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Az ember repülni vágyik 
Balettest, Chagall-képekkel 

Tisztáldozat? 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
No de lássuk, milyen balhét 

akarnak elvitetni az alezredes-
sel és egy autókereskedővel, 
akit egyébként nyolc hónapja 
tartóztattak le. Magyarorszá-
gon letelepedni vágyó külföldi 
állampolgárok vámmentessé-
gét használták ki néhányan, fő-
leg Csongrád és Hajdú-Bihar 
megyében, valamint Budapes-
ten. (Debrecenben szintén őri-
zetbe vettek egy rendőrtisztet. -
a szerk.) Mielőtt bárki félre-
értené, tisztázzuk: nem egy-két 
esetről, zsebbe csúsztatott cso-
koládéról, cigarettáról, esetleg 
egy üveg konyakról, és nem is 
néhány apróságról van szó csu-
pán. Legalábbis információink 
szerint. Ugyanis mi úgy tud-
juk, rengeteg áru érkezett így, 
vagyis vámmentesen az or-
szágba, a csalás mértéke nagy-
ságrendekke l megha l ad j a a 
százmillió forintot. Sőt, az sem 
kizárt, hogy egymilliárd forint, 
vagy még annál is nagyobb 
lesz a végösszeg. Óvatos szá-
mítások szerint ennyit tesz ki 
az eltitkolt vámilleték, az áfa, 
va lamint az eltitkolt adók 
egyenlege. 

Az ügy, a rendőrség mellett, 
további hivatalokat, pontosab-
ban hivatalnokokat hozhat még 
roppant kínos helyzetbe. Az 
államot rútul becsapó urak és 
hölgyek ugyanis repülőgépet, 
helikoptert, kamionokat, tar-
tálykocsikat, személygépkocsi-
kat, köztük luxusautókat, ben-
zinkútfejeket hozattak be száz-
számra. Az is előfordult, hogy 
több kilogramm aranyat még 
hozzácsaptak a fuvarhoz. Per-
sze a külföldi állampolgárok 
nem egykönnyen mentek bele 
az ügyletbe, de nem tehettek 
mást. a hivatalnokok megzsa-
rolták őket. 

• Az elmúlt évtizedekben Ma-
gyarországon egyetlen iskola-
rendszer, a 4+4+4-es szerkeze-
tű létezett. Ebben a rendszer-
ben egyezet t az iskola osz-
tályszerkezete és a pedagógiai 
feladat struktúrája: az első 4 
évben az alapkészség-fejlesz-
tés, a második négyben az álta-
lános műveltség alapjainak elé-
rése, a harmadikban pedig a 
szakmára való előkészítés volt 
a cél. A küszöbön álló 10 osz-
tályos alapképzési rendszer ez-
zel szemben a Nemzeti Alap-
tanterv révén tartalmi-eszmei 
követelmények révén szabá-
lyozza az iskolarendszert és 
nem állapít meg kötelező isko-
lastruktúrát: a 6+4+2-es peda-
gógiai rendszerre épül, és ettől 
függetlenül az iskolák osztály-
szerkezete szabadon választha-
tó marad. Bármilyen szerkeze-
tű iskolába járjon majd a gye-
rek, az első 6 évben alapkész-
ségeit fejlesztik - több szemé-
lyességgel és játékkal, keve-
sebb kötöttséggel . Ennek az 
időszaknak az utolsó két évé-
ben készítik fel az absztrakciós 
gondolkodásra is, amely lehe-
tővé teszi például az éntudat, 
nemzettudat vagy a másság fo-
galmának megértését. A rákö-
vetkező négy év az általános 
műveltség alapjait rakhatja le. 
12 és 16 éves kor között. Ez az 
időszak két évvel később kez-
dődik, mint a hagyományos 
pedagógiai rendszerben, tehát 
emeltebb szintet érhet el. Ami-
kor véget ért, a tanulónak ak-
kor kell döntenie a konkrét pá-
lyaválasztásról; tizenhat éve-
sen. nem pedig 14 éves korban, 
mint eddig. Ebben az esetben. 
Halász Tibor úgy véli, a gim-
náziumok és szakközépiskolák 
az utolsó 2 év alatt a tanuló re-
ális érdeklődésnek megfelelő-
en készíthetnek fel a pályára. 
Itt nem egyezik a két szakem-

De hogy világos legyen: az 
elmúlt években ezerszámra ér-
keztek hazánkba olyan külföldi 
állampolgárok, akik egy idő 
után úgy döntöttek, szeretné-
nek örökre letelepedni Ma-
gyarországon. A honi jogsza-
bályok megengedik, hogy az 
ilyen szándékkal érkezők vám-
mentesen hozhassák be idegen-
ben szerzett vagyonuk egy ré-
szét, valamint olyan ingóságo-
kat, amelyek beilleszkedésü-
ket, illetve megélhetésüket elő-
segítik, megkönnyítik. Ezzel a 
lehetőséggel, elsősorban anya-
gi okokból, sokan nem éltek, 
vagy egyszerűen csak nem tud-
ták kimeríteni a rájuk eső kon-
tingenst. 

Va lósz ínű leg már nem 
nehéz kitalálni: a külföldi ál-
lampolgárokat megzsarolok ezt 
használták ki, vagyis megke-
resték a letelepedni vágyókat, s 
rávették őket, bizonyos szíves-
ségért - azaz: letelepedési en-
gedélyért! - cserébe hozzák be 
azokat az ingóságokat (lásd 
fentebb - a szerk.), amire ne-
kik éppen szükségük van. Aki 
nem fogadta el ezt a sajátságos 
üzleti ajánlatot, megfenyeget-
ték, megzsarolták. Közölték 
vele: soha (!) nem kapja meg a 
letelepedési engedélyt. 

Erre pedig már - senki nem 
vitathatja - nehéz volt nemet 
mondani... 

Ami érdekes lehet még, bár 
általában az ilyen ügyletek ve-
lejárója is, az az, hogy a jármű-
veket már a zsarolók és meg-
rendelők által megneveze t t 
kedvezményezettek vizsgáztat-
ták le az arra jogosult szervek-
nél. Vagyis a külföldi állam-
polgárok eltűntek a tranzakció-
ból, a forgalmi engedélyekben 
a nevük már nem szerepelt , 
azokat a megrendelő, illetve a 
„felhajtott" új tulajdonos nevé-
re állították ki. 

Oláh Zoltán 

ber véleménye: Szigeti Sándor-
né szerint a jó képességű tanu-
lók esetében a gimnázium így 
nem használhatná ki eléggé a 
14. és 16. év közötti fogékony-
ságot, ha csak az alapkövetel-
ményeknek tenne eleget. A 
gimnáziumok egyik fő célkitű-
zése, hogy továbbtanulásra ké-
szí tsen fel , s ezt csupán az 
utolsó két évre támaszkodva 
kevesebb felelősséggel tehetik 
meg. 

Amiben viszont egyetérten-
ek: a magyar társadalom általá-
nos és szakmai műveltségének 
növekednie kell. Magyarorszá-
gon ne olyan felkészültségű 
munkaerőt találjon a nyugati 
tőke, mint Bang ladeshben , 
mert akkor bangladeshi béreket 
fog fizetni - mondja Halász Ti-
bor. Ez a jelenlegi 4+4+4-es 

• A chagalli magatartásból is 
kiolvasható mondat - az ember 
repülni vágyik - elemi igazsá-
gát persze más művészetek is 
ki tudják fejezni. Amelyek ha-
sonlítanak Marc Chagall festé-
szetéhez. Amennyiben antirea-
listák. Vagyis a pszichikum re-
alitásait fejezik ki. A lélekből 
születnek. Ilyesmire képesek 
némely zenék és táncok. A 
Quartett című balettest befeje-
ző darabját a szerző, Roberto 
Galvan vallomása szerint Cha-
gall-képek hívták elő; a kezdő 
egyfelvonásost. Ben Craft Szé-
pia mosolya című balettjét a 
tintahal természete ihelette; 
Vera Sander művének „fősze-
replője" az álom, Juronics Ta-
más Triójában pedig a szeretet 
és a szerelem. Véleletlen is le-
het, annál szebb a dolog: Cha-
gall művészetének kulcsfogal-
mai, színei, látásmódja, terei, 
érzékisége, színpadiassága -
lelki realizmusa játszik a Sze-
gedi Kortárs Balett új estjének 
da rab j a iban . Gyan í tha tóan 
Molnár Zsuzsa színpadi terei-
nek, színeinek, kellékeinek, il-
letve egész Chagall-érzékeny-
ségének is szerepe van abban, 
hogy a bemutató utáni pillanat-
ban nehéz szabadulni ettől az 
összbenyomástól. 

A „chaga l l i zmus" a leg-
szembetűnőbb Ben Craft, vala-
mint a bevallottan a chagalli 
repülés által „ga lvánozo t t " 
(felélénkített, fellelkesített, fel-
villanyozott) Galvan produk-
ciójában. Craft szépiái - ezek a 
lebegés tudományában a mada-
rakkal vetélkedő halak - abban 
a varázslatosan vonzó közeg-
ben mutatják akrobatikus ké-
pességeiket, amelyben nincse-
nek akadályok, falak, sarkok, 
szögletek, mélységek, magas-
ságok, irányok. Ilyen térben az 
idő sem osztot t , a csend, a 
hang, a fény, a sötét totális ki-
terjedésű. Ez a szabadság kö-

rendszerben aligha valósítható 
meg. Öt éven belül a gyerekek 
60 százaléka. 2005-re a gyere-
kek 80 százaléka érettségivel 
záruló középiskolát végez majd. 
Ha a jelenlegi iskolai követel-
ményrendszer megmarad, ak-
kor a gyerekek nagy része, ha 
bejut is, kibukik a középisko-
lákból. Hiába is lenne elegendő 
gimnázium és szakközépiskola 
- hamar e lkü lönülnének az 
„elitoktatási" és „alapoktatási" 
intézmények, és ez lehetetlen-
né tenné az á t j á rha tó ságo t 
egyikből a másikba. A megol-
dás mindkét szakember szerint 
az, hogy jól csoportosítsák a 
gyerekek képességeit és energi-
áit. Eddig minden tantárgyat 
úgy tanított a magyar oktatás, 
mintha az az életpályához el-
engedhetetlen lenne; a bioló-

zege. Craft koreográfiájának 
„lényei" valami olyan módon 
leiedzenek ebben a szabadság-
közegben, ahogyan Chagall 
képein repülnek és táncolnak a 
hegedűk, az órák, a virágok, a 
létrák, a szárnyas szerelmesek, 
a tehenek, a zsidókalapos em-
berek. Az emlékek, a fantázia, 
az álom valóságos tárgyai és 
alakjai. A szabadság közegé-
ben a szép testek folytonosan 
elválnak és összekerülnek, a 
térbe kapaszkodnak, egymásra 
tornyosulnak - sokféle kiterje-
dést mutatnak, változatos ré-
szekre osztva a parttalan teret 
és időt. 

Nem láttam még soha ilyen 
különös, óramű-precizitással 
létrehozott, a testnyelvet őrült 
munkával felszabadító táncot; 
az emberi lélek legelemibb, 
l egbe l sőbb vágyának (sza-
badság) ennyire színházszerű 
képét. Craft víziójának légtor-

giát úgy. mintha orvosnak, a fi-
zikát úgy, mintha mérnöknek 
menne a gyerek. Ehelyett a 
tantárgyak jelentós részét az 
értelmiségivé válás általános 
szintjén kell tanítani - hacsak a 
gyerek nem választja életpá-
lyául az illető tárgyat. Halász 
Tibor és Szigeti Sándorné egy-
behangzóan állítja, hogy hiba 
volna ezt alacsonyabb szintű 
oktatásnak nevezni, hiszen ép-
penséggel a tárgy lényegi, álta-
lános szemléletét kell majd 
megtanítani, vagyis a legfonto-
sabbat. ami gyakran elsikkad a 
feladatmegoldás mellett. 

Mindketten az iskolatípusok 
közötti átjárhatóság egyik zálo-
gának tekintik a 16 éves kor-
ban kötelezővé váló alapvizs-
gát. A Nemzeti Alaptanterv mai 
változata szerint, bármelyik 
iskolatípusban is legyen a gy-
erek. a 10. osztály után. vagyis 
az alapműveltségi szakasz 
végén alapvizsgát kell tennie. 
Ez szavatolná, hogy az alap-
műveltségi szakasz végén a 
különböző osztályszerkezetű 
iskolák (8+4, 6+6, 4+8) ugyan-
azt a pedagógiai feladatot egy-
azon időben fejezzék be. A pe-
dagógiai feladat ettől még dif-
ferenciálható marad, vagyis 
külön-külön alkalmazható az 
iskolák adottságaihoz és lehe-
tőségeihez. A Nemzeti Alap-
tanterv lesz az, amely általános 
k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r é v e l 
mindezt az ország valamennyi 
iskolájában egységessé teszi, 
miközben a konkrét (helyi) kö-
vetelményrendszer megválasz-
tását az iskolákra bízza. Ez azt 
jelenti , hogy voltaképpen az 
alapkövetelmények és a saját 
lehetőségei ismeretében az is-
kola dönti el: a minimális fö-
lött milyen színvonalú oktatást 
vállal. 

Panek Sándor 

Fotó: Nagy László 

nászai, a csúcstechnikát mutató 
táncosok úgy hatottak, mint a 
várat lanul meghal lot t zene, 
amire így szólt a festő: ..A fe-
jem elszáll, csendesen kering a 
szobában." 

Jóval közvetlenebb Chagall-
érzékelés, hiszen képi idéze-
tekkel is teletűzdelt a Galvan-
produkció, az Éjszakai szár-
nyalás. Molnár Zsuzsa - ha jól 
néztem - A szerelmesek Párizs 
felett címre elkeresztelt kép 
ultramarinját és sugárzó vörö-
sét képzelte el, amint a hattér-
ből ölelik a vityebszki játék-
sze r -házacskákon da l lamos 
könnyedséggel táncolókat, sze-
relmeseket, zsidó vőlegényeket 
és menyasszonyokat - azokkal 
a fénylő, kerek virágcsokrok-
kal. A Talmudnak. vagy a ka-
balisztika könyvének, vagy az 
Énekek énekének sorait, vagy 
a szerelem festő-költőjének ér-
zéki színeit táncolták el a szín-

(Folytatás az 1. oldalról.) 
A modern készülékhez tár-

suló szimulátorral - röntgen 
képerősítő alatt - pontosan 
beállítható a sugárzandó terü-
let. A képek alapján a fiziku-
sok által megtervezett program 
bekerül a sugárzó számí tó-
géprendszerébe. s ettől kezdve 
e program vezérli a besugár-
zást. Az új sugárterápiás ké-
szülék - amelyből mindössze 
három van az országban - je-
lentősége abban áll. hogy a 
megcélzandó terület a lehető 
legnagyobb pontossággal meg-
határozható, s ennek köszön-
hetően a daganat körüli ép, 
egészséges sejtek roncsolása a 
minimálisra csökkenthető. A 
lineáris besugárzó másik nagy 
előnye, hogy - lévén nagy-
energiájú sugárzásról szó - su-
gárhatásának maximumát ma-
gában a daganatban fejti ki, 
ezért a bőr és a daganat közé 
eső területek ép szöveteit ke-
vésbé károsítja. 

A Népjóléti Minisztérium 
200 milliós céltámogatásával 
és az orvosegyetem jelentős 

padi menyasszonyok és vőle-
gények - végül mindegy; a 
táncképek beragyogták a ko-
pott színháztermet. 

Ha jól számolom, Juronics 
Tamásnak a Trió a tizenharma-
dik bemutatott koreográfiája; 
jó szám. Ha jól saccolom, ez 
az első igazából nem irodalmi 
- nem szimbólumokkal, alle-
góriákkal, „történetekkel" dol-
gozó - műve. Lelki történetek 
vannak itt táncban elbeszélve, 
amolyan Ju ron ics - fé l e bur-
leszk-betétekkel, melankolikus 
és f i l o z o f á l ó komikummal . 
Ezek a kifejezésmódok is idéz-
nek némely Chagall-képet. 

Vera Sander populáris rit-
musait némi erőszakkal lehet 
bei l leszteni a néző - lehet , 
hogy amúgy is ö n k é n y e s -
Chagall-központú képébe, meg 
a szerkesztett estbe is. Mentség 
azért nem kell neki, vitalitása 
élvezhető. 

Nehéz kiemelni táncos-tel-
j e s í t m é n y t . mert mindenki 
technikás, érett, profi. Panja 
Fladerer mégis - egészen eké-
pesztő testmúvész; s kétségte-
lenül van egy legjobb Juronics-
st í lus. amit Juronics Tamás 
táncol a saját művében; és rá-
kerekedik a szem: Sárközi Atti-
la szinte észrevétlen lett a mo-
dern mozgásvilág profija. 

A Quartett a sok hosszú szü-
nettel gyengítve-nyújtva is ér-
dekes, izgalmas, érzéki, színes 
táncest mindazoknak, akik a 
dolgok és emberek lelki törté-
néseinek testnyelvi megfogal-
mazásaira nyitottak. 

Sulyok Erzsébet 

anyagi beruházásával átala-
kított Onkoterápiás Klinikán a 
dél-alföldi régió megyéinek -
Csongrád, Békés, Bács-Kis-
kun, Szolnok - ide beutalt da-
ganatos betegeit fogadják, s a 
sugárterápia mellett gyógy-
szeres kezeléssel is gyógyítják. 
A klinika megbízott igazga-
tója, dr. Thurzó László ennek 
kapcsán arról is tájékoztatta 
lapunkat, hogy klinikájukon le-
hetőségük nyílt egy új, ameri-
kai készítmény használatára, 
amelynek fedezetére az egész-
ségbiztosító 5,2 millió forintos 
céltámogatást bocsátott rendel-
kezésükre. 

A 2-3 ágyas kórtermekből 
álló, rendkívül esztétikus be-
rendézésű újjávarászolt klinika 
avatóját tudományos ülés kere-
tében tartották, amelyen 7 elő-
adás hangzott el az onkoterápía 
témakörében. Az ünnepélyes 
átadáson a többi között részt 
vett dr. Szalay István, Szeged 
polgármestere és dr. Fráter Lo-
ránd professzor, a SZOTE rek-
tora. 

K. K. 

110 osztályos alapképzés 
nem 10 osztályos iskola! 

A magyar közoktatás fontos időpontot jegyezhet fel 
idén: amikor elfogadják a hosszú ideje készülő Nemzeti 
Alaptantervet és a 10 osztályos alapképzési rendszert. 
Fnnek várható hatását két szegedi közoktatási szakem-
ber véleménye alapján igyekeztünk összefoglalni. Beszél-
getőtársaink Halász Tibor főiskolai docens a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola iskolafejlesztési kutatócso-
portjának vezetője (a csoport az országban elsőként ja-
vasolta a 10 osztályos alapképzést) és Szigeti Sándorné, a 
kutatócsoporttal együtt dolgozó Újszegedi Gimnázium 
igazgatója (az iskola hatosztályos gimnáziumi oktatási 
programjában már megvalósította a 10 osztályos alap-
képzés lehetőségeit). Az általuk vezetett két közösség 
együtt dolgozta ki az alapképzés 12-16.éves kor közötti 
szakaszának azokat a javasolt helyi tanterveit (földrajz 
és történelem kivételével mindegyiket), amelyeket az 
újonnan megjelent NAT-tervezet mellé mágneses le-
mezen ad ki a minisztérium. 

• Az általános is-
ko láknak f eb ruá r 
15-ig kell továbbí-
taniuk a diákok je-
lentkezési lapját a 
közép isko lákba -
közöl te t egnap 
Szűcs Miklós , a 
Műve lődés i és 
Közokta tás i Mi-
nisztér ium főosz-
tályvezetője. A fia-
talok több iskolát is 
m e g j e l ö l h e t n e k 
felvételi lapjukon. 
Az első helyen sze-
replő középiskolá-
nak március 14-ig, 

• Február 15-ig 

Jelentkezés 
a középiskolákba 
a második helyen 
lévőnek márc ius 
30-ig, a harmadik-
ként megjelölt isko-
lának pedig április 
10-ig kell döntenie 
a felvételiző sorsá-
ról, illetve sikerte-
len felvételi esetén 

a lapját továbbítani-
uk kell a másik is-
kolához. A tanköte-
les kor végéig, azaz 
16 éves koráig egyet-
len gyermek sem 
válhat iskolán kí-
vülivé - tette hozzá 
Szűcs Miklós. 

Klinikaavató a SZOTE-n 


