
SZERDA, 1 9 9 5 . OKT. 18. HAZAI TÜKÖR 11 

Digital 
S Z E G E D , Csongrádi sgt. 83 

„Dániábon toleránsabb a fi lozófii li él le»w 
Mi keresnivalójuk akad a 

kis népeknek a „nagy" filozó-
fia terepén? Mit tudnak egy-
másról ezek a népek? E kérdé-
sekre is választ keresett Kari-
kó Sándor, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola Társadalo-
melméleti Tanszékénak főis-
kolai tanára három hónapos 
dániai tanulmányútján. Filozó-
fusokról, régiekről és maiak-
ról, nagyokról és kicsikről, dá-
nokról és magyarokról beszél-
gettünk. 

• Egy magyar filozófus 
oktató miért megy Dániá-
ba? 

Blaskó Bt. 

- Az aarhusi, a koppenhá-
gai, a roskilde-i és az aalborgi 
egyetemen jártam. Arra vol-
tam kíváncsi, mit tudnak ott a 
mi Lukács Györgyünkről. Ha-
marosan kiderült: a fiatal Lu-
kácsot ismerik. Tehát számon 
tartják Lukács munkásságát, 
de csak a 20-as, 30-es évekig. 
Ez azért volt megdöbbentő 
számomra, mert - mert felfo-
gásom szerint - Lukács a má-
sodik világháború után Irta fő 
műveit. A könyvtárak anyagát 
böngészve az is kiderült: még 
jó nevű angol szerzők sem is-
merik például Lukács Ontoló-
giáját. Ottani előadásaimban 
ráirányítottam a szakma fi-
gyelmét Lukács Esztétikájára 
és A társadalmi lét ontológiá-

járól című, háromkötetes mun-
kájára. 

• Mi az oka annak, hogy 
a dánok a nagy magyar fi-
lozófusnak csak az „ifjúi 
hevületben" elkövetett mü-
veit ismerik? 
- Részben az, hogy nincs 

Lukács második világháború 
után írt műveinek angol fordí-
tása. Aztán az is, hogy Lukács 
elkötelezte magát a napi poli-
tika mellett, s ebből mások ar-
ra a következtetésre jutottak, 
hogy ez beszivároghatott filo-
zófiájába is. 

9 Miért fontos ismerni 
például Lukács Ontológiá-
ját? 
- Mert Lukács XX. századi 

filozófusként az egyetlen, aki 

folytatta a klasszikus filozófiai 
gondolkodásmódot, a filozófiai 
tradíciót. Ennek lényege - egy-
szerűsítve - : a világ leírható 
néhány universalisztikus elv-
vel. A klasszikus filozófia és a 
posztmodern közötti szakmai 
vita előtérbe került, '89 után 
például igyekeznek kitessékel-
ni a filozófiából Lukácsot. 

9 Lukács marxista... 
- Ez Dániában sokkal ke-

vésbé zavaró, mint nálunk. Ott 
toleránsabb a filozófiai élet. 
Például Marxról olyan tanul-
mánykötet jelent meg 1992-
ben, ami Magyarországon el-
képzelhetetlen lett volna. Ott 
minden egyetemen jelentős és 
érdekes kurzusok vannak a 
marxi filozófiáról. Mert elis-

merik, hogy Marx nagy gon-
dolkodó volt, helyes és helyte-
len megállapításokkal, ame-
lyeket meg kell ismerni. 
Egyébként az ottani filozófiai 
élet nem csak toleránsabb, ha-
nem hatékonyabb is, mint a 
hazai. Hogy mást ne említsek: 
ott-tartózkodásom ideje alatt 
több nemzetközi konferenciát 
rendeztek. E szempontból is 
nagy a skandináv államok kö-
zött az összetartás. A közép-
kelet-európai régióban is le-
hetne hasonló jellegű együtt-
működés. 

9 Mit válaszol a „szakál-
las" kérdésre: lehet-e je-
lentős egy kis nép a „tudo-
mányok tudományában", 
a filozófiában? 

Veres ács utcában induló 
társasházban 40-90 nm 

lakások leköthetők. 

1996. júliusi átadással 
Érd.: 06-30/451-320. 

A/4-es méretig bármivel táplál-

ható, a kártyától a fóliáig. A HP 

LaserJet 5L-ről érdeklődjön helyi 

viszonteladójánál. Elérkezett a 

legkedvezőbb pillanat arra, hogy 

Ön is pórázra fogjon egyet. 

H E W L E T T " 
P A C K A R D 

• Játék a játékért 

A HvDDolit a kamarában 
Helyes. Aligha érdekesek 

annyira a hajónyi járgányok-
ban, eszelős színű jakókban 
mobiltelefonálgató suk-sükö-
lők, hogy érdemes lenne raj-
tuk élcelődni - és elrontani 
egy színdarabot. Ami Nőti 
Károly mester által becsüle-
tesen kivitelezett munka. 
Mai ízlésünk szerint talán 
csak néhány jelenete van túl-
beszélve, kissé hosszú lére 
eresztve, de ezek is túlélhe-
tők. 

Mégis gondolkodóba ejti 
az embert, hogy ebben az 
évadban a szegedi mellett két 
másik színház is műsorra 
tűzte a Hyppolit, a lakájt. 
Legalább két eset lehetséges: 
a magyar színházi életben 
évek óta megfigyelhető je-
lenséggel van dolgunk, hogy 
ugyanis rejtélyes okok foly-
tán a viszonylag könnyen át-
tekinthető hazai színházi kí-
nálat kevéssé lesz változatos, 
mert egyszerre sok helyen 
adják - ugyanazt. Csak. A 
másik variáció: a publikum 
nevetni akar, méghozzá lehe-
tőleg nem önmagán - a pol-
gárpukkasztás, meg a nevelő 
hajlam kiment a színházi di-
vatból; vidító játékot akar, 
csak úgy, magáért a játékért. 
Találni kell hát valamit az 
archívumban, amiben már 
semmi más nem érdekes , 
csakis a színész. 

Seregi Zoltán pontosan 
tudta, azon áll, vagy bukik az 
előadás, hogy mit tud nyújta-
ni a Schneidner Mátyás fuva-
ros vállalkozót és Aranka ne-
vű feleségét alakító két szí-
nész. No és persze a címsze-
replő. Ennek megfelelően 
Király Levente, Hőgye Zsu-
zsanna és Sinka Károly jele-
neteinek finom kidolgozásá-
ra koncentrált és - mintha 
plusz szerencseként - né-
hány más kabinetalakításra. 

így kinőhetett a mezőny-
ből Janik László egyéni ízű, 
elsöprő lendületű Makáts-ka-
rikatúrája, valamint Téglás 

Mindenki óvako-
dott attól, hogy a 
mostani újgazdago-
kat juttassa eszünk-
be. Molnár Zsuzsan-
na dekorat ív és 
szellemes ruhákba, 
h a n g s ú l y o z o t t a n 
századfordulós di-
vat szerint öltöztette 
a szereplőket. Dévé-
nyi Rita b iztosan 
tudja, hogy a maiak 
hajlanak a posztmo-
dern lakberendezés 
felé, inkább, mint 
v a g y o n o k a t ad ja-
nak ki v a l a m e l y 
szép, régi darabért. 
Nem így fest egy 
mostani gazdag la-
kás, mint ez a tágas 
színpadi. A poénos 
párbeszédek és ko-
mikus he lyzetek 
ezer lehetőséget ad-
tak volna az erőtel-
jes aktual izá lásra . 
Seregi Zoltán rende-
ző nem élt velük. A 
színészeknek a ko-
ros szöveg dacára 
lehettek volna mai 
gesztusaik, jelzése-
ik; de túlnyomórészt 
a d a r a b k o r á b a n 
m a r a d t a k és az 
örökké divatos gro-
teszk e s z k ö z e i v e l 
karikíroztak. Elem-
elve a f igurákat a 
földtól-valóságtól -
a játék hangsúlyo-
zott szférájába. 

Judit és Szemán Béla kettő-
se. (Csak megjegyzem: ha 
már szegedi nyelvjárás sze-
rint beszélnek-énekelnek ez 
utóbbiak, legyen, de akkor 
egyszer sem szabad téveszte-
ni az ö-ket!) A másik, az úri 
fiatal párt formázó Büky Be-
átának és Kancsár Józsefnek 
kevesebb lehetőség adatik, 
belenyugvással veszik. Kor-
rektek. Miként Sinka. 

Hyppolitként csak a testtartá-
sa, meg a mozgásának iránya 
adatik szinte, mint színészi 
eszköz. S legfeljebb a hang-
súlyok lehetnének jobban he-
lyezettek a szövegében - kü-
lönben keze-lába meg van 
kötve. Nehéz próbatétel, Sin-
ka állja. 

Hőgye és Király - a szín-
pad profijai. Az előadásnak 
az a csúcsjelenete, amelyben 
az egyik nevezetes örökzöl-
det, a , Ja j de jó a habos sü-
temény" kezdetűt kell éne-
kelni Hőgye Zsuzsannának. 
Egyedül van a színpadon, 
egészen addig, amíg a „vilá-
gításilag" is komponált tér-
ben, a zsinórpadlásról, fensé-
ges tempóban le nem eresz-
kedik hozzá - egy hatalma-
san habos kelléktorta. A geg 
önmagában is hatásos, de 
ahogyan - ellenállhatatlanul 
nevettető, groteszk mozdula-
tokkal - Hőgye megközelíti 
vágyai netovábbját, azt taní-
tani kéne a színi iskolában. 
Ahogyan a színésznő erény-
be fordítja a fogyatékosságot 
(hogy tudniillik nem tud éne-
kelni), azt is érdemes lenne 
külön tanulmányozni . A 
mozgással, gesztusokkal és 
hangsúlyokkal egyénített, té-
veszthetet lenül „hőgyés" 
Aranka tarol: övé a legtöbb 
taps, nevetés. Vagy felez-
nek? Király Leventével, per-
sze. Király félelmetes mutat-
ványokat művel, fantasztikus 
egyensúlyozó: a színtiszta ri-
pacskodás határáig merész-
kedik a Mimivel (Andódy 
Olga) folytatott kettősökben, 
vagy táncos szólóiban. És 
egyszer sem sért határt! 
Szinte lubickol a szerepben, 
a legjobb formáját futja, s őt 
még a darab zenéssége - ami 
a többieknek a legtöbb gon-
dot okozza - sem zavarja. 
Van praxisa elvégre, és ezt 
professzionális módon hasz-
nálja. 

Meg kell nézni! 
Sulyok Erzsébet 

portjaiban a kultúra, a fogalmi 
kultúra iránti igény kialakul-
jon és megmutatkozzon. A dá-
nok e szempontból leköröznek 
minket. Az aarhusi egyetemen 
400, a szegedi tudományegye-
temen 70 a filozófia szakos 
hallgatók száma. Egyébként 
ott nincs korhatárhoz kötve a 
tanulás és a továbbtanulás le-
hetősége, az úgynevezett esti 
egyetemek is nyitottak. Jófor-
mán mindenki beszéli az an-
gol nyelvet. Amin nem cso-
dálkozom, hiszen sokféle for-
mában és eszközzel támogat-
ják a nyelvtanulási szándékot. 
A könyvesboltok kínálatának 
egyharmada idegen nyelvű ki-
advány, s azok ára semmivel 
sem drágább a hazai könyvek-
nél. S nincs nap, hogy a televí-
zióban ne mutatnának be kül-
földi filmet - szinkronizálás 
nélkül. Dániában az ország la-
kosságának fele tanul. 

Ú. I. 

Karikó Sándo.r 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

- A dánok Kierkegaardra, a 
magyarok Lukácsra hivatkoz-
hatnak. Ám nem szükséges, 
hogy egy nép kitermeljen szel-
lemóriást. Sokkal fontosabb-
nak tartom, hogy az emberek-
ben, az emberek nagyobb cso-

HP LaserJet 5L. Itt az ideje, hogy • • 
On is pórázon vezesse a csúcstechnikát. 

Jelenet a darabból. (Fotó: Nagy László) 

A lézerminőségű nyomtatás idáig 

kizárólag a nagyvállalatok dzsun-

gelében volt őshonos. Mostanra 

azonban sikerült megszelídíteni 

és a kis irodákba is becsalogatni. 

A H P LaserJet 5L ta r tása nem 

igényel nagy teret, hiszen mérete 

mindössze 33 x 27 x 35,5 cm. Az 

á r a minden eddig gyár to t t 

LaserJet közül a legelérhetőbb, 

így sok pénz sem kell 

hozzá. A dzsungel 

királya képes a r ra , 

hogy dobozából kiugor-

va mindössze t izenöt ^ 

perc alatt harcra készen álljon. 

Üzembehelyezés u t án a H P 

LaserJet önmagától bekapcsol, 

amint Ön nyomtatni kezd raj ta . 

Az első oldal kinyomtatásához 

húsz másodpercre van szüksége, 

és ezt a következő hatvan másod-

percben újabb négy oldal követi. 

Meg fog lepődni azon, hogy milyen 

háziassá szelídíthető egy ilyen 

erőte l jes nyomta tó . Otthonosan 

mozog bármilyen Windows vagy 

DOS környezetben, 

alkalmazkodva a PC 

erejéhez. Takarékos 

az energiával is, 

feladat hiányában 

au tomat ikusan kikapcsol. 

Speciális étrendre sincs szüksége. 

HP nyomtatók. Ahol a papír életre kel. 


