnik,
a környékbeli suhancok itt alapoz-

nak, mielőtt bemennének valamelyik szegedi szórakozóhelyre. Ha
nem lennének a robosztus faasztalok és padok, valamint az ajtóról
lelógó viaszosvászon-csíkok, egy
az egyben egy középszerű panelkocsma hangulatát árasztaná. így
azért megmarad egy csipetnyi falusi jelleg. A berendezés egységes,
de kínosan modern akar lenni.
Nem tud. Még nagy plazmatévé
is van mutatóba, csak nem működik.
Cigány prímásnak, vagy vak
lantosnak nyoma sincs.
„Eltűntél. / S ez az ősz se hozott
hírt rólad. / Az erdőn újra suhog
ma a tél vad jóslata, húznak a súlyos/ Fellegek és hóval teli újra megállnak az égen."
Mindenki magának játszik. Egy
csapat tekézik, a másik a billiárd
asztalnál döfi a dákót, de akadnak
pókeresek is, a csocsóasztal pedig
folyamatosan foglalt. A legszimpatikusabb társaság mégis az, amelyik egy jéggel teli hűtőtáskával
játszik: kóla és rum van benne. Ők
beszélgetnek!
„Sötétedik. Halálos kört röpül/
köröttem egy elkésett, szőke méh."
Megindulok Szeged felé. Párszáz méter és máris egy Arany
Ászok táblába botlok. A világító
Arany Ászok táblák általában röhejesen festenek a családi házak
kerítésein. Most is. Beljebb merészkedek. Szerénykedve, óvatosan somfordálok át az udvaron.
Valószínűleg látszik rajtam, hogy
nem ide tartozom. Amint belépek
a kert végében lévő épületbe, biztossá is válik. A kocsma vendégei
mind játékgépeket nyomkodnak.
Susogós melegítő vagy munkásruha, a gép előtt lényegtelenné válik.
Az alkesz, fizikai munkás sztereotípia mintadarabjait csodálhatja
meg az ide tévedő. Az idős kocsmáros nő meglepődik a borrava-

lón, számomra pedig világossá
válik, hogy a vak lantosnak itt se
híre, se hamva. Már csak azért se,
mert akkoriban, gondolom, a háziak nem csináltak kocsmát a kert
végi sufniból.
Következő állomás a Lotto borozó/söröző (a főutcán levő hirdetőtáblán borozó, míg a bejárat
fölött söröző szerepel). Ez a helyi
Lonsdale-pulcsis
Kárpátia-magyarok gyűlölő helye. Berendezésében a Kisbajor és a Tescóban levő
lottózó elcsellózott génállományú hibridje. A hangulatot csak a
törzsközönség egymást majdnem
pofozó, de aztán inkább ölelgető
kopaszai generálják. A helyet egy
családi ház alsó szintjén alakították ki, az udvaron napernyős
asztalok szolgálják a kopaszok kényelmét, a csapolt Szögedi Ászok
pedig a lokálpatriotizmusukat.
Vacak sör, de legalább helyi...
„Bíztatnom kell magam, hogy el ne
bujdokoljak", de nem vagyok elég
meggyőző.
Továbbállok a Sándor Sörözőbe. Nagy terasz, kongó üresség és
a megszokott játékgépek fogadnak.
Összesen három vendég van, kettő
éppen a fizetését próbálja visszanyerni, egy pedig nézi őket. (lehet,
hogy ő már föladta) A pultos lány
takarít. Kis, közösségi hely, sok, a
kocsmában készült képpel a falon.
A Tekével ellentétben még a plazmatévé is működik, bár senki nem
nézi. Mindenki ismer mindenkit,
ez három ember plusz egy pultos
felállásnál nem nagy kunszt. A Narancssárga-vörös beltér izgató melegséget áraszt, amit az öntött vas
faldíszek és fogas némi középkorral fűszereznek, de a játékgép előtt
ülők ezt nyilván észre sem veszik.
Nem az első köröm ma este ez a
sör és Hubertus. Megtámasztom a
fejem, lapos pilláimmal a csavaros
csillárt vizsgálom. Uccáról nyí-
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lik a kocsmaajtó, belép egy öreg
subában, citerával a hóna
alatt.
- Egy jó pohár bort adjon,
kocsmárosné! - kurjant lelkesen.
- Már adom is, Jóska bácsi! sürög a pultos csaj.
Az öreg leül, az asztalra teszi
a citerát és játszani kezd. A hely
megtelik élettel. A semmiből
tűnik elő néhány zsakettes, csokornyakkendős úr, és számtalan
len-inges, pirospozsgás parasztfiú. Az öreg csukott szemmel,
lehanyatlott fejjel játszik, mintha aludna. Az imént megjelenő
emberek átkarolják egymást,
boroznak, énekelnek. Fergeteges
hangulat kerekedik, jobb, mint
ha lakodalom lenne, ez elsődle-
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ges, közvetlen ö r ö m . A játékgép
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előtt ülők persze rá se rántanak
a nagy felfordulásra, lázasan

nyomkodják a „duplázz" gombot, de a matematika nem a barátjuk.
A mulatság alább hagy, szép
lassan elszivárognak az emberek, Jóska bácsinak mindenki
a zsebébe gyűr egy kis pénzt, ő
újabb pohárral rendel.
Egész éjjel kívülről szemléltem mindent, kutatva. Most az
öreg rám néz, szürkéskék, sokat
látott szeme saját mélységembe taszít, majd fátyolos hangon
megszólal:
- Mindenki Palika Jóskának
hív, pedig Kószó a böcsületös
nevem. Ez mán csak így rám ragadt, de mindögy is, úgyse létözök mán régóta. A vén csont porát elfújja az új hóbortok szele.
Ideje haza menned, fiam!
Ledermedek. Palika Jóska, a
vak lantos... Nem is vak, nem is
lantos, és a nevén csak néhányan

szólították, amíg élt... Tényleg
ideje haza mennem. - Ideje hazamenned! - ébreszt kegyetlenül
a pultos lány. A játékgépezők már
elvesztették pénzüket, a kocsma
üres. Kitámolygok a széles utcára, és elindulok a hepe-hupás betonlapokon, a barátságos házak
között, a disznószagtól távolodva, miközben savanyú bölcsesség
lüktet halántékomon.
„Ó, régi börtönök
nyugalma,
szép I és régimódi szenvedés, halál
/ költőhalál, fennkölt és hősi kép,
/ tagolt beszéd, mely hallgatót talál, - / mily messzi már. A semmiségbe lép, / ki mozdulni mer.
A köd szitál. / A valóság, mint
megrepedt cserép, / nem tart már
formát és csak arra vár, / hogy
szétdobhassa rossz szilánkjait."

Erlauer Balázs

Rákvörösre égni a Forma-1 kedvéért?

IGEN!

Sokunknak emlékezetes marad május 16-17-e, hiszen a Red Bull
megszokott utcai show-ja erre a hétvégére Szeged belvárosába
költözött. A nem Forma-1 és a u t ó s p o r t kedvelőknek is maradandó élményt j e l e n t e t t a program, ennek ellenére j ó magyar szokáshoz híven, akadtak j ó páran, akiknek meg kellene fogadni, ki a kicsit
nem becsüli...
Kevesen terveztek távoli programot a szegediek közül május
15-17-e között, a nem szegediek közül viszont annál nagyobb
számban látogattak ebben az
időszakban a „napfény városába". A Red Bull ekkor rendezte
meg a megszokott Street Parade
elnevezésű, Forma-l-et népszerűsítő programját, mely keret-

ében bemutatót tartott a csapat
két pilótája, Sebastian Vettel és
Sebastien Buemi, a Hungaroring
igazgatója, Palik László és a dakarosok, valamint számos neves
versenygép körözött az ideiglenes szegedi pályán. A show keretében a veterán autó kiállítást
is megtekinthették az érdeklődők.
A Belvárosi hídon tizenegykor még befelé áradt a tömeg, a
Laposon, az új szabad strandon
még csak gyűltek az emberek, a
rakparton, illetve a Tisza-parton
már kicsit nehezebben ment a
közlekedés. Kisgyermekes családok is szép számmal sütkéreztek
a napon, bár a gyerekek - miután
jót rohantak az embertömegben - futottak a kérdéssel, hogy
mikor jön már a Forma-l-es
autó? Hol volt még akkor fél 2?!
Mire szépen lepirult mindenki,
mint egy rák, addigra már Czollner Gyula egy Nissan terepjáró
platójára felszerelt „gyerekülésben" rótta a köröket, és minden
egyes megszólalását tapsvihar
és éljenzés fogadta. Bár lehet inkább az információknak szólt. A
Dóm tér házigazdája Szujó Zoltán volt.
A szervezők tartották magukat
az előírt időpontokhoz, hiszen 13
óra után néhány perccel Besenyei
Péter műrepülő-világbajnok lőtte ki magát a Tisza fölé, és Red

Bull feliratú gépével olyan mutatványokat hajtott végre, amit
a földről is nehezen tudtunk végignézni.
A show után ismét jött a mi
Gyuszink, és tovább borzolta a
kedélyeket azzal, hogy bejelentette, rövidesen Palik Lászlóé
lesz a terep. Fél kettő előtt nem
sokkal már hallani lehetett a
város minden részén, hogy beindul a Toro Rosso. A Dakar
magyar fenegyereke igen óvatos, gyakorlatilag tájnézegető
túraautózásba kezdett, bár így is
nagy élmény volt mindenkinek,
hogy egy igazi Forma-l-es autó
gurul el előtte azzal a semmivel
össze nem téveszthető hangján.
A második körtől kezdve azért
csak odarakta már magát, és
egyre jobb időket futott a hazai
autósport „királya".
Innentől kezdve aztán nem
telt el úgy perc, hogy valami
nagy - vagy épp kicsi - és gyors
el ne száguldott volna előttünk.
Jöttek a dakarosok, a ralisok,
több legendás autó repesztett
végig a három kilométer hoszszú pályán; Skoda Fabia 2000as, NSU, egy 1966-os Alfa és
egy Ford Escort RS, itt volt Palik
Nissan terepjárója, mögötte egy
versenykamion - aki minden
egyes körben az infarktust hozta

az emberekre, amint a termetéhez képest halkan beosont a
kanyarokba - majd jött a Safety
Car, egy Mercedes E-osztályú
kupé, melynek bátyja köröz a
versenyeken, amennyiben szükséges.
Aztán végül autóba pattant a
nap egyik sztárvendége, az alig
20 éves Sebastien Buemi, aki egy
Toyota Camry V-8-as motorral
felszerelt NASCAR autóval vágott neki a köröknek. (Utólagos
információ, hogy nem is sikerült elsőre berúgni a gépet, de
ez megbocsátható, hiszen a fiatal
tehetség most ült először ilyen
autóban.) Nem kellett hozzá öt
kört mennie, hogy nyilvánvaló
legyen, Palik kollégához képest
azért a svájci igencsak nyomta
a gázt. Az Árvízi emlékmű mel-

letti kanyarba szinte keresztbe
érkezett meg a NASCAR.
Az előzetes programnak megfelelően háromnegyed háromkor
ismét az a bizonyos hang szállta
meg Szegedet: Sebastian Vettel is
útnak indult a Red Bull Renaultval. Az első kör még kedves, bemutatkozósra sikerült, a köztudottan szimpatikus, közvetlen és
szerény pilóta végig integetett a
több tízezer embernek. A maradék 4 kör aztán tartogatott meglepetéseket. Jött a hihetetlen száguldás, a gumiégetés a rakparton,
a tengelykörüli fordulás. A két pilóta amilyen gyorsan jött, úgy távozott is, de nem maradtak ajándék nélkül. A show-t megelőző
sajtótájékoztatón a Pick Szeged
kézilabdásai kedveskedtek a két
fiatalnak, illetve BB Popeye egy
red bullos tortával lepte meg a
pilótákat.
Azért jó magyar mentalitáshoz híven nem maradhattak
el az ócsároló kiálltások: azzal
etetik az embert, hogy 250-nel
fognak menni; nem is volt akkora durranás, a szervezés pocsék,
stb. Azt hiszem, az volt a legjobb
döntés, hogy ezekre nem érkezett mentegetőzés és válasz, a
legtöbben tudjuk, ki a kicsit nem
becsüli...

Kis Réka
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„Tudniillik a diák a figyelem gyakorlásán kívül
bármi mást szívesen végez az előadásokon,
így unalmuk űzőjeként is felmerülhet neved.
[...] Az olvasónak [ez] miért lenne jó? Ki mondt a , hogy j ó lesz neki?"
Tagtoborzó írás az Élesztőben - 2 0 0 9 .

„Mindenféle vélemény van, de azt hiszem,
van ilyen is, olyan is."
Élesztő - 2 0 0 6

„Az okosságok

nem

voltak

túl korán"
Magyar Közöny - 2 0 0 9 .

„Figyelem! Ne dobd a cigicsikket a piszoárba, mert ugyanazok a kezek szedik ki, amelyek az italodat készítik!"
Felirat egy bölcsészkarhoz közeli
szórakozóhely vécéjében

Okosságok,
Cigicsikk,
Vélemény,
Jó lesz?

Képek forrása: szegedma.hu

„Surranva
kell most élned itt"

T a n u l m á n y o k R a d n ó t i Miklósról é s k ö l t é s z e t é r ő l

Radnóti kötetbemutató - SZAB székház 2009. 05. 07.
Radnóti emléktábla koszorúzás 2009. 05. 05.

Képek forrása: arts.u-szeged.hu
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MacBook - a könyvek Könyve.
Minden tudás egy helyen!

Microsoft Office-t is futtathatsz, a fájljaid
kompatibilisek lesznek a Windows-zal.

Könnyen megoszthatod fotóidat, élvezheted
zenéidet és elkészítheted saját filmjeidet.
A lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt.

A vadonatúj Mac OS X Snow Leopárd operációs
rendszer számos újdonsága még gyorsabbá és
könnyebben használhatóvá teszi a Mac-et.

Beépített WiFi segítségével könnyedén
csatlakozhatsz az Internetre.

A telepített illesztőprogramoknak köszönhetően a
digitál s kamerák, fényképezőgépek vagy nyomtatók
használatához elég csak csatlakoztatni őket.

Igen, akár Windows-t és Linuxot is
futtathatsz rajta.

Authorised
Distributor

C 2 0 0 9 Apple Inc. Minden j o g f e n n t a r t v a . Az Apple. Apple logo és a MacBook az Apple Inc. az Egyesült Á l l a m o k b a n és m á s országokban bejegyzett védjegyei. Az egyéb nevek é s márkák m á s o k t u l a j d o n a i lehetnek. A Microsoft Office külön vásárolható meg.

Az akcióval kapcsolatos részleteket a www.apcom.hu oldalon találod, vagy keresd hivatalos Apple partnereinket!

Huszonegyre még egy lapot? - Igen

Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz!
Küldd el cikkeidet a bolcsoszeged@gmail.com címre!

