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A halálraítélt, avagy: 
a telelem hangjai 

Uj film 
Albert Camus A fél című 

művéből szép és rettentő is-
mérveink lehetnek egy ha-
lálraítélt várakozásáról, 
amint lélekszakadva töp-
reng a cella falai között, ki-
szolgáltatva a felette bírás-
kodóknak, s mégis egy egér-
út marad számára: a vallo-
mástétel. 

Zsombolyai János filmje, 
A halálraítélt, hasonló hely-
zetet mutat be, történelmi 
háttérrel. Ez az '56-os ese-
mények valamelyest ú j in-
terpretációja, mely a törté-
nelmi „igazságosság'' mal-
mában személyes sorsokat 
őröl. s ezért ezerszer inkább 
megélhető és rettenetes, 
mint az események doku-
mentarista feldolgozása. A 
halálraítélt férfi izzadva, 
könnyezve, fel-alá járkálva 
vár ja a kivégzést, s közben 
visszapergeti az elmúlt időt, 
melynek során börtönbe ju-
tott. A film nagyon finom 
párbeszédeken keresztül 
muta t ja be fé r j és feleség 
viszonyát, amely a legnehe-

zebb, legkritikusabb pilla-
natokban méretik meg. Ben-
nük a küzdés, az igazságban 
való hit, egymás és gyerme-
kük féltése között egyre na-
gyobb fájdalmakat indukál. 
Malcsiner Péter és Hegyi 
Barbara alakítása mély 
nyomot hagy: a férfi ke-
mény, de megfontolt és hit-
tel teli, halk szavú, érzékeny 
megnyilvánulásai még bru-
tálisabbá teszik az ellene 
fe l fúj t vádak alapján ítél-
kező hatalom embereit, a nő 
könnyei, s mégis visszafo-
gott aggódása, félelmei meg-
döbbentően szép női alakot 
formáznak. A hatalom azon-
ban itt nemcsak vak erő-
ként, a sorsok kifürkészhe-
tetlen irányítójaként lép fel. 
Az ezredes felkínálja a me-
nekülést; a férfinak el kell 
•ismernie a fennálló rend-
szert, s ezzel megmenti csa-
ládja és sa já t életét is. 

De aki végigélte — akár 
csak szemtanúként is — az 
'56-os eseményeket, nem 
marad más választása, mint-
hogy nem válik árulóvá. Aki 
hallotta a tankok mennydör-
gését, annak fülében han-
gokra bomlik a félelem. 

P. Sz. 

Show-room a Somogyiban 
Eddig is sokan látogatták 

a Somogyi Könyvtár bemu-
tatótermét, de talán olyanok 
is vannak akik nem tudják, 
hogy itt több mint 600 angol 
nyelvű kiadványt — köny-
veket, hang- és videokazet-
tákat — lehet kézbe venni, 
meghallgatni, s ami a leg-
fontosabb megrendelni. 

A kiadványok — mint 
Nagy Rozália könyvtárostól, 
a show-room mostani gaz-
dájától megtudtam — egye-
nesen Angliából érkeznek. 
Soros György alapítványa 
teszi lehetővé, hogy az 
Oxford University Press ki-
adványai eljussanak Ma-
gyarországra. (Budapest, 
Pécs, Debrecen és Szeged 
egy-egy könyvtárába.) Az 
alapítványnak köszönhető 
az is, hogy e könyveket, szó-
tárakat 20 százalékos áren-
gedménnyel ad ják az oxfor-
diak. 

A bemutatóteremben fel-
sorakoztatott 600 kiadvány 
mellett a katalógusban, még 
másik hatszázból válogat-
hatnak az angolul tanuló, 
vagy a nyelvet jól beszélő 
érdeklődők. A színes képek-
kel illusztrált, óvodás- és 
kisiskolás korúaknak szóló 
könyvek mellett a komo-
lyabb nyelvtudással bírók 

számára is ajánlanak köny-
veket a Somogyiban. A so-
kak által keresett Hornby 
angol nyelvű értelmező szó-
tár több változata közül is 
válogathatnak az érdeklő-
dők. A videokazettákon me-
sefilmek, a legismertebb 
nyelvkönyvek filmváltozatai 
is láthatók a hangkazettá-
kon ugyancsak különböző 
nyelvleckék, dalok, gyer-
mekversek hallhatók. Mind-
ezek forintért kaphatók, a 
magnókazetták egységes 
áron 220 forintért, ami iga-
zán kedvezményes árnak 
számít. A kiadványok 
egyébként 100 és 700 forint 
közötti összegért már meg-
rendelhetők. 

Érdemes tehát mostaná-
ban bepillantani a show-
room kínálatába. Aki most, 
május- június környékén 
megrendeli a kiadványokat, 
az szeptemberig — tanév-
kezdésig — még megkaphat-
ja az áhított könyveket. 
Megrendeléskor kalkulált 
árról tájékoztatják az ér-
deklődőt, a végleges összeget 
majd a könyv, kazetta meg-
érkezésekor kell befizetni a 
könyvtárban. Az oxfordi 
gyűjteményt keddtől pénte-
kig délután 2-től 5-ig lehet 
látogatni a könyvtár első 
emeletén. 

Nyolcosztályos 
gimnázium 

— szeptembertől Latin és háztartástan 
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Az utóbbi időkben oly sok vita folyt az oktatás mi-
nőségi reformjáról, iskolarendszerünk szerkezetének meg-
változtatásáról. Sokan várták, hogy a vitákat gyakorlati 
intézkedések kövessék. A Radnóti Miklós Gimnázium 
az elsők között tér át egy ú j formára, a nyolcosztályos 
gimnáziumra. Az átállás körülményeiről kérdeztük a 
gimnázium igazgatóját, Bánfalvi Józsefet. 

— Mi késztette önöket a 
nyolcosztályos gimnázium 
létrehozására? 

— A nyolcosztályos gim-
názium tantervének kimun-
kálásában iskolánkat az a 
cél vezette, hogy kísérleti 
jelleggel egy olyan gimnázi-
umi iskolatípust hozzunk 
létre, amely a jövő elvárá-
saihoz igazodva, gazdagítja 
és színesebbé teszi a gimná-
ziumi nevelési és tanulmá-
nyi munkát, másrészt a kí-
sérleti munka révén segítsé-
get nyújthat — a gimnáziu-
mi oktatás múltbeli hagyo-
mányait is figyelembe véve 
— egy elkövetkező oktatási 
reform megvalósításához. 

— Milyen tényeket vettek 
figyelembe a tervezésnél? 

— A programok elkészíté-
sében főként a mai általá-
nos iskola és gimnázium tan-
könyveire kellett támaszkod-
ni, mert a jelenlegi pénz-
szűkös világban az új köny-
vek beszerzése a szülők ki-
adásait növelné. A fejleszté-
si alap juttatásaiért viszont 
évenként kell pályázatot be-
nyújtani, emiatt a pénzügyi 
kiadásokat előre tervezni 
nehéz. 

— A lineáris felépítés 
rendszerére alapozva a nyi-
tottság elvét is szem előtt 
tartottuk. Biztosítani kellett 
a más iskolatípusba való át-
lépés lehetőségét a IV. osz-
tály befejeztével — amely 
megfelel a mai általános is-
kola VIII. osztályának. 
Ugyanis, nem várható, hogy 

négy év után minden tanuló 
alkalmassá válik a gimná-
ziumi tanulmányok folytatá-
sára. Az is feltételezhető, 
hogy lesznek olyan tanulók, 
akiknek érdeklődési köre 
megváltozik, s elgondolása-
iknak, hajlamaiknak jobban 
megfelel, hogy szakközépis-
kolai képzésbe kapcsolódja-
nak be. Az ú j program ki-
dolgozásánál — melyhez a 
Művelődési Minisztérium is 
segítséget nyújtott — már 
alapul kellett venni a vár-
ható ú j érettségi és felvéte-
li rendszert, s a rég óhajtott 
— túlterhelés csökkentésével 
kapcsolatos — javaslatokat. 
A program összeállításánál a 
tanulók életkori sajátossága-
it is szem előtt tartottuk; a 
nyolcosztályos gimnázium-
nak illeszkednie kell a je-
lenlegi iskolarendszerbe. Ta-
nulmányoztuk a mai peda-
gógiai irodalom és általános 
iskolai, gimnáziumi tanter-
vek mellett többek közt a 
magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 
1938. évi május hó 25-én 
kelt rendelete alapján ki-
adott „Tanterv a gimnázium 
és leánygimnázium számára" 
című kiadványt; Somogyi 
József: „Hazánk közoktatás-
ügye a második világhábo-
rúig" címmel Budapesten 
1942-ben megjelent könyvét; 
Kornis Gyula: „Magyaror-
szág közoktatásügye a világ-
háború óta" címmel 1927-
ben kelt művét. Figyelembe 
vettük — különösen az érett-
ségi és a felvételi rendszer 
szempontjából 

az „európai ház" megközelítése 
érdekében a külföldi, ki-
váltképpen az NSZK-beli, az 
angol, az olasz és a f ran-
cia iskolák programjait. Tö-
rekedtünk arra, hogy ne le-
gyen olyan törés az évfolya-
mok közötti átmenetben, 
mint amilyen az általános is-
kolából a középiskolába va-
ló átlépés idején tapasztal-
ható. Ahol csak lehetséges 
volt, megkíséreltük a spirá-
lis felépítés helyett a lineá-
ris felépítést alkalmazni, a 
szaktárgyakat „összedolgoz-
ni", ezáltal a túlterhelést 
csökkenteni, és a tanulás ha-
tékonyságát növelni; a 10—18 
éves életszakaszt egy egység-
nek tekintve a személyiség 

fejlődésének töretlen utat 
biztosítani. S végül: nagy 
gondot fordítottunk a ta-
nulók egyéni képességeinek 
kiművelésére. Végeredmény-
ben tehát alapul vettük azt 
az elvet, miszerint a jövő-
ben az iskolai munka „az 
oktatási és nevelésügyi in-
tézmények autonómiájára 
épül, ahol a színvonalról 
majd egy országos vizsga-
rendszer gondoskodik. 

— Kik készítették a prog-
ramokat? 

— A tantestület tanárai. A 
tervezésben, a kimunkálás-
ban nagy segítséget nyújtott 
az a tapasztalat, melyet az 
iskolában 3 éve működő hat-

Daloló nap 
A szegedi daloló napot 

idén is megrendezi a váro-
si, a megyei tanács és a Kó-
la megyei szervezete. 

Holnap, a szegedi kórusok 
nagyszabású találkozójának 
előestéjén, 7 órakor, a z 
Éneklő Magyarország minő-
sítő hangverseny kezdődik a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban. Közreműködik: 
a SZOTE Egészségügyi Főis-
kola női kara (vezényel: 
Delleyné Halama Piroska) 
és a Liszt Ferenc Kamara-
kórus (vezényel: Illés Mi-
hály). 

Az Éneklő ifjúság megyei 
díszhangversenye szombaton 
délelőtt 10 órakor kezdődik 
Fellépnek: a Rókusi I. Számú 
Általanos Iskola kicsinyek 
kórusa (vezényel: Czakó Já -
nosné), a Rókusi II. Számú 
Általános Iskola (Popovicsné 
Molnár Andrea), a Béke ut-
cai iskola (Korsósné Balogh 
Katalin), a Szirmai iskola 
énekkara (Nemes Éva), az I. 
számú gyakorlóiskola Bar-
tók kórusa (Erdősné Fagler 
Erika), a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakmun-
kásképző és Szakközépiskola 

kamarakórusa (Juray Mik-
lósné, a Szentesi Horváth 
Mihály Gimnázium énekka-
ra (Majtényi András) és a 
Szegedi Tömörkény István 
Gimnázium leánykara (Roz-
gonyi Éva). A díszhangver-
senyen a díjakat á tadja : 
Fasang Árpád és dr. Kovács 
Miklósné. 

Az Éneklő Magyarország 
megyei díszhangverseny a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban délután 5 óra-
kor kezdődik. Megnyitja: 
Fasang Ároád. Közreműköd-
nek: a MÁV „Hazánk" Ve-
gyes Kara (vezényel: Erdős 
János), az ipari szövetkeze-
tek vegyes kara (Delleyné 
Halama Piroska), a szentesi 
áfész „Bárdos Lajos" Vegyes 
Kara (Nagy János), a Dé-
mász „Erkel Ferenc" Vegyes 
Kara (dr. Mihálka György), 
az I f jú Zenebarátok Kórusa 
(Erdős János) A kórusok a 
koncerten Kodály Zoltán: 
János-köszöntőjét közösen 
éneklik. Vezényli Erdős Já-
nos. 

Este 7 órától az. ifjúsági 
és felnőttkórusok a Széche-
nyi téren szerenádot adnak. 

osztályos gimnáziumban, s 
az előrehozott vizsgájú osz-
tályok, a biokémia, a bio-
fizika tantárgyak stb. terén 
szereztünk. Ebből követke-
zik, hogy a nyolcosztályos 
gimnázium — a Művelődési 
Minisztérium jóváhagyásával 
— helyi tanterv alapján mű-
ködik, de a jövőben termé-
szetesen alkalmazkodni fog 
a közös műveltségi alapra 
épülő nemzeti tanterv adta 
változásokhoz és lehetősé-
gekhez. 

— Milyen lesz a tantárgy-
felosztás? 

— Az első osztályban ma-
gasabb óraszámban tanít-

juk a magyar nyelv és iro-
dalmat, a számtant, vala-
mint az egyik idegen nyel-
vet. Az első év lényegében 
az anyanyelvi, az idegen-
nyelvi képzést, valamint a 
biztos számolási készség ki-
alakítását szolgálja. Átvet-
tük a régi gimnáziumból 
például az idegen nyelvek 
fontosságának elvét. Szabad 
választás alapján két ide-
gen nyelvet tanulhatnak a 
diákok. A latin nyelvet pe-
dig már a gimnázium első 
osztályától tanítjuk, heti 3 
órában. A technika tantárgy 
megszűnik, helyét a számí-
tástechnika foglalja el. 

Új tantárgy: az etika, 
külön is súlyt helyezünk a 
viselkedéskultúrára, az ön-
nevelés és önművelés igé-
nyének kialakítására. A fel-
sőbb évfolyamban a fakulta-
tív oktatás keretében fog-
lalkozni kívánunk háztar-
tástannal, ezzel kapcsolato-
san a „családi élet bizton-
ságos működéséhez" szük-
séges „életviteli tudással és 
gyakorlattal". Az ú j tanterv 
keretei között megnyílna a 
lehetőség a Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnáziumban az 
elmúlt 3 év alatt kidolgo-
zott és sikeresen bevált mód-
szerek beépítésére, a speciá-
lis osztályok előnyös és ha-
tékony formáinak perma-
nens alkalmazására. Az or-
szágosan elismert, és a gya-
korlatban is eredményesen 
alkalmazott eljárások a sok-
színű oktatómunka mellett a 
hagyományteremtés legne-
mesebb értékeit is biztosí-
tanák. 

— Hogyan alakulnak majd 
a heti óraszámok? 

— A heti óraszám az I— 
II. osztályban 25 óra, majd 
26 óra, s a további osztá-
lyokban sem emelkedik 30 
óra fölé. A VII—VIII. osz-
tályban is csak 27—27 óra. 
Az óratervet úgy építettük 
fel, hogy a VII—VIII. osz-
tály már az érettségire és a 
továbbtanulásra való speciá-
lis felkészülést is szolgálja. 
Az egyes tantárgyak óra-
számának mértéke itt már a 
tanuló választásától függ. A 
választott érettségi tantár-
gyakat magasabb óraszám-
ban tanulják. A speciális 
foglalkozásokon a kiváló ké-
pességűek számára is lehe-
tőséget biztosítunk, hogy a 
„szellemi fejlettségüknek 
megfelelőbb területeken az 
átlagosnál elmélyültebben 
dolgozhassanak, és ebben 
nagyobb fokú önállósággal 
rendelkezzenek". Többek kö-
zött e célból is fenntar t juk 
a jól bevált, „előrehozott 
vizsgájú" rendszert. Mind-
ezek mellett a 

minőségi képzés 
kultuszát kívánjuk megva-
lósítani, ahol nem csak a 
számszerűség dominál, ha-
nem az érték és a kvalitás 
is messzemenően fémjelzi 
az iskolát, önállóan gon-
dolkodó, felelősen cselekvő 
embereket szeretnénk nevel-
ni, és elérni, hogy a pedagó-
gus érdekelt legyen a minő-
ségben, s a magas színvona-
lon végzett munkában. 

— Megoldott-e a tanszer-
ellátottság? 

— A taneszközök lénye-
gében adottak, ugyanis az 
általános iskolánk VII—VIII. 
osztálya számára a szüksé-
ges eszközöket a Matemati-
ka Iskolához már beszerez-
tük. Mindössze olyan padok-
ról és székekről kell még 
gondoskodnunk, amelyek a 
korosztály „nagyságának" 
megfelelnek. 

— Lesznek-e pszichés 
következményei az átállás-
nak? 

— A 10—14 éves tanulók 
beilleszkedése a gimnázium 
légkörébe — a jelenleg is 
működő matematika VII— 
VIII. osztályosai a bizonyí-
ték rá — nem okoz gondot 
sem pszichésen, sem fizikai-
lag. 

— Hogyan és meddig le-
het az iskolába jelentkezni? 

— Az általános iskolába 
jelentkezőknek felvételi vizs-
gát kell tenni, ezért jelent-
kezési lapot nem kell ki-
tölteni, és minősítést sem ké-
rünk. Csupán a tanuló ne-
vét és a lakcímét kell kö-
zölrii — ahogy ezt a Mate-
matika Iskolánál is tesszük 
—; a tanuló további „sor-
sát" már mi intézzük. Fel-
vételre csak Szeged és Sze-
ged környéki tanulók jelent-
kezhetnek, mert kollégiumi 
férőhelyet biztosítani nem 

tudunk. A nyolcosztályos 
gimnázium már ez év szep-
temberében indul, — kísér-
leti jellegéből adódóan — 
24 fős létszámmal. Felvétel-
re tehát az általános iskola 
jelenlegi IV. osztályos tanu-
lói jelentkezhetnek, s a fel-
vett tanulók az V. osztályt 
már mint a nyolcosztályos 
gimnázium I. osztályos diák-
jai folytatják. A felvételre 
való jelentkezés határideje: 
május 16. 

— Ma, amikor oly sok le-
hetőség nyílt az oktatás meg-
reformálására is, vajon ez 
lesz-e az egyetlen „üdvözí-
tő" iskolatípus? 

— A mi elgondolásunk 
csak egy lehetőség a sok 
közül, s bizonyára születnek 
más programok is. Nincs 
egyedül üdvözítő iskolatípus 
és tanterv. A lényeg: sok-
színű és nyitott iskolák kel-
lenek. Az általános iskolák 
előtt is például ott a lehe-
tőség egy 8+4-es rendszer, 
kimunkálására. A nyolc-
osztályos gimnázium iránt 
országszerte nagy az érdek-
lődés, s várható, hogy az 
1991/92. tanévben több gim-
názium is igényt tart el-
képzeléseink gyakorlati meg-
valósítására. Áz oktatásügy 
területén is sok változás vár-
ható. Természetesen a hat-, 
vagy a nyolcosztályos gim-
názium meghonosodása sem 
megy máról holnapra. Sőt, 
az is lehetséges, hogy hosz-
szabb ideig egymás mellett 
él a két variáció, mint aho-
gyan ez a Radnótiban is lesz. 
Mi azonban úgy éreztük, 
hogy egy kísérleti gimnázi-
umnak kötelessége keresni a 
kibontakozás lehetőségeit, s 
kellő tapasztalattal segíteni a 
felelős döntéseket. 
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