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A nyelvszakokra igyekvőknek emelt szintű érettségi vizsga kell 

Amit két eperről 
mindenképp tudni kell 

Érettségi. A vizsgarendszer változásaira nagyon oda kell figyelni Illusztráció: Karnok Csaba 

Emelt szintű érettségi vizsgát kell tenni az idegen 
nyelvi szakokra jelentkezőknek. Ez nehezebb 
lesz, mint a középfokú nyelvvizsga. 

Már csak egy hetük van a végzős középiskolásoknak: 
az idén február 15-éig be kell adni a jelentkezési lapo-
kat az egyetemekre. A vizsgarendszer változásai mi-
att nagyon oda kell figyelni a diákoknak, hogyan tud-
ják a legtöbb pontszámot összegyűjteni. Az össznépi 
pontvadászat során igencsak meg kell dolgozni azok-
nak, akik nyelvszakokra jelentkeznek. 

- A bölcsész-2 szakcsoport az egyetlen, ahol már 
ebben az átmeneti évben sem lehet figyelembe ven-
ni, ha a középiskolás megszerezte akár a közép-, 
akár a felsőfokú nyelvvizsgát - mondja dr. Berta Ár-
pád, az SZTE Bölcsészettudományi Kar dékánja. -
Ténylegesen le kell vizsgázniuk újra a nyelvből, 
méghozzá emelt szintű érettségi vizsgát kell tenni. 

Diák legyen a talpán, aki akár az igen segítőkész 
honlapok tanulmányozása árán is helyesen tudja 
kiszámolni, mit kell tennie, hogy a legnagyobb 
pontszámot érje el. Tény, hogy minden szakon hét 
pluszpontot érnek a közép- és 10 pluszpontot a fel-
sőfokú nyelvvizsgák - kivéve a nyelvszakokat. 
Ugyanezeket a pluszpontokat ők csakis emelt szin-
tű érettségi vizsga árán érhetik el. 

- A nyelvi felvételi eddig is nehéz volt, úgy gondo-
lom tehát, hogy a speciális tagozatokon tanulók 
számára az emelt szintű érettségi is menni fog -
mondja Molnárné Nagy Edit. A szegedi Tömör-
kény gimnázium angoltanára azonban azt sem tit-
kolja, hogy kollégáival együtt meglepődött kissé, 
amikor a továbbképzésen videóról lejátszottak szá-

mukra próbavizsgákat is. - Az emelt szintű vizsga 
szóbelije három részből áll: társalgás három témá-
ban - a témakörök jegyzéke ismert - , valamilyen 
szituációs gyakorlat, végül képek összehasonlítása. 
A társalgás egyik témája például a fiatalok lakáshoz 
jutása. Ezzel az lehet a probléma, hogy a gyerekek 
nem tájékozottak eléggé a téma aktualitásairól, 
mondjuk a legújabb fészekrakó-program részletei-
ről. 

A tanárnő a kép-összehasonlítás nehézségeit is 
megvilágította. Az egyik képen például egy kismé-
retű eper látható, a másikon egy nagy, kicsattanóan 
egészséges példány. A feladat nem az, hogy a kis és 
a nagy eperről azt mondja a diák, ami az eszébe jut 
ezekről, hanem a gyümölcsök génmanipulációjáról 
kell beszélnie. Csakhogy ezt nem tudhatja előre. 
Egy szó, mint száz, a sikeres vizsga nem egyszerűen 
nyelvi, hanem viszonylag széles általános ismeret-
anyagot is megkövetel. 

Megkérdeztük a dékánt, nem tartanak-e attól, 
hogy a nehéz és kötelezően emelt szintű érettségi 
miatt kevesebben jelentkeznek a nyelvszakokra. 

- Kétségtelenül fölmerült ez a félelem a dékáni 
kollégium tagjaiban. De a nyelvszakos oktatók sze-
rint alaptalanul. Ugyanis a nyelvszakokra jelentke-
zők túlnyomó többsége eddig is rendelkezett felső-
fokú vizsgával - magyarázta dr. Berta Árpád. - Aki 
meg tud szerezni egy felsőfokút a választott nyelv-
ből, annak valószínűleg nem okoz problémát az 
emelt szintű érettségi sem. Magyarán: azok a diá-
kok, akik ide jelentkeznek, eleve felsőfokon, illetve 
emelt szinten tudják a nyelvet. 

S. E. 
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Andrejcsik István alakítja Pétert, A csend főszereplőjét 

Kultúrmissziót teljesítenek 
Kultúrmissziónak tekinti Hu-
szár Lajos A csend című ope-
rájának műsorra tűzését And-
rejcsik István (képünkön), aki 
Pétert, a darab főszereplőjét ala-
kítja a pénteki ősbemutatón. 

A Szegedi Nemzeti Színház nép-
szerű baritonistája, Andrejcsik Ist-
ván énekelt már több kortárs mű-
ben is, mégis szokatlan feladat 
volt számára Huszár Lajos darab-
jának megtanulása. 

- Egy mai opera mindig na-
gyobb nehézséget jelent az éne-
keseknek, mint egy klasszikus 
vagy romantikus darab, amely-
nek a zenei nyelvét már anya-
nyelvi szinten beszéljük. Érde-
kes, hogy miután megtanultam a 
szerepet, egyre nagyobb élvezetet 
jelent énekelni. Huszár Lajos ki-
válóan ír énekhangra, jól énekel-
hetők a szólamai - mondja And-
rejcsik István, aki elsősorban 
azoknak ajánlja A csendet, akik 
eleve nyitottak a különlegessé-
gekre, akik attól sem zárkóznak 
el, hogy megkóstolják az osztri-
gát vagy más egzotikumokat. 

- A darab komplex színházi 
produkcióként maradandó él-
ményt nyújt. Az a réteg persze 

biztosan jóval szűkebb, amelyik 
zenei csemegeként többször is 
meghallgatja majd. Alapanyaga, 
Balázs Béla meséje - A kéksza-
kállú herceg várához hasonlóan 
- elgondolkodtató, szép történet. 
Eleinte irigyeltem a kollégáimat, 
mert mindenki egy jelenetben 
szerepel csupán színpadon, utá-
na meghal, én viszont mindvégig 
jelen vagyok, legfeljebb a taps-
rend alatt halhatok meg. De félre 
a tréfával: megszerettem az ope-
rát, és közel áll hozzám Péter fi-
gurája, aki különös fejlődésen 
megy át, találkozik az én- és társ-
keresés, a halál problémájával is. 
Kultúrmissziót teljesítünk Hu-

szár Lajos darabjának, és min-
den kortárs mű bemutatásával. 
Az már a közönség dolga, hogyan 
fogadja őket - magyarázza a pró-
ba előtt a baritonista, akinek leg-
lelkesebb rajongója öt kislánya. 
Ezúttal valószínűleg csak a leg-
nagyobb nézi majd meg a pro-
dukciót, a többiek még a darab 
sztorijához is túl kicsik. 

Andrejcsik István nemcsak 
énekel, hanem színházi munká-
ja mellett az SZTE Zeneművé-
szeti Főiskolai Karán magán-
éneket is oktat. A színházi 
munkát a tanítással, a tanítást 
pedig a színpadi játékkal piheni 
ki, így mindkettőt hobbiszerű 
örömmel csinálja. Feladataira 
nem lehet panasza: az évad vé-
gén Kovalik Balázs rendezésé-
ben felújításra kerülő Mo-
zart* operában, A varázsfuvolá-
ban Papageno szerepében is lát-
hatja a publikum. Bízik benne, 
hogy A csendet nemcsak a sze-
gedi közönség előtt játszhatják, 
hiszen szóba került egy vendég-
játék a budapesti Nemzeti Szín-
házban, és remélik, hogy külön-
böző hazai és külföldi fesztivá-
lokon is bemutathatják. 

H. ZS. 

Móra Ferenc koszorúszalagjai 
A szegedi Móra Ferenc Múzeum 
munkatársai tavaly, a névadó 
igazgató halálának 70. évforduló-
ján határozták el: közreadják a 
polihisztor író temetéséről meg-
maradt koszorúszalagok leírását. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A koszorúszalagok a temetések, 
ünnepélyes alkalmak után az élő 
virággal együtt elveszítik jelentő-
ségüket. A sok-sok elenyésző se-
lyem közül csak kevés marad 
meg a jövő számára. A szegedi 
múzeum gyűjteményében hét-
száz nevezetes koszorúszalagot 
őriznek. Ebből nyolcvanhét Mó-
ra Ferenc végtisztességére ké-
szült. A koszorúszalagok felirata 
a korabeli szegedi polgárok és 
egyesületeik létezésének írásos 
bizonyítéka. Sok olyan szervezet, 
közösség neve is szerepel ezeken 
a szalagokon, amelyekről sem-
milyen más tárgyi bizonyíték 
nem maradt fenn. A koszorúfel-
iraton lévő festett név viszont hi-
telt érdemlően bizonyítja létezé-
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süket. Móra Ferenc temetésére 
szalagos koszorút küldött példá-
ul a Felsőtorontáli Ármentesítő 
Társulat, a Szegedi Korcsolyázó 
Egyesület, sőt még a Feministák 
Egyesülete is, amelynek létezésé-
ről végképp nem tudtak eddig a 
helytörténészek. 

„Az Alföld legszebb szavú író-
jának" - e felirat szerepelt a sze-
gedi egyetem koszorúszalagján. 
Különösen meghatóak azok a da-
rabok, amelyeket iskolák, gye-
rekközösségek küldtek a sírra. 

Például: „Kedves mesélő bá-
csinknak - a Budapesti Cukor Is-
kola gyermekei". Későbbi sorsa 
miatt szívbe markoló a két 
szomszéd fiú, Boros Jankó és To-
mi „Drága Jó Móra bácsinak" 
küldött koszorúja. Mindkét srác 
gázkamrában végezte egy évti-
zeddel Móra Ferenc halála után. 

Móra koszorúszalagjait Katkó-
né Bagi Éva és Apró Ferenc rend-
szerezte, a kutatásról a múzeum 
történeti évkönyvében olvashat-
nak az érdeklődők. 

A szegedi egyetem koszorúján volt ez a szalag 
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R E N A U L T 
AUTÓKAT ALKOTUNK 

A Modus vidám külsejét elnézve talán nem is gondolnád, milyen komoly 
értékekkel bír. Pedig így van1 Felszereltségének része a kanyarodófényszóró, 
a keréknyomás ellenőrző rendszer és a sebességszabályozó is*. Ha szeretnél 
személyesen is meggyőződni arról, hogyan ótvőzl a kisautók praktikumát az 
egyterűek tágasságával, várunk a Renault márkakereskedésekben. Nyílt 
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