
4 S Z E R D A , " 1971- J A N U Á R M . 

Új csillagvizsgáló 
Komárom megyében 

Ismét munkára fogják azo-
kat az értékes csillagvizs-
gáló műszerket, amelyek a 
Komárom megyei Erdőta-
gy os pusztán 50 éven át tet-
tek nagy szolgálatot a tudo-
mánynak. Itt élt Posztóczky 
Károly, az egyik legnevesebb 
magyar amatőr csillagász. 
Csillagdáját az 1900-as évek 
elején állította fel. Az épü-
let kupolájának forgatható 
tetejét a heidelbergi csillag-
Vizsgálóról mintázta. 

A szenvedélyes csillagász 
többek között a kettős csil-
lagokat, a csillaghalmazokat 
és ködfoltokat vizsgálta. 
Napmegfigyeléseket is vég-
zett, és Magyarországon el-
sők között foglalkozott az 
állócsillagok és a kettős csil-. 
lagok színvizsgálatával. Csil-
lagdája egyik bázisa volt a 
hazai meteorológiai szolgá-
latnak. 

Értékes munkásságáról 
számos feljegyzést készített, 
több tanulmánya is megje-
lent. Ezeket és gazdag könyv-
tárát — amelyben többek 
között a Természettudomá-

nyi Közlöny valamennyi szá-
ma megtalálható —, valamint 
csillagdája csaknem 50 mű-
szerét 80 éves korában fel-
ajánlotta megvételre a Ko-
márom megyei tanácsnak. 
Azóta, 1962. óta a tatai Kuny 
Domokos Múzeumban őrizték 
a nemcsak tudományos, ha-
nem kultúrtörténeti szem-
pontból is ritka értékű anya-
got. A Posztóczky-hagyaték 
kiváló műszerei, köztük a 
teljes épségben megmaradt 
nagy teljesítményű lencsés 
távcső, a hulló csillagok 
észlelésére szolgáló meteo-
roszkóp, a sok kisebb, rend-
kívül jó lencsével ellátott 
asztali távcső most már a 
természettudományos okta-
tást szolgálja majd. A tatai 
városi tanács által építtetett 
modern, emeletes, forgatha-
tó kupolával ellátott kis 
csillagvizsgálóba kerülnek. 

Az ú j csillagvizsgáló nem-
csak a megyei művelődési 
központ csillagászati szakkö-
rének ad otthont, hanem se-
gítséget nyúj t az iskolai ok-
tatáshoz is. 

A felülről 
lefelé 
épített 

tévétorony 
Bármely oldalról is köze-

lítik meg az ukrán fővárost, 
mindenhonnan szembetűnik 
az ég felé törő hatalmas és 
karcsú televíziótorony. A 380 
méter magas torony három 

Ilyen lesz 
az érettségi! 

programot sugároz 
közöttük egy színes műsort. 
Később a deciméteres hul-
lámhosszon beiktatnak egy 
negyedik programot is. 

A vétel hatósugara: 120— 
130 kilométer. A torony 
szerkezetének súlya mind-
össze 2700 tonna. A tornyot 
különleges módszerrel — 
nem az alaptól, hanem a 
tetejétől kezdve építették. 
Így az összes hegesztési mű-
veletet a földön végezhet-
ték eL 

(BUDAPRESS—APN) 

Megtartotta ígéretét a Mű-
velődésügyi Minisztérium: a 
múlt héten már minden gim-
náziumhoz eljutott az ú j 
érettségi vizsgaszabályzat. A 

] nem kis izgalommal várt ki-
, advány iránt természetesen 
mindenütt nagy az érdeklő-

ma jd , ' dés, érdemes tehát belőle né-
' hány újdonságot közreadni. 

Az ú j érettségi vizsgasza-
bályzat szerint — az eddigi-
től eltérően — két kötelezően 
előirt és két választható tan-
tárgy tantervi anyagának 
évenként kijelölt része ké-
pezi az érettségi tárgyát. Kö-
telező tantárgyak: magyar 
nyelv és irodalom, valamint 
a matematika. (Magyarnyelv 
és irodalomból írásbeli és 
szóbeli, matematikából az 
érettségiző választása szerint 
vagy írásbeli, vagy szóbeli.) 
Választható tantárgyak: tör-

ténelem, idegen nyelvek, fi-
zika, kémia, biológia és a 
földrajz. (A földrajz eddig 

Vásárhely szobrai 
Dömötör János új kiadványáról 

Szép újévi 
vehetjük dr. 
nosnak, a Tornyal Múzeum 
igazgatójának „Vásárhely 
szobrai"-ról készített felmé-
rő kiadványát, mely mosta-
nában hagyta el a nyomdát. 
Gazdagon reprodukált mun-
kájában megyénk egyik leg-
jelentősebb városának, Hód-
mezővásárhelynek köztéri 

a jándéknak ls helyi kultúrhistóriai felké-
Dömötör J á - szültséggel ismerteti egy-egy 

szoborban megörökített ne-
ves személyhez fűződő tudni-
valókat, kidomborítva az il-
letők Vásárhelyhez való szo-
rosabb-tágabb kötődését. Ami 
a szobrok szakmai leírását 
illeti, ez maradéktalanul 
megfelel azoknak a követel-
ményeknek, melyeket a mű-

szobrait — illetve azokat a tárgyak leírásával kapcsolat-
plasztikai ábrázolásait — 
foglalja össze, melyek nyil-
vános, bárki által látogat-
ható udvarokban. helyisé-
gekben vannak felállítva, el-
helyezve. Tömör, érdeklődést 
keltő írásában — még e ne-
ves alföldi várost ismerők 
számára is meglepetést kelt-
ve — kimutatja, hogy fél-
száz olyan plasztikai alko-
tással dicsekedhet a város, 
melyek köztéri, illetve épí-
tészet-környezeti, társadalmi 
jellegű funkciót töltenek be. 

Való igaz, hogy ilyen te-
kintélyes szoborállománnyal 
nem sok magyar város büsz-
kélkedhet, mint Vásárhely. 
Nem ls beszélve arról, hogy 
ez nemcsak egy kedvező 
számmutatót jelez, hanem 
főleg az a tény, hogy e mű-
vek legtöbbje magas színvo-
nalú plasztikai alkotás, me-
lyeknek egy része olyan ki-
váló elhunyt mesterekhez 
kötődnek, mint : Pásztor J á -
nos, Kallós Ede, Medgyessy 
Ferenc, és Ferenczy Béni. 
Továbbá olyan ma élő mű-
vészekhez kapcsolhatók, 
mint Somogyi József. Szabó 
Iván, Kamotsay István és 
Varga Imre, akik a mai ha-
zai szobrászatiunk jeleseinek 
sorába tartoznak. Már ezért 
ís indokolt volt Dömötör Já -
nosnak számba vennie vá-
rosának plasztikai alkotásai t 
De ezen túlmenően — sőt 
elsődlegesen — az vezérelte 
munkájában, hogy a helyt 
köztéri — és nyilvános szo-
borállomány feltérképezésé-
vel kimutassa egy alföldi vá-
ros — jelesen Vásárhely — 
múlt iránti megbecsülését, 
ízlését, a szép szeretetét, s 
ezenkívül hangsúlyozza azt 
a funkciójukat is, mellyel e 
szobrok az itteni politikai, 
társadalmi és kulturális ese-
mények történelmiségéről 
vallanak. 

Vásárhely tanácsa műve-
lődésügyi osztályának és a 
Tornyai János Múzeumnak e 
dicséretes közös kiadványa 
jól tükrözi, hogy dr. Dömö-
tör János gondos helytörté-
neti. levéltári kutatómunká-
ra alapozta a város szobrai-
nak keletkezési és elhelye-
zési körülményeinek tisztá-
zását. Szintén alapos politi-
kád, társadalomtörténeti és 

ban szobrászati kézikönyve-
ink igényül támasztanak. 
Sőt, a tárgyalt plasztikai mű-
vek konkrét elhelyezési he-
lyén, készülésének Időpont-
ján, méretein és anyagán kí-
vül. a szobrokról hasznos 
eligazító, tárgyilagos eszté-
tikai értékelést is kapunk 
Úgyszintén fontosnak tar t ja 
a szerző, hogy e könyvnek 
olvasói Vásárhely szobrain 
kívül, az egyes, ide készült 
művek alkotóiról, mesterei-
ről is megtudjuk a legfonto-
sabb életrajzi adatokat Ez-
zel teljesebbé teszi azt a ké-
pet, melyet városa köztéri 

és nyilvános jellegű plaszti-
kai alkotásairól eredménye-
sen felvázolt. 

Dr. Dömötör János reális 
tényként, illetve további le-
hetőségként rámutat arra, 
hogy Vásárhelyen a felsza-
badulás előtt mindössze hét 
szobrot számlálhattak, s a 
mostani félszáz plasztikai 
alkotást sem tar t ja a város 
vezetősége lezárt számnak, 
hanem Vásárhely városesz-
tétikai tervében további je-
lentős szoborművek felállí-
tása szerepel az elkövetke-
zendő ötéves terv során, a 
jelen tervidőszakon túl. „Ez 
annál is inkább Indokolt — 
hangsúlyozza —, mert ú j vá-
rosrészek alakulnak, és ezek-
ben az ú j városrészekben a 
korszerű, kényelmes lakások 
mellett a falakon kívüli kör-
nyezet esztétikus kialakítá-
sa, a gyakran merev és egy-
hangú házak közötti tér mű-
alkotásokkal való élénkítése, 
feloldása nagyon is indokolt 
és szükséges." 

Szelesi Zoltán 

rendelet az érettségi vizsga 
letételére. 

Előbbre hozták az érettsé-
gi vizsgára való jelentkezés 
időpontját is. A tanév végi 
érettségire február hónapban, 
az októberire pedig augusz-
tusban kell jelentkezni egy 
külön, erre a célra rendsze-
resített űrlap kitöltésével. 
(Ezt a meglehetősen felduz-
zadt adminisztrációs munka 
is szükségessé teszi.) Merő-
ben ú j : rövidebb lett az írás-
beli vizsga időtartama. A 
múltbani öt óra helyett az 
írásbeli feladatok kidolgozá-
sához valamennyi tantárgy-
ból három óra (180 perc) áll 
az érettségizők rendelkezé-
sére. 

Az írásbeli vizsgán való el-
helyezéssel, az írásbeli mód-
jával, az elnök és a vizsga-
bizottság jogaival, kötelessé-
gével, a vizsgabizottság te-
endőivel stb. nem foglalko-
zunk, mert ezzel kapcsola-
tosan nincs sok és lényeges 

( V ^ i 6 változás. Viszont nagyon ér 
dekes a szóbeli vizsgával kap-
csolatos álláspont. Éspedig: a 
Művelődésügyi Minisztérium 
ezentúl minden évben feb-
ruár 28-ig közli majd a gim-
náziumokkal, hogy abban az 
évben az érettségi vizsgákon 
az egyes tantárgyak törzs-
anyagának mely részei képe-
zik a vizsgák anyagát. A szó-
beli érettségi vizsga tantár-
gyankénti 20—20 témakörét a 

tárgyak között.) Történelem 
bői és földrajzbői csak szó-
beli vizsga van, a többiből 
választásuk szerint tehetnek 
a jelöltek írásbeli vagy szó-
beli vizsgát. Feloldja a vizs-
gaszabályzat a tagozatos osz-
tályok eddigi kötöttségét is: 
a tagozatos tárgyból ugyanis 
nem kötelező az érettségi. 
(Az új,, vizsgaszabályzat te-
hát nem tesz különbséget ta-
gozatos és nem tagozatos osz-
tály között.) 

Változás történt az érett-
séfili vizsga idejét illetően is. 
Az eddigi szokáshoz viszo-
nyítva körülbelül egy héttel 
későbbre tolódik az írásbeli, szaktanár egy-egy 
és tíz nappal a szóbeli kez- ból — a központi 
dete. Ebben az iskolai évben 
május 18—24. napjai között 
lesznek az Írásbelik, június 
10—26. között pedig a szó-
beli érettségi vizsgák. (Arról 
már egy korábbi cikkünkben 
beszámoltunk, hogy a mate-
matikából és fizikából felvé-
teli vizsgázók a felsőoktatási 
intézmény szervezésében et-
től eltérő Időben í r ják meg 
a vizsgadolgozatot, éspedig 
május 28—29. napjain. S az 
Is figyelemreméltó érdekes-
ség, hogy a jövőben decem-
berben már nem lesz érett-
ségi vizsga. A szokásos szep-
temberi érettségi vizsga he-
lyett októberben ad módot a 

Ugyanez vonatkozik az írás-
beli dolgozatok minősítésére 
is. (Az idén se számít bele az 
érettségi bizonyítvány ered-
ménye a felvételi pontszá-
mokba.) 

S ml lesz azzal, akinek az 
írásbelije nem sikerül? 

A szabályzat nagyon hu-
mánus. Azokat az érettségi-
zőket, akiknek a dolgozata 
„nem felelt meg", az igaz-
gató az osztályfőnök ú t ján 
tájékoztatja arról, hogy elő-
reláthatóan szóbeli vizsgát 
kell tenniük. A szóbelin csu-
pán az nem vehet részt, aki 
három különböző tárgyból irt 
dolgozatára „nem felelt meg" 
minősítést kap. Sikertelenség 
esetén a javítóvizsga öt éven 
belül három ízben megismé-
telhető. De a továbbiakban is 
engedélyt adhat a javítóvizs-
gára az illetékes művelődés-
ügyi osztály. 

S mi módon érettségiznek 
a gimnázium esti és levelező 
tagozatainak hallgatói? 

Ugyanúgy, mint a délelőtti 
tagozat tanulói. 

Az érettségi vizsgaszabály-
zat rendelkezései a gimnázi-
um esti és levelező tagoza-
tos tanulóira is teljes mér-
tékben vonatkoznak. Még a 
központi írásbelivel kapcso-
latos rendelkezések is. 

Az ú j vizsgaszabályzat ér-
dekességeiből csak a lénye-
get emeltük ki. Anélkül, hogy 
túlzottan a részletek ismer-

MűvelődésügyL Minisztérium tetésébe bocsátkoznánk, meg-
útmutatói alapján azután a 
szaktanár dolgozza fel, és 
március hő 1. és 15-e között 
közli az érettségi vizsgára je-
lentkezett tanulókkal. A 

tantárgy-
útmutató 

felhasználásával — legalább 
húsz tételt készít A tételben 
szereplő kérdéseket és fel-
adatokat azonban a vizsgá-
zók előre nem ismerhetik. 
(Ez nagyon lényeges eltérés 
a múlttól, ahol a kihúzandó 
tételeket a tanulók ismerték, 
sőt, a tételeket saját maguk, 
önállóan dolgozták ki.) 

Teljesen megváltozott az 
érettségi vizsgán a minősítés. 
Eltörölték az érettségi átla-
g á t rendűségét, s az eddigi 
öt helyett három fokozattal 
értékelik a maturandusz fel-
készültségét A fokozatok: 
„dicsérettel megfelelt", „meg-
felelt", „nem felelt meg". 

állapítható, hogy a vizsgasza-
bályzat nagyszerű lehetősé-
geket nyújt ahhoz, hogy min-
denki képességeinek, érdek-
lődési körének megfelelően 
válasszon, s éljen a lehető-
ségekkel. Érdemes tehát a 
vizsgaszabályzatot tanulmá-
nyozni, és a döntéseket jőt 
megfontolni. Annál is in-
kább, mert a szabályzat min-
den tantárgyból komoly kö-
vetelményeket támaszt az 
érettségizőkkel szemben. 

Az újszerűség néha meg-
lepi az ember t Sok esetben 
nehéz is máról holnapra sza-
kítani a megszokottal. Bíz-
zunk azonban abban, hogy a 
gyakorlat Igazolja az elgon-
dolások helyességét! Minden-
esetre nagy érdeklődéssel és 
várakozással tekintünk mind-
annyian az idei érettségi elé. 

Bánfalvi József 

Síkfős Jánosi 

L A S S A N 
M Ü L I K 

Előttem egy nagy hal dobta föl m a g á t s 

szép ívben visszahanyatlott. Jó fogás len-
ne, csak éppen Idő nincs rá. Alig értem oda, ahol 
a hosszú harcsa levegőzött, a motorból sistergő, 
sivító hang csapott ki, s aztán rángatózó nyikor-
gással megállt. András fö lü l t és értelmetlenül 
nézett rám. 

— Elütöttünk egy óriási harcsát. 
— Az nem lehet. Tuskóra szaladtál? 
— Nem hiszem. 
A motort néztük. Finom őröspor kavargott a 

víz fölött, a csónak hátul ja olyan lett, mintha 
halvány őröltpaprikát szórtunk volna bele. Égett, 
őrölt bakelitszagot árasztott a masina. A folyó 
sodra visszafordította a tehetetlen csónakot. 

— Evezzél jobbról — szóltam a fiúnak. 
— Most mi lesz? 
— Kimegyünk a partra, aztán megnézzük 
— Csak nincsen komoly baj? 
— Nem hiszem. 
Figyeltem a kormányost. Elszállt róla az álom. 

mert oly sebesen húzta a lapátot, mintha verse-
nyezne, pedig a félelem hajtotta. Kikötöttünk a 
bokrok alatt, kerestük a hibát. Kiderült mind-
járt, hogy le kell húzni a lendkereket. Nagy ügy-
gyel-bajjal sikerült, mert a csónak ringása, moz-
gása zavarta ezt az aprólékos munkát. 

| — A {(béreket megőrölte a vaskerék, 
— Meg tudjuk csinálni? 
Tudtam, hogy ezt csak kicserélni lehet, mert 

ilyen kerék nincsen, de nem szóltam. Sajnáltam 
a kormányost. Láttam, hogy minden figyelme itt 
van, s várja, hogy mondjam: „Sebaj, kicseréljük 
es megyünk!" 

— Mi a fíber! 
— Hát ki tanul németül? Te, vagy én? 
— Fíber? Tűz . . . Tűzkerék? 
— Az. Gyújtókerék. 
—" Most ml lesz 
— Ml lesz, mi l e s z . . . Nem tudom. 
— Csak nem megyünk vissza? 
— Alighanem. 
András nem szólt semmit. Laúlt a csónak or-

rába, s befelé nyelte a csalódás fájdalmát. Ez a 
nagy tervezgetés, készülődés, igazi halászat, bog-
rácsos ételek, a nyár legszebb két hete most itt 
pusztult. , 

— Visszamegyünk! — szóltam keményen. — 
Beszélünk Viaáccsal, a szerelővel, egy nap alatt 
esztergál egy másikat. Holnapután új ra indu-
lunk. 

A kormányos hallgatott. 
— Rendben van? — kérdeztem erélyesen. 
— Mit tehetünk. 
Magamban én is átkoztam az életet embert, 

istent, fíberkereket, mert ez is csak Velem fordul 
elő. Úgv húztam a laoátot, hogy minden hara-
gom belemenjen. Szótlanul haladtunk el a ke-
szon mellett, aztán elengedtem a csónakot, csu-
rogjon, vigye a víz sodra. 

— Majd én átveszem, aztán húzom. 
— Ha akarod . . . 
— Micsoda visító hangja volt ennek a motor-

nak — szólt a kormányos, és átvette a lapátot. 
— Furcsa. Harminc esztendeje hallottam utol-

jára ezt a kellemetlen hangot. A szalagfűrész za-
katolt, sivalkodott így, amikor vasat, vagy szöget 
ért a fában. 

— Legalább mesélj valamit, hogy jobban múl-
jon az idő! 

— Tíz óra felé lent vagyunk. 
— K ö s z . . . 

— Hiába kösz, vagy -nem kösz. Ez huszonegy 
kilométer. 

— Na jól van, ne mérgelődj. 
— Nem mérgelődöm, de ez a vísító-riasztő 

hang szinte megrémített. 
— Miért? 
— A híd, a víz látványa és ez a visító hang 

emlékezetembe idézte azt az időt, amikor nem 
tudtam megszabadulni a szalagfűrész sikongó, sí-
ró hangjától. Elkísért haza, éjszaka a fejemben 
nagyobb hangerővel zakatolt, mint nappal, ami-
kor dolgoztam raj ta . Mentem az utcán, vagy 
megálltam beszélgetni ismerősökkel, a fejemben 
folyton sivalkodott, nyögött a fűrész, mint a va-
lóságban a négycoíos pallók alatt. Rég volt. Ne-
vetnem kellene raj ta , de nem tudok vidáman be-
szélni róla. 

— Abbamaradt aztán? 
— Abba. Nem is tudom, hogyan. 
— Mondd eL 
— Elmondom. 
— De úgy mondd, ahogyan igazán megtörtént! 

Tizenhét esztendős múltam, s abban az évben 
az ősz végefelé annyira erőt vett ra j tam a fűrész 
sivalkodó, zakatoló hangia. hogy csak percekre 
szabadultam tőle. Túl a Tiszán, az újszegedi ol-
dalon volt a gőzfűrész, s a hidon át vitt az utam 
reggel, meg este. Munka végeztével megálltam a 
túlsó oldalon, nem mertem átmenni a hídon. Fél-
tem magamtól, hogy egyszercsak öntudatlanul 
átlépek majd a gyalogkorláton. Vártam, amig a 
többiek jól áthaladnak, s azután szorongva, szi-
laj vágtával utánuk iramodtam, nem néztem se 
jobbra, se balra, csak az útra figyeltem. Meg-
J r á r n v e b r í á U „ m a m i ' - n - - más t 1 ' - S» 
biekhez verődtem. Ilyenkor csökkent a fűrész 
zi <n •••'•'. ' i n : ' e ' ? i e . nmeL-' belül, ' á 'KOD ínya-
(.qA-i+oV pi'Wiie Zs eerődött a 
dobhártáyára. Néha egészen vidám lettem ettől a 
sikertől, könnyűnek, fölszabadultnak reztem' 
magamat, alig sivított a fejemben a picinyke gép. 

(Folytatjuk.) 


