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Pál József Rómában 
A Magyar írott és tárgyi emlékek Olaszországban című nemzeti kuta-
tási fejlesztési program hároméves tevékenységének eredményeiről 
konferenciát szervezett a római egyetem és a római Enciclopedia Ita-
liana, amely a legnagyobb tekintéllyel rendelkező kutatási és kiadói 
központ Olaszországban. A pályázat koordinátora a Szegedi Tudo-
mányegyetem Olasz Tanszéke. A kutatásban részt vettek továbbá az 
Országos Széchényi Könyvtár, az MTA Történeti és Irodalomtudo-
mányi Intézete, a római és a nápolyi egyetem, valamint a Római Ma-
gyar Akadémia szakemberei. Nyolc, többségében olasz nyelvű kötet 
egyike a több száz magyar tárgyi (művészeti, építészeti) emlékeket 
tartalmazó és leíró teljességre törekvő lista, amely városok szerinti 
bontásban mutatja be hatalmas anyagát. A konferencia keretében az 
Enciclopedia Italiana dísztermében ma a kutatás irányítói, Pál József 
irodalomtörténész professzor, az SZTE Olasz Tanszékének vezetője 
és Sárközy Péter egyetemi tanár (La Sapienza Tudományegyetem) 
mellett neves olasz szakemberek, többek között Antonello Biagini 
mutatják be a kötetet a római közönségnek. 

Nagy Milán darabjának ősbemutatója az aulában 

Becsület) áték 
az ötvenes évekből 
Felolvasószínházi előadásként 
ma 19 órától az SZTE-aulában 
mutatják be a 23 éves szegedi 
szerző, Nagy Milán Becsület-
játék című drámáját. A Szegedi 
Nemzeti Színház és az egyetem 
kulturális irodájának közös 
produkcióját Galkó Bence szín-
művész rendezi. 

A szegedi születésű Nagy Milán 
gimnáziumi évei végén írta első 
darabját. A másodikkal már 
részt vett 2002-ben az Inter-
play-en, a fiatal drámaírók euró-
pai fesztiválján. Az egyetem ma-
gyar szakán idén szerzett diplo-
mát, Becsület játék című drámája 
az első, amit bemutatnak. 

- Az 1950-es évek legelején 
játszódó történet egy magyar 
család egy napjáról szól. A csa-
ládtagok már jó ideje nem látták 
egymást, nem is beszéltek, mert 
messze élnek egymástól. Az apa 
sokáig beteg volt, de hazaenge-
dik a kórházból, a többiek pedig 
meglátogatják. A darab tulaj-
donképpen arról szól, hogy a lá-
togatás alatt hogyan viszonyul-
nak egymáshoz, mi minden de-
rül ki róluk. Olyan kérdések, ré-
gi sérelmek kerülnek elő, ami-
ket korábban nem beszéltek 
meg - meséli Nagy Milán, aki 
sokat gondolkodott azon, ho-
gyan lehetett élni, hogyan tud-
ták az emberek megtalálni a 
boldogulásukat abban a nem 
könnyű korszakban. A bölcsész-
karon a magyar szak mellett a 
Kürtösi Katalin vezetésével mű-
ködő dráma- és színháztudo-
mány speciális képzésre is járt, 
így került kapcsolatba az előadá-
sokat tartó Székhelyi József szí-
nidirektorral, aki már pályáza-
tában is fontosnak tartotta a 
színház és az egyetem együtt-
működését, az elmúlt években 
pedig több' sikeres projekt is lét-
rejött ennek jegyében. 

- Ez az első olyan darabom, 
ami nagyközönség elé kerül. Tu-
dom, hogy Magyarországon 
nem lehet megélni drámaírás-
ból, ezért nem is ebből szeret-

Nagy Milán is kíváncsi rá, ho-
gyan működik a színpadon a 
d a r a b j a Fotó: Schmidt Andrea 

ném keresni a kenyeremet, de 
mindenképp szeretnék vele fog-
lalkozni. Azt is jó lenne végre 
látni - még ha csak felolvasó-
színházi formában is - , hogyan 
működik a darab a színpadon. 
Remélem, a nézők úgy állnak 
majd fel az előadás végén, hogy 
volt egy jó estéjük, és érdemes 
volt eljönniük - bizakodik a 23 
éves szerző, aki friss diplomás 
magyartanárként egyelőre meg-
felelő állást keres. 

- Egy fiatal drámaírói debütá-
lása mindig izgalmas esemény 
- mondja Galkó Bence, a pro-
dukció rendezője, aki szerint 
érdekes élethelyzetről szól a da-
rab: sarkított történelmi hely-
zetben egy család szembesül az 
önmaga által létrehozott erköl-
csi problémákkal. A színészek 
is kíváncsian fogadták a dara-
bot. fonást fanik László, Eme-
sét Faikas Andrea, Évát Papp 
Gabi, Istvánt Szerémi Zoltán, 
Csabát Borovics Tamás, Győ-
zőt Boncz Adám, a Rendőrt 
Szűcs Lajos kelti életre. 

H . ZS. 

H B M 

• Bi-Xenon fényszórók 
• Automatikusan bekapcsolódó fényszórók 
• Bluetooth telefonkihanqosító, hangparancs-felismeréssel 
• MP3-lejátszóval kombinált LCD-képernyős autohifi 
• 5*-os biztonság 
• 8 légzsák 
• A világ legszebb uj SEAT Leonja 

Új SEAT teon - A szenvedély új formaié 

Tesztvezetés október 22-30-ig. SERT 
auto emoción 

Tisza Volán Rt. 
Járműjavító Üzletág 
6724 S/cgcd. Bakay N. u 48 
Tel /Fax: (62) 560-198; (30)626-1082 

Isuzu márkaképviselet 
ISUZU - Biztonság. Megbízhatóság. XX/. századi dizájn. 

Isuzu midibusz (26+2 ülés) értékesítés, 
kedvező lízing konstrukciókkal. 
Euró 3 Isuzu motor, turbó dízel intercooler, 
magas ár/érték arány, gazdaságosság, 
kényelem. 

050239155 

Minden jegy elkelt a Szegedi Kortárs Balett ma és holnap esti kisszínházi Carmina Burana-előadására. furonics Tamás koreográfiáját 
négy évvel ezelőtt mutatta be a társulat, azóta sikert arattak már vele nemcsak Szegeden, Kecskeméten és Budapesten, hanem Euró-
pa-szerte, például a franciaországi Tbulouse-ban, Lyonban, valamint Rómában is Fotó: Karnok Csaba 

Engedd s zabad j á ra ! 
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Megérkezett Bologna a szegedi egyetemre is 

Alapképzés: ötven szak 

Telt házas Carmina Burana 

Mintegy ötven szakkal vág neki 
2006-tól a bolognai folyamat-
nak a Szegedi Tüdományegye-
tem. Decemberre elkészül a 
végzős középiskolások számára 
iránytűt jelentő „kék könyv", a 
2006-os felvételi tájékoztató. 
Addig pedig tájékozódni lehet 
az SZTE novemberi nyitott 
napjain. 

Újra kell tanulnunk a ma-
gyar felsőoktatás fölépítését, 
2006-tól ugyanis megszűnik a 
főiskola és az egyetem kettőssé-
ge, e nagy hagyományokkal ren-
delkező, de zsákutcákkal teli és 
drága képzési forma. Magyaror-
szág az európai felsőoktatási 
térhez csatlakozik. Ennek lénye-
gét az Európai Unió oktatási 
miniszterei által Bolognában 
aláírt dokumentum rögzíti. Az 
új, többciklusú, angolszász 
mintájú képzés lényege: először 
minden diák a felsőfokú alap-
képzést (bachelor) végzi el, ez-
után egy részük a felsőfokú 
mesterképzés (master), majd 
ennél is kisebb hányaduk a dok-
torképzés fokozatra léphet. 

Elkezdődik a magyar felsőokta-
tás történetének legnagyobb lép-
tékű átalakítása - annak ellené-
re, hogy annak jogszabályi hátte-
re furcsa. Ugyanis a felsőoktatási 
törvény még az Alkotmánybíró-
ság előtt hever, de az ennek ré-
szét képező új képzés indítását 
lehetővé teszi az a törvénymódo-
sítás, amelyet elfogadott a parla-
ment, aláírt a köztársasági elnök 
és ma a kormány asztalára kerül. 
A tervezett bachelor szakok mi-
nőségvizsgálata is megtörtént, 
többségük zöld utat kapott a Ma-
gyar Akkreditációs Bizottság 
(MAB) pénteki ülésén. 

A Szegedi Tudományegyetem 

Beiratkozok. Az új rendszerben nekik is újra kell tanulniuk a felsőoktatást Fotó: Schmidt Andrea 

által kezdeményezett mintegy 
-ötven szak közül csupán három 
alapítását nem támogatta a MAB 
- tudtuk meg Pukánszky Bélától. 
A Szegedi Tudományegyetem 
oktatási rektorhelyettese hozzá-
tette: a végső szót az oktatási mi-
niszter mondja ki. A bachelor ru-
galmas, tájékozódó, a pályamó-
dosítást is lehetővé tevő három 
év, amelyet szakdolgozat és dip-
loma zár le, így a munka világába 
juthat, aki elegendőnek érzi az 
itt megszerezhető praktikus tu-
dást. 

A második szint, a felsőfokú 
mesterképzés körül még mindig 
rengeteg a bizonytalanság. így 
például állítólag minden harma-
dik egyetemista végezheti el a 

master fokozatot, de a szűrés fel-
tételeiről szinte semmit sem tu-
dunk, s e mesterszintű szakok 
indítása se zárult le. Jó hír vi-
szont; hogy például az informati-
kai területen, ahol már tavaly is 
indult felsőfokú alapképzés, a 
második szint előkészítésével is 
jól állnak - mondta a rektorhe-
lyettes. 

A bolognai folyamat előnyeit 
tehát 2006-tól a magyar hallga-
tók is élvezhetik. A lényeg, hogy 
rugalmas átlépési lehetőségek 
nyílnak. így például sokféle 
alapszakból indulva lehet eljut-
ni a mesterszakokra. A felsőok-
tatás történetével kutatóként is 
foglalkozó Pukánszky Béla sze-
rint a hallgatók érdekeit szolgál-

ja az átjárhatóság, a diákság 
nemzetközi intézmények közöt-
ti vándorlási lehetősége. Az ed-
dig jórészt csak formailag létező 
„universitas" a bolognai folya-
mat eredményeként tartalom-
mal telítődik. A hogyanról sokat 
elárul a 2006. évi felsőoktatási 
tájékoztató, melynek megjele-
nését idén decemberre ígérik. A 
változásokról a végzős középis-
kolás diákok informálódhatnak 
novemberben az SZTE karain 
rendezett nyílt napokon; a gim-
náziumi és szakközépiskolai 
igazgatóknak és tanároknak pe-
dig várhatóan november 24-én 
tartanak tájékoztatót a szegedi 
egyetem vezetői. 

Ú. I. 

Átlagfogyasztás: 8-8,7 l / too km, C02-kIbocsátás: 190-209 g/km 
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