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Erdős János hetvenéves 

Akinek éneklő társai vannak 
- Karnagy úr, ön hetven 

éves, mégsem látszik fá-
radtnak, sem különösebben 
törődöttnek. 

- így igaz, habár az évek 
számát azért érzem. Hála a 
kornak, hogy dolgozhatok, s 
hogy tudok dolgozni. És főleg 
hálás vagyok azért, hogy 
szükség van rám, hogy igény 
van a munkámra. Tudja, ne-
kem éneklő társaim vannak. 
Az ünnepi hangversenyen 150 
közreműködő lesz, sőt összeáll 
majd egy olyan összkórus is, 
a m e l y b e n mintegy kétszáz 
embert kell irányítani. 

- Egy kórus sok emberből, 
különböző emberekből áll. Más 
személyiségek, más érdeklődés, 
más mentalitás. Mi annak a 
titka, hogy ezt ne érezzük? 

- A MÁV-kórusban főleg 
idősek énekelnek. Ismerik és 
szeretik egymást. Ez egy baráti 
társaság. Az ifjúsági kórust 
f ő l e g az á l ta lános i sko la 
gyerekkórusából kinőtt társa-
ság alkotja. A gyakorló iskola 
ének tagozatos osztálya na-
gyon fontos alap. Szokatlan 
rendszerességgel találkoznak 
például, ha már felnőttek. Két 
hete egy o lyan osz tá ly -
találkozón voltam, amit a 13. 
év után tartottak. Érdemes 
lenne egyszer egy szociográfiai 
felmérést végezni ezekről az 
osztályokról . Mert a gyere-
kekek többnyire pedagógusok 
lesznek. Aztán az is érdekes, 
hogy rendre s o k g y e r e k e s 
családokért felelnek. Ugyan-
akkor az is látszik, hogy 
egykori tanítványaink jóval 
rendezettebb családban élnek, 
mint az átlag... 

FOTÓ: SCHMIDT A N D R E A 

Az ember hetven éves is csak egyszer lesz. Erdős János 
karnagy úr pedig éppen ennyi évet számlál. Az alkalomból 
csütörtökön a Deák Ferenc Gimnázium aulájában ünnepi 

hangversenyt tartanak este hat órától. A JGYTF. I. sz. 
Gyakorló Altalános Iskola Bartók Gyermekkórusát, a 

Szegedi Ifjú Zenebarátok Kórusát és a Szegedi MÁV Hazánk 
Énekkarát az idős mester dirigálja. Idős? Vidra utcai lakásán 
találkozunk. Az emeleti sarokszobát telezenéli a fény, délelőtt 
van, ősz, lent trolik csikorognak, kérem szépen, semmi sem 

múlt el. 

- Vagyis, azt akarja mon-
dani hogy a kórus olyan össze-
tartó erő, ami... 

- N e m a kórus! A zene! 
Néhány héttel ezelőtt egy volt 
tanítványom, egy fiatal lány 
arról beszélt, mekkora ajándék 
neki a zene, s hogy mennyire 
sajnálja azokat , akik nem 
ismerik meg az együtt éneklés 
gyönyörű érzését. 

- Önnek mi volt élete 
legfontosabb kegyelme, aján-
déka? 

- Természetesen a zene az 

egész életemet meghatározta. 
A l e g n a g y o b b ajándéknak 
mégis azt tartom, hogy ennyi 
tanítvánnyal kerültem kap-
csolatba. Sajnos nem ismerek 
már meg mindenkit. Ponto-
sabban, valamiről mégis meg-
i smerem őket . Ha egy is-
meretlen ember mosolyogva 
köszön rám az utcán, hát 
tudom, egykor biztosan a 
tanítványom volt. 

- Mi az, amit másképp 
csinálna az életében? 

- Különösképen semmit . 

Én már Kőszegen, a közép-
iskolában is vezényeltem. 

- Nem fáradt a keze? Mások 
nem élnek annyit, amennyit az 
öné a levegőben repkedett. 

- Nem, a karom még ma 
sem fárad el. Inkább a lábam. 
Toscanininek például sokat fájt 
a karja. Én szerencsés alkat 
vagyok . Nem tett tönkre a 
három éves szovjet hadifogság 
sem, amikor mindenféle ke-
mény fizikai munkákat kellett 
végezni. Az ember akaratereje 
óriási dolog. Én nem akartam 
tudomásul venni, hogy nem 
mehetek haza. Haza is jöttem. 

- Ötven esztendeje Szegeden 
él. Ha úgy tetszik, életének ez 
egy másik, jelenős jubileuma. 
Ötven év egy ilyen városban. 
Sokat változott a város? 

- Azt hiszen, igen. Először a 
háború alatti Szegede t i s -
mertem meg. A legnagyobb 
vá l tozás? Hol van már a 
kultúrára érzékeny, áldozni is 
hajlandó polgári középréteg? 
Viszont Szegedet mindig is 
jellemezte a művészetek iránti 
fogékonyság. És ez így van ma 
is. 

- Tervei a közeljövőre? 
- Az ifjú zenebarátokkal 

marosvásárhelyi kórust várunk 
novemberben. Tavasszal pedig 
v i s z o n o z z u k a látogatást . 
Aztán vár még rám egy francia 
turné is, igaz, mint nyugdíjas, 
ide már csak második 
emberként megyek. 

- A Délmagyarország 
nevében is, boldog születés-
napot kívánok, karnagy úr! 

DAL 

Szabadtéri: lecke a közgyűlésnek 
Mielőtt olvasóinkban bi-

zonyossággá válna a gyanú, hogy' 
a város - egyugyanazon, kon-
zervatív frakcióhoz tartozó -
szenátorai az újságban leveleznek 
egymással (és az újságíróval), 
ahelyett, hogy a dolgukat végezve 
döntenének a szabadtéri sorsáról, 
egyelőre bezárjuk a „levél-
szekrényt." A legutóbbi fejle-
mények összefoglalására dr. Vá-
nyai Éva alpolgármestert kértük. 
Soraiból kiderül, hogy 1./ bár az 
alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Borvendég Béla eddigi két írá-
sában „megengedte volna", hogy 
„ne legyen a megszokott játék a 
megszokott helyen", a kuratórium 
más véleményen van; 2.1 követ-
kezésképpen a közgyűlésnek nem-
igen lesz más választása, mint 
„céltartalékba helyezni" 150 
milliót. Mi pedig reménykedjünk, 
hogy akik a nagykalapból osztják 
a pénzeket, nem olvasták szená-

Ványai Eva alpolgármester 
nyilatkozata 

toraink levelezését, elhiszik, hogy 
a nagy munkához szükség van 
költségvetési pénzre - és adják is. 

„Városunk egyik vonzereje az 
immár Európa-szerte híres Sze-
gedi Szabadtéri Játékok. Néző-
terének lebontási ügye érthetően 
élénken érdekli a lakosságot. 

A Dóm teret 1959 óta elcsúfító 
hatezres befogadóképeségú lelátó 
mobil szerkezetre való lecseré-
léséről tárgyalt a Szegedi Sza-
badtéri Játékok Alapítvány 
kuratóriuma. 

Véleményünk szerint a Játé-
kokat, mint turistacsalogató ese-
ményt, évadkihagyás nélkül az 
eredeti helyszínen kell megtartani, 
hiszen a templom előtt nyaranta 

megszólaló fanfárok nemcsak a 
kialakult színházi hagyományok 
folytatását jelzik, hanem a város 
jelentős idegenforgalmi, keres-
kedelmi, vendéglátóipari fellen-
dülését is jelenti ebben az idő-
szakban. 

Ha a címzett támogatást jövőre 
megkapjuk, a nézőtércsere és az 
ehhez szükséges könnyűszerke-
zetű raktár felépítése 1993 első 
félévében megoldható. A tér 
rehabilitációja pedig az ütemezés 
szerint történik. 

A kuratórium kéri a közgyűlést, 
hogy jövő évi költségvetéséből 
150 millió forintot céltartalékként 
különítsenek el a szétszedhető 
nézőtér megvalósítására (20 

millióval az alapítvány már 
rendelkezik), arra az esetre, 
amennyiben nem jutunk központi 
pénzhez. 

A hivatal Vagyonkezelői és 
Vállalkozási Irodája még az ősszel 
hirdetés útján ajánlatokat kér a 
munkálatokra. 

így ezek birtokában tud dönteni 
a közgyűlés decemberben, hogy 
klvánja-e egyszer s mindenkorra a 
Belváros díszét, építészetileg 
egységes, patinás terét felsza-
badítani, vagy sem, a magyar-
országi viszonyok között leg-
sikeresebb nyári fesztivál meg-
tartása mellett. 

Az előterjesztés elfogadása 
esetén kezdeményezni fogja a 
kuratórium, hogy az innen indult, 
s napjainkban már világhírűvé vált 
énekesek, színészek, együttesek 
jótékonysági előadással járuljanak 
hozzá a cél sikeréhez." 

Zöld Hattyú 

Oroszok 
Ha jól érzem, mi magyarok most nem vagyunk az első 

háromban a szlovákok szeretetlistáján. De talán még az első 
ötvenben sem. 

De olyan mégsincsen, hogy nép gyűlölne népet. 
Mert akkor, mivel a nép az mindenki, gyűlölni is 

mindenkinek kellene. Csakhogy mindenki mégse gyűlöl. Ezért 
aztán jobb azt mondani, hogy emberek bizonyos csoportja így 
vagy úgy érez. Még nagyobb öröm, ha tudjuk bizonyos illetők 
nevét. Nagyobb alkalom a pontosságra. A jászberényi 
hokisok két játékosát például Vaszjunyinnak illetve 
Vadapjanovnak nevezik. Mint látható, nem tősgyökeres jász 

fiúkról'van szó, s ha alföld nevelte is őket, akkor az tágasabb 
volt a miénknél, nyírfa zöldéit rajta, valamint balalajka, 
kolhozelnök és fiatal komszomolista dalolt arrafelé. 

Aki azt mondja, kimentek az oroszok, nagyon téved. 
Vagy inkább az igazság felénél jár. 
Mert ugyan kimentek az oroszok, de vissza is jöttek. 
A gonoszabb oroszok pisztollyal jöttek vissza, meg 

kurvákkal, netán sugárzó uránhulladékkal. De jöttek vissza 
oroszok csavarokkal, kávédarálóval, vagy hűtőgépmotorral 
is. Vadapjanov és Vaszjunyin békés szándékkal, valamint 
hokiütővel jöttek vissza. 

A jászberényi hokisok a múlt héten a szlovákiai Gyetvára 
utaztak, ahol a sporton kívül - a régió hagyományainak 
megfelelően - más egyéb is volt, úgymint buszrongálás, 
tömény ellenszenv, továbbá egy kis bunyó, verekedés még a 
nézők, feltehetően nem magyar anyanyelvű halmazával is. A 
jelentések pedig éppen a két orosz játékos nevét emelik ki, 
hogy ők adtak és kaptak a legtöbbet. 

A történelem errefelé olyan valami, hogy rém szereti az 
abszurdot, a helyzet fonákságát és a speciálisan egyedit. A 
világ legizgalmasabb, és minden borzalmával együtt talán a 
legüdítőbb vidékén élünk. 

Szláv népek tengerében kicsiny magyar hajó. 
Hiszen hát tudunk-e annál meghatóbbat, amikor szlovákok 

azért vernek oroszokat, mert azok magyarok. 

W UsJH 

Iskolaügy 
a közmeghallgatáson 

Sem vitát, sem indulatokat 
nem hozott az önkormányzat 
tegnapi közmeghallgatásán a 
város új közoktatási koncep-
c ió - t erveze tének napirendi 
pontja. Az eseményen elsőként 
Moldován Judit, a tervezetet 
kidolgozó Oktatási és Ifjúsági 
Bizottság elnöke ismertette a 
koncepció munkájának törté-
netét. A képviselőnő elmondta, 
hogy az országos közoktatási 
törvény hiányában a koncepció 
mozgástere behatárolt, ám a 
b izot t ság nem várhatta be 
annak e l fogadásá t , mert a 
városnak s z ü k s é g e van az 
öná l ló oktatási a lape lvek 
rögzítésére. Felszólalói kérdé-
sekre válaszolva a bizottság 
tagjai a tervezet vi lágnézeti 
a lapelvéve l , a Neve lés i Ta-
nácsadó jövőjével, a szakkö-
zépiskolák, i l letve a gimná-
ziumok létszám-alakulásával 
és az iskolafinanszírozás esély-
egyenlőségével foglalkoztak. 
Mint elhangzott, (1) az isko-

láktól nem erőltetett v i lág-
nézeti semlegességet követel-
nek majd, hanem azt, hogy a 
különböző világnézeti felfogá-
sokat tiszteletben tartsák; (2) a 
Nevelési Tanácsadó a jövőben 
egy beszédjavító központtal és 
egy pszihológiai szolgálattal 
tartozik majd közös égisz alá; 
(3) a koncepció azért foglal 
határozottan állást a gimná-
ziumi létszám növelése mel-
lett, mert úgy látja: a rendkí-
vüli fejlesztés előtt álló felső-
oktatást követni kell, s a szol-
gáltatói sz féra munkaerő-
i g é n y é n e k a g imnáz iumi 
éret tségi jobban m e g f e l e l 
majd, mint a szakközépiskolai 
diploma; (4) az iskolafinan-
sz írozás e s é l y e g y e n l ő s é g i 
e lve i t a b izot t ság által a 
következő évre már elfogadott 
köl t ségvetés i terv pontosan 
tükrözi. 

S. P S. 

A széles közvélemény szá-
mára - amelyik eddig nem sokat 
hallott Klebelsberg Kunóról -
nyilván váratlan jelenség ez a 
„Klebelsberg-divat." Halálának 
bekövetkezése az egész akkori 
magyar politikai, kulturális 
életet megrázta, annál is inkább, 
mivel napokkal előtte az orvosi 
jelentések még biztató javulásról 
szóltak. Korának nagy embere 
távozott az élők sorából, akinek 
egyénisége, politikai, kultúr-
politikai célkitűzései sok követőt 
szerzett számára, ugyanakkor 
azonban nem volt kevés ellen-
feleinek száma sem. Politikai, 
kultúrfilozófiai nézetei, köz-
oktatáspolitikai, iskolapolitikai 
elvei meghatározták a Horthy-
korszak ideológiai gondolko-
dását és gyakorlati intézkedéseit, 
és szinte mindmáig beivódtak a 
magyar szellemi élet, kultúra 
rendszerébe. Halálát követően 
sem történt meg azonban a 
Klebelsberg-életmú egészének 
értékelése, a korabeli magyar 

társadalom gazdasági, politikai, 
kulturális összefüggéseibe tör-
ténő helyezése , s fő leg Kle-
belsberg gondolatainak, hatá-
sának vizsgálata. Klebelsberg 
halálának 10. évfordulóján jelent 
meg Huszti József terjedelmes 
munkája (Klebelsberg életműve, 
Budapest, 1942), ez a munka 
azonban elsősorban adatokban 
gazdag, a Klebelsberg-életmú 
elemzésére, értékelésére azon-
ban nem vállalkozott. Az 1945 
utáni politikai, kultúrpolitikai 
fe l fogás Klebelsberg egész 
tevékenységét egyértelműen 
negatívan értékelte s nem is 
tartotta érdemesnek annak 
elmélyültebb vizsgálatát. 

Milyen ember volt Kle-
belsberg Kunó? A kortársak 
leírásai bővelkednek dicsőítő 
jelzőkben: a fanatikus optimista, 
ragyogó képességű szónok, 
életművész, aki rengeteg el-
foglaltsága mellett a nagy esz-
mékre tudott összpontosítani, a 
szép rajongója, aki sokoldalú 

Az Alföldi Gondolat 
apostola 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
A 60 éve, 1932. október 12-én meghalt gróf Klebelsberg 
Kunóról való emlékezés napjait, heteit éljük. Életének, 
tevékenységének tudományos feldolgozása, értékelése 

azonban már évek óta folyik, s még hosszú időre lesz szükség 
ahhoz, hogy e gazdag életpálya egészének feldolgozása 

megtörténjen. 

művészi ízléssel rendelkezett, az 
alkotás zsenije, az örök aktív, 
tevékeny ember. Reneszánsz 
embernek tekintették, és egyben 
modem tudósnak, egy Medici és 
egy Macchiavelli tulajdonságok 
egységének. S a Délmagyar-
ország egykori vezércikkírója 
aláhúzza: „S mindaz a képesség, 
ami összefonódott benne, alkotó 
ereje és teremtő zsenije szinte 
küldetésszerűen állott ennek a 

városnak szolgálatába. " A 
halálhír első döbbenetében már 
megfogalmazódnak azok az 
értékelések, amelyek ennyi 
évtized után is igaznak bizo-
nyultak: „Krőzusa és apostola 
volt ennek a városnak. Hitet 
adott, programot hirdetett, a 
szebb jövő útjait egyengette. 
Soha senkinek Szeged város nem 
köszönhetett annyit, mint 
Klebelsberg Kunó grófnak. 

Ennek a városnak szive vérzik 
most, hogy ravatalon fekszik 
legnagyobb jótevője. " Más 
búcsúztató így fogalmazott: „Az 
árvíz óta a legnagyobb csapás, 
ami érte Szegedet, valósággal 
katasztrófának kell tekinteni 
elhunytát. " A megemlékező 
írások kiemelték, hogy az akkori 
szűkös anyagi viszonyok között 
is nagy léptekkel vitte előre a 
kultúra minden ágát és „külö-
nösen nagyszerű alkotásokkal 
örökítette meg emlékét a mi 
városunkban, amelynek önzetlen 
barátja volt!" Politikai ellenfelei 
amikor elismerték a kultúra 
érdekében kifejtett áldo-
zatkészségét, ugyanakkor sze-
mére is vetették, hogy „a várost 
olyan költekezésre is ösztönözte, 
amelyekel el lehetett volna 
kerülni." 

Igaz, a szegedi temetés meg-
ható perceiben az akkori kor-
mányt képviselő szónok búcsúz-
tatójában ígéretet tett arra, hogy: 

és árva Szeged népe, veled 

szemben kötelességünk van az 
elköltözött nagy ember emlé-
kéért, hogy ne érezd árva-
ságodat, ne érezd azt, hogy el-
hagyott téged az az ember, aki 
legjobban szeretett", mégis, az 
azóta eltelt évtizedek valóban 
azt igazolták, hogy Klebels-
bergnek nem volt méltó utóda. 
Életének nagy vezéreszméjének 
tekintették és fogadták el Alföldi 
Gondolatát: a nagy magyar 
Alföld népét fel kell emelni. 
Ebben az eszmében kapott 
szerepet NagySzeged nagyvárosi 
körvonalainak megtervezése, 
megálmodása, a szegedi ipar, 
mezőgazdaság, közlekedés, a 
tudományos és iskolai élet 
fellendítése. Klebelsberg ter-
veiből mára is maradtak meg-
valósítandó feladatok, s ezért is 
tisztelettel kell róla megem-
lékeznünk, elemezni gondolatait 
és tanulni belőlük. 

Dr. Bereczki Sándor 
ny. főiskolai docens 


