
Al ekkora 
Magyar-
ország? 

Területe 93 ezer négy-
zetkilométer. Lakóinak 
szama kereken 10 mil-
lió. 

Ebből Budapestre, az 
ország fővárosára 525 
négyzetkilométernyi te-
rület és két millió lakos 
jut. 

Nyilvánvaló hát. hogy 
az ország és Budapest 
nem azonos. Sokak szá-
mára mégis egyet je-
lentenek. 

A fővárosban székelő 
Budapesti Zenei Ver-
senyek és Fesztiválok 
irodája nemrégiben ki-
adott egy IDŐ oldalas, 
szép kiállítású, csinos 
könyvecskét, német és 
angol nyelven. Magyar-
ország zenei élete cfm-
mel (Das Musikleben 
Ungarns — Hungárián 
musical guide). Mit tar-
talmaz ez a kötet? Ki-
sebb részében naptársze-
rű felsorolását az idei 
zenei eseményeknek. 
Ebben a leltárban még 
az egész ország benne 
van. De a könyv érde-
kesebb és jóval terje-
delmesebb rés/.ében, 
mely rövid, színes cik-
keket, fényképeket tar-
talmaz zenei intézmé-
nyekről. rendezvények-
ről. versenyekről és 

| művészekről, a vi-
déknek és a vidékiek-
nek már szinte semmi 
helv nem jutott, Buda-
pesl azonosult magával 
az országgal. 

Nem akarunk más 
vidéki városok nevében 
szólni. De azt mégis 
túlzásnak érezzük, hogy 
például a Szegedi Sza-
badtéri Játékokról a 
könyvecske mindössze 
azt közli, hogy van. 
Még a programot sem 
ismerteti, cikkről, fény-
képről nem is beszélve. 
A méltán híres szegedi 
operáról pedig még azt 
se árulja el, hogy Léte-
zik. 

Ismételten fel kell hív-
nunk a figyelmet arra. 
hogy hazánkban Buda-
pesten kívül is van élet 
és zene. Itt Szegeden is. 

ö . l . 

Kilométerekkel elzárva 
A tözsgvökeres városi em-

ber igencsak Mora Ferenc 
bűbájos gyermektörténetei-
ből tud képet alkotni a hó-
bori totta látóhatárban ma-
gányosan tűnődő, kopasz 
fáktól kalauzolt, cserjeszegé-
lyezte dűlőkbe kuporodó ta-
nyasi iskolákról. Nem mint-
ha sose látott volna ilyet, de 
a síkságon tovapöfögő vonat 
ablakából a szemnek lebir-
hatatlan bozótos messzeség 
inkább magába öleli mint 
felmutatja csendes lankáit, 
Hat még a riadtan beléjük-
bújt udvarházikókat, ahol a 
sistergő fagyos szél kegyet-
lenül átszánkózik, s télidő-
ben a kemencébe bújt pa-
rázs meleg ropogása meg a 
remete tanító türelme vi-
gyázza-őrködi a betűvetéssel 
bíbelődő nebulók otromba 
ákombákjait. Csak néhány 
kilométernyire szorultak in-
nen, a Dél-Alföld Kulturális 
központjától, az iskolák vá-
rosától, mégis mintha távo-
li mérföldekre visszább 
szakadtak volna az urbánus 
embertől. 

Osztatlan iskolák 
A szegedi járásban 30 köz-

ség van, 29-ben iskolaigaz-
gatósag — Gyálaréten nincs, 
Kisteleken 2 —, s közvetle-
nül hozzájuk tartoznak a 
tanyai iskolák is. Ide jár a 
..puszták népének" fiatalsá-
ga. Ide bitangolnak a kör-
nyékbeli kerekszemű rövid-
nadrágosok, hosszúcopfos 
kislányok, akiket szívós ki-
lométerek zárnak cl minden 
más iskolától. Errefelé az ok-
tatásügy hagyományos szótá-
rával alig boldogulni: az osz-
tályok fogalmát — mivel a 
megjelölés sokszor egy-két 
gyereket takar — tanulócso-
portra vonja össze, bizonyos 
lélszámon túl csoportokra 
bontja szét a szükség. Osz-
tatlan iskoláknak mondják 
közismerten. Nem szorul 
magyarázatra, micsoda kü-
iönbség nyolcesztendős alap-
fokú műveltségre szert tenni 
itt es a nagyvárosban. Az 
alsótagozatban még csak el-
eimegy valahogy: a pedagó-
gus parcellázott figyelme is 
t'berebb, az ismeretanyag 
sem annyira tantárgyanként 
elskatulyázott, mint a felső-
söknél. Ahol viszont kikez-
di az oktatást, megkérdője-
lezi a fizika—kémia—föld-
rajz órák hatékonyságát, ha 
belőlük hetente csak egy 
vagy fél óra közvetlen fog-
lalkozásra jut idő, s akkor 

Április 6 - 7 — 5 : 

Zeneiskolai 
kamarazene-fesztivál 

Ebben az évben Szegeden 
kerül sor a XI. Országos Ze-
neiskolai Kamarazene Fesz-
tivál megrendezésére. Ez a 
nagyszabású ifjúsági-zenei 
tömegmegmozdulás tízéves 
múltra tokint vissza. Az első 
találkozó 1958-ben volt Ceg-
téden. Az eltelt egy évtized 
alatt az ország különböző 
zeneiskolái versengtek a ren-
dezés jogáért, s így a kezde-
ményező Cegléd nyomában 
Veszprém. Budapest, Hód-
mezővásárhely. Miskolc, 
Nyíregyháza, Székesfehérvár, 
Pécs, Eger után 1967-ben 
Debrecenben került sor a ju-
bileumi rendezvénysorozatra. 
Az évről évre ismétlődő or-
szágos találkozók tervéi és 
programjat a Művelődésügyi 
Minisztérium, a Magyar Ze-
neművészek Szövetsége és a 
Zeneművész Szakszervezet, 
közösen dolgozták ki. 

A XI. Országos Zeneiskolai 
Kamarazene Fesztivál ez év 
április 6—7—8 -án Usz Sze-
geden — előreláthatólag 2in 
növendék részvételével. Ezt 
megelőzően a Csongrád me-
gyei zeneiskolák kamaraze-

nei döntőjét február 19-én 
rendezik meg Hódmezővá-
sárhelyi Zeneiskolában. Azok 
az együttesek, amelyek itt a 
legjobbnak bizonyulnak in-
dulnak a Kecskeméten feb-
ruár 18-án megrendezésre 
kerülő körzeti fesztiválon. 
Akik a zsűri megítélése sze-
rint innen továbbjutnak, 
részt vesznek az országos 
bemutatón. Szegeden. 

A fesztivál idején a ren-
dező bizottság vidéken is 
biztosít szereplési lehetősé-
get a csoportoknak, ezaltal 
még szélesebb rétegeket kí-
ván bekapcsolni kamaraze-
ne megismerésébe, ugyanak-
kor a közreműködő együtte-
sek szegedi tartózkodását egy 
kirándulással teszi változa-
tosabbá. 

A szegedi Liszt Ferenc 
Zeneiskola február 7-én tart-
ja kamarezene hangverse-
nyét az iskola nagy termé -
ben. ill dől el, hogy a 22 
művet bemutató együttesek 
kÖ7.Ü 1 melyek képviseljék az 
intézményt a megyei feszti-
velőn. 

K n z i f i K l á r a 

is hiányzik a térkép, szem-
léltető tárgy, kiserleti esz-
köz. 

Rokonokhoz, 
diákotthonba 

A felső tagozatba serdült 
tanulók lehetőleg járjanak 
be a községbe, faluközpontok 
osztott rendszerű általános 
iskoláiba. Ezt jelenti a kör-
7k tisítés, mely legfontosabb 
ügye, megoldásra váró prob-
lémája most a járási műve-
lődéspolitikának. A tanyai 
élet egyébként is szükség-
szerűen zsugorodik, vissza-
fejlődik a korszerűbb mező-
gazdaság-technikai. kulturális 
civilizáctói elől. A kényelem 
falvakba viszi az embereket 
egészséges folyamat, ha a 
minőségi tudás megszerzésé-
nek igénye is beláttatja a 
szülőkkel, helyesebb gyer-
mekeiket falura beiskolázni. 
Kiváltképp nem közömbös ez 
a középiskolákba, techniku-
mokba tartó tanyasi kisdi-
ákoknál. Csakhogy a körze-
tesítés nem megy máról hol-
narra: a sokszor embernyi 
hóban csapást vágó diáknak 
r-datlan küszködés még a 
tanyasi iskolákhoz is eljutni, 
a tahiba pedig jármüvekkel 
sem könnyű. Pillanatnyilag 
kőt megoldás kínálkozik: a 
tanulókat községekben lakó 
rokonokhoz adni, vagy diák-
ctthere okba. S mivel diák-
otthon rsak Kisteleken is 
Balúttyén van, tanyasiaknál 
viszom a falubeli rokon gya-
kori így kézenfekvőbb az 
utóbbi változat. 

Körzetesítés 
Ami természetesen nem le-

bet művelődéspolitikailag 
megnvugtató, végleges meg-
oldás. csupán egyfajta ja-
••a: at az átmeneti szükség 
állapotra. Addig, míg más 
falvakban is épülnek diák-
szállók. Ám ..a körzetesítés 
csak rés/hen adminisztratív 
jellegű tendencia, néhány 
esetben a puszta tények 
konstiitálása. A Bordány kör-
•iyéki Kossuth iskola például 
teimészetes folyamattal nép-
telenedett el. Amikor ké-
szült, a harmincas években, 
még száz gyerek iskolája 
volt. de a közelmúltban 
mindössze 4 tanulóval vég-
érvényesen ..kimerült". 1961 
óta ..rendületlen apadásban" 
110 tanyai iskolából 99 ma-
réit. A balástyai külterüle-
ten négyet körzetesí tettek tíz 
alma materből, ahová csak 
alsótagozatosok járnak; a 
felsősöket szüleik belterü-

letre adták. De az ásotthal-
mi irodasoron, vagy Csenpe-
le tanyáin — a roppant tá-
volságokban, közlekedési 
bonyodalmaktól — féltucat-
nyi iskola még mindig fogad 
felsőtagozatosokat, Algyön 
pedig a három tanyai iskolát 
vontak össze egyetlen tanu-
lócsoporttá a minimális lét-
szám miatt. Ugvanígy a do-
masséki belső feketeszéli is-
kolában a tavalyi négy ta-
nulócsoportot kettőre szűkí-
tették. mivel a tanulói lét-
szám 41 alá csökkent. A 
röszkei buszjárattal öt éve 
ugyancsak megoldott a kal-
már tanyai és kancsalszéli 
iskolák körzetesítése, a ma-
gasabb osztályba lépett diá-
kokat idegen nyelvre oktat-
ják, előnyösebben felsz.erelt, 
jobban ellátott iskolába 
íratják. Rözskei belterületre 
került az a két nevelő is, 
akik a megritkult feketeszéli 
iskolában már „feleslegessé" 
váltak. Körzetesítés történt 
korábban az Üllés-karaho-
moki iskolában is, ám azóta 
több szülő visszavitte felső-
tagozatos gyerekét; nem tud-
ták vállalni a bejáratást. 

Marad státusz 
S a pedagógusok? Az ő 

szempontjaikat sem lehet ki-
hagyni a körzetesítésből- Kö-

zülük jónéhányan persze 
szívesen fogadják, ha a lat-
számapadás miatt szükségte-
lenné vált állásukat belterü-
letre cserélhetik. Acs Zoltán-
nal, a járási tanács vb mű-
velődésügyi osztályának ve-
zetőjével beszélgettünk a ta-
nyasi iskolák körzetesí tése-
ről, aki elmodta: az így fe-
leslegessé vált nevelőknek 
mindig akad hely beliebb. 
Pedagógusi missziójuk elis-
meréseképpen a művelődés-
ügyi osztály egyébként is 
örömmel helyezi át őket. 
Mások viszont ragaszkodnak j 
a tanyához, nem utolsósor- j 
ban, mert a fizetési pótlék- j 
rendszer ott magasabb anya-
gi dotációt jelent. Azzal bú-
csúztunk, a pedagógusok j 
ilyen természetű igényeit is ! 
teljesítik. Azért marad még | 
státusz a tanyavilágban . . . j 

Nikolényi István I 

Százezer 
közül 
az első 

MTI foto — Tormát Andor felv. 

Százezer ifjú tehetség küldte be 
első „műveit" az Indiában megrende-
zett gyermekrajz-pályázatra a világ 
minden tájáról. F.zúttal egy magyar 
kislány, Rácz Rózsa, a kiskunhalasi 
gimnázium első osztályos tanulója 
nyerte el a legmagasabb díjat, a köz-
társasági elnök különdíját. Képünk: 
készül a kis művész legújabb fest-
ménye. Mellette szigorú kritikusa, 
Irén nővére. 
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PES7I ESI EK 
Még az ősszel, amikor a 

Tnália Színház Stúdiója So-
mogyi Tóth Sándor Szeren-
cse vagy halál című drámá-
jával megkezdte új évadját 
— annak idején beszámol-
tunk az előadásról — Kazi-
mir Károly, a Thália főren-
dezője bejelentette, hogy a 
darab bemutatásával Magyar 
műhely címmel sorozatot 
indítanak mai magyar szer-
zők alkotásaiból. A ciklus 
második darabját, EÖrsi Ist-
ván Sírkő és kakaó című ko-

médiáját most játsszák a 
Stúdió művészei. 

A furcsa című darab fő-
hősei, Piti Laj'os és felesége, 
született Bóvli Lujza 15 éve 
albérletben laknak egy na-
gyon gonosz, nagyon önző, 
nagyon erőszakos öregasz-
szonynál. Reggelenként kész-
ségesen felszolgálják neki a 
félliter kakaót, de közben 
állandóan a sirkövön jár az 
eszük. Az öregasszony sírkö-
vén. A reménytelenségbe és 
a kilátástalanságba belefá-
radt két ember mindent 
megtesz, hogv a lakást meg-
szerezze. De hiába: az öreg-
asszony elpusztíthatatlan. 
Ahogy telik az idő, egyre 
egészségesebb. Albérlőiből 
kíméletlenül kikényszeríti a 
tartásdíjat, pedig nincs szük-
sége rá: gyerekei révén jöve-
delmező vállalkozásai van-
nak külföldön. Piti és Piti-
né végül teljesen felőrlődik 
ebben a helyzetben, s ők hal-
nak meg, nem az öregasz-
szon.v. A sírkő nekik készül. 

A darab az eddig költő-
ként. tanulmányíróként és 
fordítóként ismert fiatal író 
első színpadra vitt alkotása. 
De nem az első drámája, 
hanem a negyedik. A másik 
háromat látatlanbanr is saj-
náljuk. A Sírkő és kakaó 
ugyanis a sokoldalú szerző 
feltétlen drámai tehetségéről 
hogy a komédia végső formá-
jának kialakításában a szín-
háznak maidnem annyi ré-
sze volt, mint magának a 
szerzőnek. Az eredetileg öt-
száz oldalas komédiából Lé-
ner Péter, a rendező vonta 
össze a mintegy száz oldalas 
végleges formát. De ez sem 
vitatja a szerző dramaturgiai 
képességeit, amely a komé-
dia minden mondatában, 
szituációjában határozottan 
érződik. 

Legfőbb bizonyítéka ennek 
a tehetségnek, hogy az író a 
reális életanyagot magától 
értetődő természetességgel és 
eleganciával emeli át a ko-
média sajátos, a köznapi va-
lóságra közvetlenül már nem 
..hasonlító" különös világába. 
Ez az átemelés persze nem a 
komikumot jelenti elősorban. 
hanem egyfajta elszakadást 
a valóság felületétől. Bór — 
ha már erről van szó — ko-
mikumban sem szűkölködik 
a darab, tlven mondatokat 
hallhatunk benne: „Igaz 
ugyan, hogy kilátástalan az 

életünk — ezt Piti Lajos 
mondja —, de lagalább nem 
kell félnünk attól, hogy el-
romlik." 

A Stúdió pontos és lendü-
letes előadást produkált. Az 
elpusztíthatatlan, már-már 
halhatatlannak tűnő öreg-
asszony szerepében Komlós 
Juci erőtől duzzadó alakítást 
nyújtott. A Piti házaspárból 
különösen a még főiskolás 
Harsányt Gábor „száraz" ala-
kítása tetszett, de kitűnő 
volt Hacser Józsa melegebb 
színekben gazdag Lujzája ls. 
Kozák Andrást két szerep-
ben, az Orvos és a Postás 
markáns alakitójaként lát; 
tuk. Felesége, a „rendőr-őr-
mester néni" szerepében a 
mindig, s most is kitűnő 
Horváth Teri játékát élvez-
hettük. 

Sándor György néhány éve 
színésznek jelentkezett a fő-
iskolára. Nem vették fel. 
Azóta abszurd humorszkjei-
vel mint író, mint színész 
és mint rendező egyaránt 
sikereket arat. Egyszemélyes 
színházával a budapesti 
Egyetemi Színpadon mutat-
kozott be, később, mint min-
den sikeres ember, szerepelt 
a televízióban, s feltűnést 
keltő produkcióival sokfelé 
fellépett már, nemrég Sze-
geden is. Legutóbb a budai 
Park étterem népszerű iro-
dalmi presszójában mutatta 
be En egy analfabéta vagyok 
című műsorát. 

A szokatlan cím nemcsak 
arra szolgál, hogy meghök-
kentse és kíváncsivá tegye a 
nézőt, hanem mélyebb jelen-
tése van: rávilágít Sándor 
György humorának alapjai-
ra. Sándor György egy írás-
tudatlan elfogulatlanságával 
nézi a világot, a jelenségeket 
olyanoknak látja, amilyenek, 
a hozzájuk fűzött felületes 

magyarázatokat, előítéleteket, 
frázisokat, konvenciókat nem 
fogadja el, hanem elutasítja, 
bírálja, leplezi. Az analfabé-
ták látásmódjának ez ham-
vassága, naivitása — amely 
valójában természetszerűleg 
a bölcsesség egy fajtája — 
Sándor György sajátos humo-
rának egyik legfőbb forrá-
sa. Újdonsága, eredetisége 
főként ebből fakad, ezért 
meglepő, ezért igaz. 

Abszurd humor ez? Min-
denesetre szokatlan. Nem 
vicces, az átlag humoresz-
kek, krokik, kabarétréfák 
megszokott elemei, fordula-
tai, motívumai itt teljesen 
hiányoznak, más a témakör, 
a konstrukció, mások a 
mondatok, más az atmosz-
féra. Sándor György humora 
komoly, néha egyenesen ko-
mor, sötétszínű. Az udvariat-
lan villamoskalauzok és bol-
ti kiszolgálók, a kényelmes 
házmesterek és hivatalno-
kok, az ingatag nők és a 
még ingatagabb férfiak he-
lyett ő végső, filozófiai lé-
nyegükig lemeztelenített ma-
gatartásformákat, szituáció-
kat választ témának. 

Egyik humoreszkje az út-
hengerről. szól- Tegnap meg-
állt rajtam egy úthenger: az 
az első mondata. A szerző-
színész aztán megmagyaráz-
za, hogy az emberek félelme 
az úthengertől oktalan és 
alaptalan. Nem olyan nagy 
és nem olyan félelmetes ez 
a masina, mint amilyennek 
látszik. Lehet ellene véde-
kezni, sőt le lehet győzni. 
Hogy mit csináltam én ennek 
érdekében? — kérdezi a kö-
zönségtől. Tegnap elgázol-
tam egy úthengert. Ez a hu-
moreszk utolsó mondata. 

ÖKRÖS LÁSZLÓ 

Szegedi tudós könyve 
angolul 

Az Akadémiai Kiadó idei első negyedévi tervében 
immár hagyományosan jelentős helyet foglal el a ma-
gyar tudomány eredményeinek a külföld számára tör-
ténő publikációja. A legnagyobb vállalkozás az a mint-
egy 70 íves angol nyelvű kötet, amely Erdei Ferenc aka-
démikus főszerkesztésében, a hazánkra vonatkozó isme-
retek valóságos enciklopédiáját nyújtja. A kiadó a köte-
tet, az Oxford-londoni Pergamon Press-szel közös vál-
lalkozásban készíti. 

Az angol nyelvű kiadványok között szerepel többek 
között Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas szegedi tudós A 
gerincesek szírének és véredényeinek beidegzése című 
könyve. 

Sik Endre Fekete Afrika történeté nek első kötete im-
már negyedik, a második kötete pedig második francia 
nyelvű Siadást ert meg. 

Lengyel nvelven jelenik meg Szántó Tibor híres 
köryve, A betű. 
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