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Tó partján halásztanya 
A kezdetek még a múlt szá-

zadba nyúlnak vissza: 1891-
ben, Stockholmban nyitották 
meg a Föld első szabadtér i 
néprajzi múzeumát, amelyről 
hamarosan a dánok és a nor-
végok is példát vet tek. A 
budapesti millenniumi kiállí-
táson is láthatott a közönség 
egy „magyar falut", amelyben 
néprajzunkkal ismerkedhettek 
az érdeklődők. 

Azóta a paraszti építészet 
megőrzésének elterjedt módja 
a szabadtéri néprajzi múzeum. 
A he tvenes évek második 
fe lében születet t az ötlet: 
Ópusztaszeren, történelmünk 
nevezetes emlékhelyén mutas-
suk be szűkebb környezetünk, 
Csongrád megye jellegzetes 
építészeti és tárgyi kultúráját. 

Az első terveket dr. Juhász 
Antal - akkoriban még a Móra 
Ferenc Múzeum néprajzku-
tatója - készítette, s 1979-ben 
meg is kezdődött a telepítés. 
Elsőként egy Szeged környéki 
tanya épült föl, majd a szentesi 
tanyaegyüttes, a makói hagy-
más ház, a pusztaszeri tanyai 
iskola, a feketehalmi olvasókör 

Stockholm az első 
Áttelepítés, vagy újraépítés 
Élet az udvarokon 
,.A népi műemlékek megóvásának két formája van. 

A h e l y s z í n e n k i a l a k í t o t t f a l u m ú z e u m o k , vagy 
tájházak mellett a mesterségesen létrehozott skan-
zenekben is találkozhatunk a régi építészeti emlé-
kekkel. Utóbbiak sorába illeszkedik az Ópusztaszeri 
Nemzeti Emlékpark is" - mondta dr. Juhász Antal, a 
József Attila Tudományegyetem Néprajzi Tanszé-
kének vezetője, akit a népi építészet értékeinek meg-
őrzéséről kérdeztünk. 

épülete, a csongrádi halászház, 
egy kovács- és egy bognár-
műhely (a hozzá tartozó kocsi-
gyűjteménnyel), tűzoltószertár, 
széldaráló, a tápéi szatócsbolt 
és pékműhely, a tömörkényi 
községháza, a szentesi szélma-
lom, s legutóbb a szeged-alsó-
városi paprikaszárító ház kö-
vetkezett. Közben a mester-
ségesen létrehozott tó partjára 

még egy mártélyi halásztanyát, 
és egy haltartó bárkát is tele-
pítettek, valamint egy mező-
gazdasági gépgyűjtemény is 
teljesebbé teszi a sort. 

A skanzen létrehozóinak 
elképzelése az volt, hogy a me-
gye népi építészetét mutassák 
be a jellegzetes tanyák áttele-
pítsével. Ezen felül még azt is 
célul tűzték, hogy falusi, me-

zővárosi épületekből össze-
áll í tott j e l l egze tes házsort 
alakítsanak ki. 

A szabadtéri néprajzi múze-
umnak három különleges 
j e l l egze tessége is van. Az 
egyik: nem kihalt tanyaházak 
között járunk, mert az udvaron 
disznókat és baromfit tartanak, 
a konyhakertet megművelik -
tehát élettel töltötték meg az 
épületeket. A másik: nemcsak 
a paraszti kultúra emlékei t 
gyűjtötték össze, hanem a kö-
zösségi funkciókat (olvasókör, 
iskola, községháza) is bemu-
tatják. És a harmadik: azt is 
lá tha t juk , milyen volt egy 
mezőváros utcaképe az Alföl-
dön, a múlt században. 

Az épületek á t te lepí tése 
során számos nehézséggel 
kellett megküzdeni. Az alföldi 
népi építészet anyaghaszná-
latára a legkönnyebben hozzá-
férhető föld- és sár alkalma-
zása volt jellemző. Az évtize-
dek során elhasználódott háza-
kat sokszor nem lehetett teljes 
egészében lebontani , és a 
skanzenben újra fölépíteni. Az 
ópusztaszeri, felgyői, csong-
rádi t e rmelőszövetkeze tek 
építőbrigádjaiban szerencsére 
akadtak még idős mesterek, 
akik ismerték a „hagyományos 
technológiákat." így vált lehe-
tővé, hogy esetleg teljes egé-
szében, de az eredeti ará-
nyokhoz és formákhoz hűsé-
gesen rekonstruálják a népi 
építészet emlékeit. 

Folyamatban van még a 
szeged-alsóvárosi paprikaszá-
rító ház berendezése, és ter-
vezik Ányás kápolná jának 
ú j raépí tésé t is. A kápolna 
mellé - ahogy ezt dr. Trog-
mayer Ottó megyei múzeum-
igazgató is mondta - temető-
emlékhelyet is készülnek 
létrehozni. 

Nyilas Péter 

• Új színvilág a szegedi stúdióban 

Tévéváltás 
A változástól azt vár ják: 

megszűnteti a két adó versen-
gését és összehangolt műsor-
politikát honosít meg, amely-
ben a két csatorna válaszási 
lehetőséget és nem ütköztetést 
ad a nézőnek. Az új struktúra 
érinti majd a körzeti tévéstú-
diókat is. Kérdésünkre, hogy a 
szegedi stúdió mire számíthat a 
változás nyomán. Bán János 
stúdióvezető elmondta: a ter-
vek szerint június 28-tól a TV 
1-en reggeli regionális hiradó 
jelentkezik majd 7.15-ös kez-
dési időponttal. Ez azonban 
nem a Reggel című műsorban 
szerepelne, mert az az új rend-
szerben megszűnik. Helyette 
lenne viszont Reggeli Hiradó, 
a körzeti hírösszefoglaló előtt, 
a Napközi adása pedig ezután, 
korábban indulna el. A tervek 
szerint a délelőtti műsor 12 
óráig tart majd, és a TV 2 csa-
tornáján a Déli Egyenleg zárná 
majd. Újdonság még, hogy a 
tervek szerint megszűnnének a 
Napzárta előtt és az AKTuális 
című műsorok, s helyet tük 
naponta az esti órákban 24 óra 
címmel jelentkezne egy 25-30 
perces hírelemző műsor. Az új 
struktúra-tervben az esti Hír-
adó 19.30-ra kerülne előre. A 
Híradó várhatóan csak a TV 1-
en, míg az Egyenleg csak a TV 

2-n jelentkezik majd. 
A Szegedi Körzeti Stúdió 

korábbi műsorai egyébként 
megmaradnának, csak az Alföl-
di Napló kerülne a nyári idő-
szakban este 10 óra utánra -
ekkor ugyanis helyét a Ki mit 
tud vetélkedők közvet í tése 
foglalja el átmenetileg. A stú-
dióvezető szerint az új idő-
pontban e műsorral más néző-
közönséget kell, hogy megcé-
lozzanak, s ez lehetőséget 
adhat arra is, hogy 50 percben 
kipróbálják régóta tervezett 
é jszakai műsoruk fo rga tó -
könyvének részle te i t (ez a 
műsor csakis pénz híján nem 
indul még, ahogyan a Délma-

A Magyar Televízió-
ban június 28-tól az in-
tendatúrarendszer he-, 
lyét új szervezeti rend 
veszi át, amely a tévé 
műsorkészí tés i struk-
túráját igazgatóságokra, 
főszerkesztőségekre és 
szakszerkesztőségekre 
oszt ja . Ezzel együtt , 
ugyancsak j ú n i u s vé-
gétől lép életbe a nyári 
kísérlet i műsors truk-
túra, amelynek tapaszta-
latai nyomán szeptem-
ber elsejétől új műsor-
rendje lesz a TV 1 és a 
TV 2 adásának. 

gyarország szerkesztőségével 
közösen tervezett sportműsor 
elindítása is már csak mintegy 
3-4 millió forintos szponzori 
támogatásra vár). Ugyancsak 
megmaradnak a nemzetiségi 
műsorok és a Nagylátószög, a 
körzeti stúdiók legérdekesebb 
műsorainak heti ismétlő adása. 
A tervek szerint lesz továbbá 
egy újabb országos sugárzású 
műsora a körzeti stúdióknak, 
Kapcsolatok címmel (40 perc-
ben), amely a legérdekesebb 
országos jelentőségű regionális 
témákat dolgozza majd fel. 

Ami viszont már május 17-
től újdonság a szegedi körzeti 
adás nézőinek: a stúdió belső 
műsorai hétfőtől új forma- és 
színvilágú díszlet előtt zajla-
nak. Az új díszlet pasztell szí-
nei - mélyszürke háttér előtt, a 
türkiztől a halvány ciklámenig 
terjedő lágy színek, műsoron-
ként váltakozó sávozással -
lényegesen modernebbé teszik 
majd a szegedi stúdióbelső ki-
nézetét. 

S. P. s. 

• A hasznot hozó tudomány 

Az USA és az egyetemek 
Számos, szomorú vé-

get ért hazai találmány-
sors a bizonyíték, hogy 
hiányzik nálunk egy 
szakma. Amelynek a 
művelői azt tudják, ho-
gyan kell csinálni a szel-
jen}! termékből profitot 
hozó ipari, vagy mező-
gazdasági terméket . 
Szép magyar szavakkal 
őket hívják technológiai 
transzfer menedzserek-
nek. Néhányukat, akik 
azért mégis léteznek 
immár, s innovációval 
foglalkozó szervezetek-
ben dolgoznak, meghív-
ták a tegnap Szegeden 
kezdődött kétnapos sze-
mináriumra; meghívót 
kaptak az egyetemek és 
a kutatóhelyek képvi-
se lő i , valamint a po-
tenciális finanszírozók 
is. A szeminárium té-
mája: „Technológ iák 
hasznosítása a magyar 
egyetemeken és kutató-
intézetekben". 

A Talent Centerben dr. Lip-
pai Pál polgármester nyitotta 
meg az amerikai Kormányzói 
Tanácsadó Testület, a Roger 
Vaughan Associa t ion és a 
Szegedi Innovációs Alapítvány 
által rendezett szemináriumot. 
Ki fe jez te örömét , hogy az 
amerikai szakemberek éppen 
Szegedet válas/ot ták a ren-
dezvény helyszínéül, ez ugyan-

is a városban és a régióban 
összpontosult szellemi poten-
ciál e l i smerését j e len t i . A 
polgármester utalt is azokra az 
impozáns eredményekre, ame-
lyeket a szegedi felsőoktatási 
intézmények és a kutatóhelyek 
szakemberei elértek; kifejezte 
azonban meggyőződését, hogy 
számos kutatási eredmény még 
hasznosításra, ipari, mezőgaz-
dasági alkalmazásra vár. 

Tegnap délután azt mutatták 
be a tengerentúli szakemberek, 
hogy az USA kutatói hogyan 
dokumentálják az egyes mun-
kafázisokat ; a helyes doku-
mentáció ugyanis alapul szol-
gál az eredmények szabadal-
maztatásához. Ezután az Ame-
rikai Technológiai Transzfer 
Manager Szövetség működésé-
vel ismertették meg a szemi-
nárium résztvevőit. Ma arról 
beszélnek, mi minden kell egy 
új technológián alapuló vállal-
kozás indításához; a követke-
zőkben áttekintik, milyen ame-
rikai és nemzetközi technikai 
és pénzügyi segítő programok 
állnak rendelkezésre a magyar 
egyetemi és üzleti f e j l e sz -
tésekhez. Amerikai egyetemi 
kutatók demonstrálják, milyen-
nek kell lenni az üzleti poten-
ciállal rendelkező tudományos 
munkának; végül bemutatják, 
hogyan fe j leszt ik és mene-
dzselik az USA technológiai 
parkjait és az egyetemi hasz-
nosítási központokat. 

S. E. 

• Hatvanöt évre rá, hogy 
Szenes Adolf, a Polgári Iskola 
Tanárképző Gyakorlóiskolá-
jának (a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola l - e s számú 
Gyakorlóiskola elődjének) első 
szegedi igazgatója 1928-ban 
tagja lett a Magyar Pedagógiai 
Társaságnak, tegnap a szegedi 
iskolaalapító fiát, az immár 83 
éves dr. Szenes László pro-
fesszort köszöntötték a tanár-
képzőn és l-es Gyakorló Álta-
lános Iskolájában, pedagógiai 
társaságbeli felvétele alkal-
mából. Az Egyesült Államok-
ban élő neves professzornak a 
szegedi tanárképző 120 éves 
fennál lása a lkalmából dr. 
Szalay István fő igazga tó a 
JGyTF különleges érdemekért 
járó „ad personam" díszok-
levelét adta át. A Colorado 
Egyetem nyugalmazott köz-
gazdaságtan-nevelés profesz-
szorát a gyakorló iskola Bartók 
Béla Kórusa hangulatos elő-
adással köszöntötte, majd az 
egykori szegedi tudós talál-
kozott az iskola matemat i -
kában és fizikában tehetséges 
diákjaival is. 

Dr. Szenes László 1940-ben 
emigrált az Egyesült Államok-
ba, akkor már mint a Berlini 
Egyetemen (1932-ben) szerzett 
közgazdaságtani és a Buda-
pesti Egyetemen szerzett jogi 
diploma (1938) tulajdonosa. 
Két év után a Denveri Egyetem 
közgazdaságtant oktató intéze-
tének helyet tes igazgató ja , 
majd 1952-ben a Közgazda-
ságtani Nevelés Egyesült Bi-
zottságának tagja lett. Szenes 
professzor volt az első az Ame-

• Amerikából jött a főiskolára 

Patrónus lett a volt hallgató 

Az Egyesült Államokban élő tudóst Szalay István főigazgató 
és Veszprémi László gyakorlóiskola-igazgató köszönti. (Fotó: 
Gyenes Kálmán) 

rikai Egyesült Államokban, aki 
programot dolgozott ki a 
közgazdaságtan elméletének 
általános iskolai tanítására. 
Mostani szegedi látogatása al-
kalmából elhozta és a főisko-
lának ajándékozta 18" kötetes 
munkáját a közgazdaságtan 
tanításáról az elemi iskola első 
osztályától az érettségiig. Dr. 
Szenes László 1957-től a Pur-
due Egyetem, majd a Colorado 
Egyetem közgazdaságtan pro-
fesszora volt. 

Az idős professzorban szel-
lemes és gyöngéd humorú em-
bert ismertek meg a gyakorló 
iskola tanárai és diákjai. Az 
iskola tanáraival való beszélge-

tése során elmondta: Ameri-
kába érkezve, nem ismervén a 
nyelvet, csupán szép erdélyi 
élményeire hagyatkozva egy 
alabamai fakitermelésen he-
lyezkedett el, ahol „150 színes 
bőrú munkásból, 100 lóból 
meg egy magyar emberből 
állott a munkacsapat". -
Senkit nem ismertem - meséli a 
professzor - úgy indultam, 
hogy az első napon egy néger 
munkás kézfogása után talál-
tam 25 centet a markomban. 
Ezért később, egészen a ha-
láláig, éveken át ajándékot 
küldtünk neki karácsonyon-
ként. 

A professzor ezután Új-

Kaledóniában töltötte második 
világháborús katonai szolgá-
latát az Egyesül t Ál lamok 
hadseregében. Itt kezdődött 
kapcsolata a képzéssel, infor-
mációs oktatásáért Bronz Csil-
lagot kapott. Később, amikor 
első egyetemi ajánlatát meg-
kapta, bevallása szerint úgy 
érezte, a nevelés az, amiben a 
legkevésbé hisz. Egyébként 
soha nem tett semmit, vallja, 
arrii nem meggyőződéséből 
fakadt, de ami iránt meggyő-
ződést érzett, az véletlenül sem 
felel t meg a szabá lyoknak . 
Talán így történt, hogy tudo-
mányos nevelési munkájában 
megőrizte azt a rendkívül hu-
mánus és egyéniségközpontú 
sze l lemet , amiből oktatás i 
elképzelései is merítenek. Dr. 
Szenes László professzort az 
l - e s gyakorlóiskola, mint a 
Szenes Ado l f ró l e lnevezet t 
iskolai alapítvány támogatóját 
is tiszteli: húszezer dolláros 
adományával és annak kama-
taival az iskola oktatási célú 
alapítványa mára már mintegy 
kétmillió forinttal gyarapodott. 

Panek Sándor 


