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Tfegnap eldőlt: kinek emelt, kinek középszintű lesz az érettségi 

A középiskolások többsége - in-
formációink szerint - a közép 
szintű érettségire szavazott. A 
szegedi eötvösösök szerint a 
könnyebb vizsgán szerzett jó 
jegy is bejuttatja őket a egye-
temre, főiskolára. Van azonban, 
akinek a középszint nem ki-
hívás. 

Tegnap végképp dönteniük kel-
lett a középiskolás diákoknak ar-
ról, hogy emelt vagy középszintű 
érettségit kívánnak-e tenni. Hiá-
ba ajánlotta az Oktatási Minisz-
térium és a Szegedi Tudomány-
egyetem is az emelt szintet azzal 
az indokkal, hogy itt kevésbé jó 
teljesítménnyel is több pontot le-
het szerezni, a többség mégis a 
középnek fut neki. 

Az Eötvös József Gimnázium 
igazgatója, Gera Tibor elmondta, 
náluk is kevesen vállalkoznak az 
emelt szintű megmérettetésre. 

- Úgy tudom, lényegesen 
könnyebb a középszintű érettsé-

gi - vélekedett a XII/B osztályból 
Kazi Mária. - Nem érzem ma-
gam olyan jónak, hogy emelten 
próbálkozzam, és nekem az is 
számít, hogy milyen jegy lesz a 
bizonyítványomban. Nem mind-
egy, hogy matematikából kettest 
vagy négyest kapok, közel azo-
nos teljesítményre. Az a 7-9 
pont, amit az emelten nyernék, 
nem hiszem, hogy jelentősen nö-
velné a felvételi esélyeimet - ma-
gyarázta a lány, aki az AJK mun-
kaügyi kapcsolatok szakára je-
lentkezett. 

Osztroluczki András és Márton 
Zoltán is hasonlóan gondolko-
dik. A fiúk elmondták, inkább 90 
százalékos teljesítményt nyújta-
nak a középszintű érettségin, 
mint 50 százalékot az emelten. 

- A középszint nem kihívás -
mondta Kis Ádám, aki - osztály-
társaival ellentétben - vállalko-
zik az emelt szintű érettségire, 
informatikából - kell a pont ah-
hoz, hogy felvegyenek, és bízom 
benne, hogy meg tudok felelni a 
magasabb követelményeknek is. 
Ám nem minden tantárgyból 
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egyformán nehéz a nehezebb 
vizsga. Matematikából például 
sok feladatra kevés idő jut, ezért 
itt a legnehezebb megfelelni. 
Történelemből viszont az emelt 
szint nem sokban különbözik a 
középtől. 

A gimnazisták - bár már vá-
lasztottak - elmondták, kevés in-
formáció alapján kellett meghoz-
ni döntésüket. Nem tudják, mire 
számíthatnak az érettségin, és 
mire lesz elég az egyik, illetve 
másik szinten tett vizsga. 

GONDA ZSUZSANNA 

KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ 
H Az Oktatási Minisztér ium honlapján közzétett információk 

szerint a tanuló szabadon választ ja m e g a vizsga szintjét 
- emel t vagy középszint függetlenül attól, hogy a kö-
zépiskolában milyen szintű felkészítésen vett részt. 

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt (négy kötelező és 
egy kötelezően választott) vizsgatárgyból kell vizsgáznia. 
Kötelező vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, m a t e -

mat ika, történelem, idegen nyelv. A vizsgázó kötelezően 
választható vizsgatárgynak bármely olyan tárgyat vá laszt -
hat, amelynek az intézmény helyi tantervében meghatáro-
zott követelményeit teljesítette, tudását osztályzattal érté-
kelték és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. A kötelezők 
melletti , szabadon választható vizsgatárgyak száma nincs 
meghatározva. 

Felolvassák Gáli József betiltott darabját 

Válás Veronában 
az egyetem aulájában 

Forgatás rossz előjellel 

Együtt a SunCity csapata 

Néhány napja vetíti a magyar 
zenetévé a szegedi SunCity 
együttes új videoklipjét. A VI-
VA 2004. év felfedezettje díjá-
nak nyertesei az első le-
mez legnagyobb közönségsi-
keréhez, a Nem izgat című 
számhoz forgatták le az ani-
mációs klipet. 

Demeter Lóránt, a szegedi csapat 
klipjének rendezője többek kö-
zött olyan együttesekkel dolgo-
zott már, mint a Junkies, a Rém-
ember, a Galapagos, a Kozmix, 
de horrorfilmeket és animáció-
kat is készít. 

- Rossz előjellel indult a buda-
pesti forgatás: már az első ka-
nyarban tönkrement az autónk -
mesélte Wiegand Gyula, az 
együttes vezetője. - Szerencsére 

találtunk egy szabadnapos szere-
lőt, aki megjavította, de így is je-
lentős késéssel értünk a forgatás 
helyszínére. 

A klipet egy általános iskolá-
ban vették fel fél nap alatt, az 
utómunkák azonban több hetet 
vettek igénybe, mivel animált 
háttér előtt játszanak az együttes 
tagjai. 

- Ez volt az első klip, amellyel 
első látásra elégedettek voltunk. 
- folytatta Gyula - Nemcsak ne-
künk tetszik, a közönség is jól fo-
gadta. 

A szegedi banda további klipek 
forgatását és tavasszal új lemez 
kiadását tervezi. Az új korong 
producere várhatóan jamie Win-
chester lesz, aki a tervek szerint 
vokálozik is a lemezen. 

G. ZS. 

Olasz Sándor monográfiája fókái Annáról 

Barangolás Jákob lajtorjáján 

Nem minden tantárgyból egyformán nehéz az emelt szint 

A diákok biztosra mennek 
Galkó Bence rendezésében pén-
teken este a Szegedi Tüdomány-
egyetem aulájában olvassák fel 
Gáli József egykor betiltott Vá-
lás Veronában című tragikomé-
diáját a prózai társulat tagjai. 

A Szegedi Nemzeti Színház szín-
művésze, Galkó Bence megkerül-
hetetlen oszlopnak tartja pályáján 
a 75 éve született Gáli Józsefet, 
akire most a hetvenes években be-
tiltott Válás Veronában című tra-
gikomédiájának felolvasásával 
emlékeznek. A különös sorsú író, 
dramaturg 1930 februárjában egy 
tehetős gyulai zsidó családban 
született, édesapja a helybeli tüdő-
szanatórium főorvosa volt. Bár a 
család katolizált - Gáli József ke-
resztapja Apor Vilmos, a később 
boldoggá avatott vértanú győri 
püspök volt, aki akkoriban még 
plébánosként szolgált Gyulán - , 
1944-ben mindnyájunkat elhur-
colták Auschwitzba. Egyedül Gáli 
József élte túl a megsemmisítő tá-
bort. Érettségi után felvették a 
Színház- és Filmművészeti Főis-
kola dramaturg szakára, ahonnan 
mint osztályidegent 1949-ben el-
távolították. 1951 -ben Erős lános 
című mesejátékáért József Atti-
la-díjat kapott, és a főiskolára is 
visszavették. 1956. október 6-án 
Gobbi Hilda főszereplésével mu-
tatta be a József Attila Színház dip-
lomamunkáját, a Szabadsághegy 
című drámát. A premieren Nagy 
Imre is jelen volt, ez is közreját-
szott abban, hogy Gáli Józsefet de-
cember 5-én ellenforradalmi fel-
forgató tevékenység címén letar-
tóztatták, majd írótársával, Ober-
sovszky Gyulával együtt 1957 jú-
liusában halálra ítélték. A hatal-
mas nemzetközi tiltakozás hatá-
sára büntetését kegyelemből 15 
évi börtönre mérsékelték. A bör-
tönben vette el első feleségét, aki 
már közős gyermeküket várta -
nászajándékként közösen elszív-
hattak egy cigarettát. 1961. április 
4-én amnesztiával szabadult, más 
vélemények szerint valójában 
azért „rúgták ki" a börtönből, 
mert olyan beteg volt, hogy már 
nem sok időt jósoltak neki, és Ká-
dárék nem akarták, hogy a halála 
az ő lelkükön száradjon. Sokáig 
munkanélküli volt, német fordí-
tásaiból tartotta fenn magát, töb-
bek között Schiller, Ödön von 

Galkó Bence színművész, a 
felolvasó-színházi est rende-
zője DM/OVIotó 

Horváth és Hermann Hesse mü-
veit ültette át magyarra. Végül az 
Országos Széchényi Könyvtár 
Színháztörténeti Tárának mun-
katársa lett. 1974-ben katéterezés 
közben beletörték a szívébe a tűt, 
életben maradását valóságos cso-
dának tartották. 51 éves korában, 
1981. március 5-én élettársa, Bcil-
la Margit képzőművész kiállításá-
nak rendezése közben szívinfark-
tust kapott és meghalt. 

A Válás Veronában című tragi-
komédiáját a hetvenes évek ele-
jén a kecskeméti Katona József 
Színház műsorra tűzte, de már a 
bemutató előtt betiltották. Ha-
sonló lett a sorsa annak a buda-
pesti előadásnak is, amelyben 
Galkó Bence játszotta volna a fő-
szereplőt. A különös történet a 
hatalom praktikáiról szól: Ró-
meó és Júlia feltámad, és a város 
vezetői rájönnek, milyen nagy-
szerűen kiaknázható lenne tu-
risztikai szempontból ez a külö-
nös eset. Rómeó és Júlia azonban 
rádöbben: nem is saját életüket 
élik, csupán eszközök a hatalom 
kezében... 

Pénteken 18.15-kor a színház 
előcsarnokában Boldizsár Péter 
régész nyitja meg a Gáli Józsefről 
készült emlékkiállítást, amely 
korabeli dokumentumok, fotók 
segítségével idézi fel az író pályá-
ját, életét. Este fél 8-tól az SZTE 
aulájában - többek között - Pata-
ki Ferenc, Ihpp Gabriella, Boro-
vics Tamás, Farkas Andrea és Ja-
nik László közreműködésével 
hangzik el a Felolvasó Színpadon 
a Válás Veronában. 

H. ZS. 

A Kairosz Kiadó gondo-
zásában nemrégiben je-
lent meg Olasz Sándor 
szegedi irodalomtörté-
nész Kortársunk Jókai 
Anna című monográfiá-
ja, amely az írónő élet-
művének teljességre tö-
rekvő bemutatása. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jókai Anna Napok című 
regényében olvasható egy 
mondat, ami akár élet-
művének központi gon-
dolataként is fölfogható: 
„van a magas és a mély 
között valami titokzatos 
kapocs, húzóerő". A Kos-
suth-díjas írónő hősei 
egyszerre süllyednek és 
(spirituális értelemben) 
emelkednek: az anyagi-
ban lefelé tartanak, a 
szellemiben fölfelé, (ákob 
lajtorjáján barangolunk 
egész életünkben. A ma-
gas és a mély közötti ván-
dorlás az önmagunkkal 
való szembenézés, a meg-
értés és a vállalás lehető-
sége. Olasz Sándor iroda-
lomtörténész, a szegedi 
egyetem docense, a Tisza-
táj főszerkesztője Jókai 
Anna négy évtizedes pá-
lyájának, egész életművé-
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nek monografikus bemu- történeti elemzés, és nem „...nem akartam szaba-
tatására vállalkozott. A életrajz, noha az életút dúlni a nőiségemtöl, de 
kötet elsősorban teljes- számtalan állomására különösebben nem is tar-
ségre törekvő irodalom- történik utalás. tottam érdekesnek. Nem 

akartam férfiassá formá-
lódni, de nem Féltem a 
masculin vonásokat 
szükség esetén bátran föl-
idézni. Az ihletett állapot 
számomra az ándro-
gün-állapot; a rátekintés 
képessége a kettéhasadt 
emberire." - írja A mérleg 
nyelve című esszéjében 
kortárs irodalmunk meg-
határozó egyénisége, aki-
nek műveit Olasz Sándor 
tudományos alapossággal 
és igényességgel, ugyan-
akkor minden olvasó szá-
mára élvezetes stílusban, 
rengeteg információt kö-
zölve elemzi. A monográ-
fiát így nemcsak iroda-
lomtörténészeknek, ma-
gyartanároknak lehet bát-
ran ajánlani, hanem ló-
kai Anna hatalmas olva-
sótáborának is. Annak 
a széles közönségnek, 
amely egy szakrális gon-
dolkodásmód megtestesí-
tőjeként tekint kedves 
írójára. 

A kötetet Jókai Anna 
idehaza és külföldön 
megjelent műveinek lis-
tája, valamint az életútját 
gyermekkorától napjain-
kig nyomon kísérő, gaz-
dag fotó-összeállítás zár-
ja. 


