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• Mádl Ferenc Szegeden hospitált 
m „A szegénység zsugorítja a kutatást" 

Humántörvények hava 
lesz a május 

HAZAI TÜKÖR 5 

• Március 12-én, pénteken es-
te fél nyolckor a szegedi kon-
zervatór ium nagytermében 
rendhagyó lemezbemutatót tar-
tanak. 1958 tavaszán Vaszy 
Viktor irányításával mutatta be 
a szegedi operatársulat Weber: 
A bűvös vadász című operáját. 
A legendás szegedi előadásról 
1959 áprilisában rádiófelvétel 
készült, amit most - a bemu-
tató 35. és Vaszy Viktor szüle-
tésének 90. évfordulóján - CD-
lemezen is megjelentettek. A 
dolog különlegessége, hogy 
eleddig ez az egyetlen olyan 
vidéki operaelőadás, amelyet 
nemcsak rádiófelvétel, hanem 
hanglemez is megörökít. Az 
előadás értékeit, az énekesek 
teljesítményét, Vaszy iskolate-
remtő tevékenységét már a ko-
rabeli kri t ika is e l ismerte : 
„Vaszy Viktor vezényléséből 
kiéreztük, hogy mennyire kö-
zel áll egyéniségéhez a meleg-
fényű, költői színekben kivi-
rágzó partitúra. Zenei tejesít-
ménye, stílustökélye az elő-
adásnak európai rangot ad." 

A péntek esti lemezbemuta-
tón találkozhat a közönség az 
emlékezetes előadás néhány 
énekesével is: Moldován Ste-
fániával (Agátha) , Berdál 
Valériával (Annuska), Szalma 
Ferenccel (Gáspár vadász) és 

A bűvös vadász CD-lemezen 

A szegedi „aranykor" hangjai 
<?nrl SHnrin twit Sckr: 

31 W t o í S t m i t á ^ 

mi 

Mi í IIMli 
BmÜl '->.», Mf>d<'Vut Sudágia 

KWrwsí T4t 
s z t a . t n i N s v s / t r i s / i n h < U é n h c - és z c k é k a r a 

Vivínv.1. V A S / V VHCTORI 

Sinkó Györggyel (a remete) dr. 
Keszthelyi Béla, a Szegedi 
Operabarátok Egyesületének 
elnöke beszélget. (Moldován 
Stefánia, Sinkó György és Szal-

ma Ferenc énekelni is fog dr. 
Simor Ferencné zongorakísé-
retével.) De említsük meg azo-
kat is, akik csak a lemezről, 
hangjukkal lesznek jelen: Me-

gyesi Pál (Max), Sebestyén 
Sándor (Ottokár), Szabadi Ist-
ván (Kilián), Horváth József 
(Kuno), Mére Ottilia (Nyoszo-
lyólány) és Halmágyi Miklós 
(Samiel). 

Moldován Stefániától meg-
tudtuk, hogy a CD-lemez meg-
je l en te té sé t az OTP Bank 
szponzorálta, borítója a székes-
fehérvári Glória Nyomda tá-
mogatásával készült. A borító 
belső oldalán Ruitner Sándor, 
az egykori rádiós felvétel ren-
dezője ezekkel a sorokkal mél-
tatja: „Szegedi és a tiszaparti 
városból elszármazott művé-
szek egyéni produkcióit már 
számtalan lemezfelvétel őrzi. 
Ami most megszólal, abban 
különbözik tőlük, hogy ez a 
csaknem 80 perc Szeged város 
kulturális történelméből egy 
emlékeze tes zenei korszak 
teljes értékű, és ugyanakkor 
különleges csillogásé tükre." 

H. Zs. 

A Szegedi Szépmíves 
Géh üzenete °§§° 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Mádl Ferenc vé leménye 

szerint éppen az intézmények 
autonómiája, a kutatási és tan-
szabadság az alapja a kormány 
tudománypolitikájának. A ha-
marosan kormány elé kerülő 
dokumentum rac ionál i sabb 
működtetéssel ugyan, de fenn 
szeretné tartani a jelenlegi in-
tézményrendszert, és erősíteni 
kívánja az egyetemek és az 
akadémia i ku ta tó in téze tek 
együttműködését. Szó sincs a 
kutatóhálózat szándékos zsu-
gorításáról, a szegénység az, 
ami a zsugorítás felé visz, s 
nem a politikai állásfoglalások 
- mondotta a kultuszminiszter. 

Az oktatási törvénycsomag 
sorsáról Mádl Ferenc elmond-
ta, hogy a közoktatási törvény 
májusban kerül parlament elé, 
míg a felsőoktatási törvény tíz-
tizenkét vitatott tételét a Rek-
tori Konferencia és a Tudo-
mánypolitikai Bizottság újra-
tárgyalja. Ezek egyike a felső-
oktatás integrálási kísérlete, hi-
szen az egyetemek és főiskolák 
jelenleg öt minisztérium között 
oszlanak el, ami finanszírozási 
és egyéb problémákat jelent az 
un ivers i tasok k ia lakulása 

Március 16-án és 17-én 8-
tól 16 óráig lesz a beiratkozás 
a Fő Fasori Altalános Iskolá-
ban. A gyermekek a hagyomá-
nyos Romankovics módszerrel 
kezdik meg tanulmányaikat, s 
már első osztálytól előkészítő 
je l leggel tanulhatnak angol 
vagy német nyelvet, amelyet 
harmadiktól tagozaton foly-
tathatnak. Kérik a szülőket, 
hogy a beiratkozásra gyerme-
keikkel együtt jöjjenek, és vi-
gyék magukkal a szükséges 

Ha a kortárs európai zene 
szemléjéről van szó, a hallga-
tó számíthat rá, hogy új-
avantgárd fogantatású darabok 
is megszólalnak. Kedden két 
ilyen mű hangzott el, mintegy 
illusztrálva azt a zenei irányza-
tot, amely egy-két évt izede 
még különös és meghökkentő 
művek elé állította a közönsé-
get. így a Bálint János által 
előadott, altfuvolára, fuvolára 
és pikkolóra írt Goffredo Pet-
rassi-darab (Souffle), mely an-
tológiapéldája az avantgárd 
hangszer-megszólaltatási tech-
nikának. E technikán túl azon-
ban volt valami, aminek révén 
Bálint János egyénivé tette az 
előadást, s elérte, hogy a zene 
ne csak idegen brvúrokkal has-
son. Játékában a hangulatkeltő 
effektusok kitöltötték a kiha-
gyásos szerkezetnek azokat a 
részeit , amiken össze függő 
dallam és ütemvonal nem ve-
zetett végig, s így ez az atoná-
lis zene, apró képeivel, érzék-
hez közeli, fel-felvillantó jelle-
get kapott. Hasonlóan jó hatást 
keltett Felletár Melinda a sváj-
ci Heinz Holliger hárfadarabjá-
val (Szekvencia). A műben ke-
vesebb szerkezeti hiátus volt, 
az avantgárd jegyek jobban 
feloldódtak. Az áttűnés, a lé-

szempontjából is. Nem lesz ok-
tatási szakminisztérium, de in-
tegrálásra mindenképpen szük-
ség van - hangsúlyozta a mi-
niszter. 

Az idei költségvetés Mádl 
szavai szerint „már elment", de 
- egyelőre vitában a pénzügy-
minisztériummal - jövőre a 
GDP 1,5 százalékát szeretnék 
kutatásra fordítani, valódi stra-
tégiai szerepet szánva a tudo-
mánynak. Az egyetemi és az 
akadémiai szféra „kibékítésé-
nek jegyében" a jövőben az 
MTA tudományos fokozat 
adományozási jogot kap, az 
egyetemek pedig erősíthetik 
kutatási tevékenységüket. Mint 
a miniszteri előadás utáni vitán 
is kiderült, függőben van vi-
szont az akkredittációs folya-
mat konszenzusa. A költségve-
tés erre a célra 300 millió fo-
rintot különített el, miközben a 
törvény még nem születet t 
meg, s a doktori programok 
pályáztatása a rengeteg admi-
nisztrációs munka és az elbírá-
lás anomáliái miatt az érintet-
tek körében meglehetős ellen-
érzést váltott ki. 

P. I. 

iratokat is. Részletes felvilágo-
sítás kérhető a 432-375-ös tele-
fonszámon. 

• 
A Csongrádi Sugárúti Alta-

lános Iskola a leendő elsősök 
szüleinek tervezett harmadikos 
angol nyelvi bemutató óráját 
március 12-én, pénteken reggel 
8-tól tartja. A szülőket kérik, 
hozzák el gyermekeiket is. 

nyegülés-elmosódás az, amit 
Felletár Melinda játéka érzé-
keltetett. 

Külön kell szólni a váloga-
tás harmadik darabjáról, az észt 
származású Arvo Párt hegedű-
re és zongorára írott Fratres cí-
mű művéről, mely Szecsődi 
Ferenc és Huszár Lajos tolmá-
csolásában szólalt meg. A mű 
az európai kortárs zenei válo-
gatás telitalálata volt, hiszen 
arra az élő, eszmetörténetileg 
ma sem lezárt (és a lezártság 
fogalmát nem is megengedő) 
felfogásra adott zenei példát, 
amit posztmodernnek nevez-
nek. Az előtte elhangzó két 
„modern" mű avantgárd fogan-
tatása, az előadói technika sza-
badsága által ért el hatást. Az 
effektusok, az avantgárd jel-
lemző kihagyásos, de kiegé-
szítésre kötelező, (majdnem 
hogy kényszerítő) zenei szer-

Népművészeti 
pályázat 

A „Népművészettel a jövőn-
kért" Alapítvány népművészeti 
pályázatot hirdet tanulók részé-
re. Két csoportban, a következő 
témakörökben lehet pályázni: 

10-14 éves korig: természe-
tes anyagokból készített népi 
játékokkal (maximum 3 darab, 
saját készítésű). A játékokhoz 
mellékelhető a készítésüket be-
mutató rajz vagy szöveg, me-
lyet az értékelésnél figyelembe 
vesz a bíráló bizottság; vagy 
„Találkozásom a népművészet-
tel" című dolgozattal. (Kirán-
dulási élmények, népművészeti 
kiállítás bemutatása, családi 
örökségként őrzött tárgyak be-
mutatása..., maximum 3—4 gé-
pelt oldal terjedelemben.) 

kezetével ellentétben e poszt-
modern zene teljességet adott, 
és itt nem a világot részletei-
ben leíró teljességről van szó. 
Ez a teljesség, amire Szecsődi 
Ferenc és Huszár Lajos közön-
séget borzongatóan ráérzett, 
inkább az idő fogalmával ma-
gyarázható. A darab kettejük 
előadásában úgy szólt, mint 
egy olyan nyelv, amelynek 
nem kellenek igeidők, mert 
használóinak minden mondan-
dója egyszerre érvényes múltra 
és jelenre. A harmóniákat vál-
tó, koráiszerű dallamot ismétlő 
zene így egyszerre lett mai és 
középkori. 

Az előadás viharos tapsot 
kapott, amin már csak rivalgás-
sal lehetett túltenni, s ez is be-
következett, amikor a zene-
szerzői verseny legjobb pálya-
művéért járó díjért Horváth 
Barnabás lépett a pódiumra. 

14-18 éves korig: saját ké-
szítésű népművészeti munkák-
kal (maximum 3 darab, szőttes, 
kerámia, fafaragás, bőrmun-
kák, stb.) Előnyt jelent a készí-
tést bemutató rajz és szöveg 
mellékelése; vagy „Találkozás-
om a népművészettel" című 
dolgozat ta l (maximum 5 - 6 
oldal). 

A két korosztályból együtte-
sen a 15 legjobb pályázó díja-
zásban részesül. A díjak: egy-
hetes népművészeti tábor Tá-
pén az Alkotóházban, június 
28-tól július 3-ig, az első há-
rom legjobb pályázó tárgyjuta-
lomban is részesül. (A táboro-
zás idejére a vidékieknek szál-
lást biztosítunk.) 

Beküldési határidő: 1993. 
március 31. Cím: „Népművé-
szettel a jövőnkér t" Alapít-
vány, 6753 Szeged-Tápé, Hon-
foglalás utca 69. Eredmény-
hirdetés: 1993 április közepén. 

Alkotását sajnos a Szegedi Vo-
nósnégyes most nem játszhatta 
el - de megszólaltak viszont a 
két harmadik helyezett, Pócs 
Katalin és Legány Dénes da-
rabjai. 

Pócs Katalin Gitár Kvartett-
je a hallgatót különös kettős-
séggel fogta meg. Ha hasonla-
tot keresünk, mintha arról a 
korról szólt volna, amelyben 
tényeink (még? már?) csak 
kérdés formájában mondhatók 
el. A gitármú témafelvetései, 
akár a kérdések, úgy szóltak, s 
a késleltetett kíséretválaszok 
kidolgozott rendszerbe fogva 
egymást is szólították: s a Sze-
gedi Gitár Kvartett tagjai, Bo-
zóki Andrea, Joó Gabriella, 
Orosz Csaba és Pavlovits Dá-
vid értették ezt a játékot. 

Legány Dénes maga ült zon-
gorához, hogy Velencei Ta-
mással előadja Szonáta zongo-
rára és trombitára című darab-
ját. Akárcsak az előző mű, Le-
gány Dénes szonátája is szépen 
kidolgozott darab volt. Utóbbit 
azonban, részben a két külön-
böző hangszer adta lehetősé-
gek folytán, gazdagabb dal-
lamvilág jellemezte. A távol-
ból jövő trombitajellel induló 
tételek más-más irányban fej-
tették ki témájukat, s mégis a 
blues-szerű elemek és a hagyo-
mányos dallamkonstrukciók 
lírai összefoglalása egységet 
teremtett. A hallgató mintha 
két egymást követő napot élt 
volna át benne. 

Panek Sándor 

A Szegedi Szépmíves Céh 
köszönettel fordul a téli tárlatát 
látogató közönséhez. A rokon-
szenvet és a lépten-nyomon ta-
pasztalható pozitív értékelést 
örömmel fogadták. Ebben két 
év szisztematikus építő munká-
jának jelentős állomását látják. 
Szeretnék, ha további útjukon 
a segítő szándék újabb és újabb 
megnyilvánulásaival találkoz-
hatnának. 

Az idei téli tárlat szakmai 
dijának ünnepélyes átadása 
nemzeti ünnepünk előestéjén, 
március 14-én, vasárnap 16 
órakor lesz. A díj Popovics Lö-

vi 100 főt meg nem haladó ta-
nulólétszámú általános isko-
lát fenntartó községi önkor-

mányzatok támogatására 

A Művelődési és Közokta-
tási Minisztérium pályázatot 
hirdet azon települések szám-
ára, amelyek egyetlen isko-
lá jában a tanulók lé tszáma 
nem haladja meg a 100 főt. 

A pályázatban meg kell ad-
ni: 

- az iskola címét, megne-
vezését, 

- az i s k o l á b a n m ű k ö d ő 
osztályok számát, tanulólét-
számát, 

- a n a p k ö z i s c s o p o r t o k 
számát, tanulólétszámát, 

- az esetleges összevonást, 
- a foglalkoztatott pedagó-

gusok számát és végzettségét, 
- az iskola épületére vo-

natkozó fontosabb adatokat. 
Meg kell jelölni a támoga-

tás felhasználására vonatkozó 
elképzelést. 

A pályázatokat az illetékes 
Regionális Oktatásügyi Köz-

Kereskedők, figyelem! 
Eredeti német begyűjtésből 

származó használt ruha 
nagybani eladása 130 Ft/kg+áfa. 

Nagy tételben ingyen házhoz 
szállítom. 

Érd.: Sándor László, 8500 Pápa, 
Jókai u. 50. Tel.: 06 89/13-834. 

rinc szobrászművész e célra 
készített bronz kisplasztikája. 
A díjjal járó pénzjutalmat a Ma-
gyar Külkereskedelmi Bank Rt. 
ajánlotta fel. 

A díjátadó ünnepség után ki-
állító-közönség találkozó lesz a 
képtárban. Szóvivője a kiállítás 
rendezője, Szuromi Pál művé-
szeti író, a Móra Ferenc Mú-
zeum munkatársa. A beszélge-
tésre mindenkit szeretettel vár 
a Céh vezetősége. 

Tájékoztatják az érdeklődő-
ket arról is, hogy a pártoló tag-
sági belépésről is ekkor lehet 
bővebb információkat kapni. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

p o n t o k b a kell b e n y ú j t a n i 
1993. március 30-ig. 

A pályázatokat a Regio-
nális Oktatásügyi Központok 
bírálják el, bizonyos esetekben 
helyszíni szemle alapján. 

A pályázók 1993. május 15-
ig értesítést kapnak a pályázat 
eredményéről, a pályázat ered-
ményét a Művelődési Köz-
lönyben nyilvánosságra hoz-
zuk. 

A pályázatokat a régióban a 
következő címre kérjük külde-
ni: 

Dél-magyarországi Regio-
nál is Okta tásügy i Központ 
(Bács-Kiskun, Békés, Csong-
rád megye), Szeged, Rákóczi 
tér 1. Te l . : (62) 4 8 3 - 5 8 3 . 
Igazgató: dr. Kovács Kálmán 

Pályakezdők figyelem ! 
A Digitrade Kit felvételt hirdet 1 fö 

- fiatol, *za-.»4atea,,.il<4l>at. )t.Aa», 
- a kc-evkadvtcmldl idegenkedő, 
- szegedi lakoen 
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ÜZLETHELYISÉG 
BÉRLETI JOGA ELADÓ. 
Szeged, 
Kossuth L. sugárút 113. 

Érdeklődni: Mezőhegyes 
(68) 81-045 telefonszámon, 
kereskedelmi osztályon lehet. 

Iskolai hirek 

• A modem zenei hét második napja 

Avantgárd, posztmodern és két ősbemutató 
Igazi konce r t t e rmi estét tö l thet tek el a konze rva -

t ó r i u m n a g y t e r m é b e n azok , ak ik (szép s zámmal ) a 
„Zenei hét századunk muzsikájából" sorozat második 
előadását választották kedden. Az esten a század európai 
zenéjéből szólalt meg három mű, majd a Liberális Sze-
gedért Alapítvány zeneszerzői pályázatának díjait adták 
át, s a fiatal szerzők díjazott alkotásaiból kettőt (ősbemu-
tatók) hallhatott a közönség. 

• MKM-közlemény 


