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Arany ősz, szüret ideje. Must-illat, 
darazsak dongnak. Szív, lélek tavasza 
az őszben. Fiam. unokám lehetne... 
Sortűz. Lánckerekek csörömpölése. 
Arany ősz, arany. Must-illat. Talpak 
pora, levelek ragyogása. Füst, vér. 
Torkolattüzek. "Fia mégegyszer azt 
üzeni..." Kimetszett közepű lobogón 
át az égre: "...hogy rabok tovább..." - 
tízezreken végigmorajlik. Must-illat. 
Sortűz. Vérszag. Fiam, unokám lehetne 
az a fiatalember..."Lágy őszi táj." 
Tankágyúk erekciója. Must pezsdül, 
vasabroncs pattan. Egy vaskapuszámy

dörrenve becsukódik. Tűz, vas. Tűz, 
vas. Akár az unokám lehetne, 
aki voltam...Légy zizzen, darazsak 

dongnak. Sortűz. Vérszag. Télszag. 
Zárcsattanás. kulcsok csikordulása. 
Száz évig tartó negyedik évszak. El
falazva. Befalazva. Szél rohamoz, 
kimetszett közepű lobogót szaggat. 
Ifjak valánk. Fiatal voltam. 
Tiszakécske- ■
Kecskemét 
1998. október

Buda Ferenc

Azokról, akiknek 
igazuk van

Nagyon kell vigyázni azokra az 
emberekre, akiknek igazuk van. 
Például, nagy méltánytalanság, 
galádság sújtotta őket: elrabolták 
munkájuk gyümölcsét, szabadsá
gukat, megölték kedvesüket, s 
mindezt jogtalanul cselekedték, 
mohó, vagy aljas vagy kegyetlen 
emberek. Ezeknek az emberek
nek igazuk van, s úgy járnak a vi
lágban, mint a lángoló fáklya, 
vörhenyes vésztüzet hordoznak 
körül, a maguk kétségtelen iga
zát. S kárpótlást akarnak, vagy 
bosszút akarnak, s néha maguk 
sem tudják, hogy mit akarnak? - 
csak történjen valami... Ezek a 
szerencsétlenek nagyon veszé
lyesek, mert igazuk van: minden 
ember veszélyes, akinek igaza 
van és tudja ezt.

A gyakorlatban csak a bűntuda
tos emberekkel lehet megvalósí
tani az együttélést, azokkal, akik 
rossz fát is tettek a tűzre, így 
vagy úgy, s ezt tudják. Ezekkel 
lehet működtetni a társadalma
kat. A megsértettek, s azok, akik
nek feltétlenül igazuk van, rosz- 
szabbak, mint az egykönyvű em
berek. Mert ezeknek csak egy 
igazságuk van, s azt akarják, 
hogy az egész világ ezt az egyet
len igazságot, az ő méltatlan 
szenvedésük igazságát szolgálja. 
Értelmi és érzelmi érvekkel egy
általán nem lehet közeledni hoz
zájuk. Meg kell várni, amíg az 
idő kiszívja lelkűkből az első fáj
dalom kígyómérgét. Akkor meg- 
nyugosznak. S egy napon ráesz
mélnek, hogy ők, az igazságtala
nul üldözöttek és megkínzottak, 
igen, ők is felelősek mindazért, 
ami történt. Mindenki felelős 
azért, ami történik vele. Akkor 
vigasztald őket: ne előbb.

(Márai Sándor Füves könyvéből)

Szomorú
Halottak napja környékén mindannyi

an többet megyünk a temetőkbe, nem
csak a működő, hanem a lezárt, vagy 
éppen lezárás alatt állókba is, ha szeret
teink ott pihennek. Mindenszentek me
lankóliáját a temetők elhanyagolt szép
sége erősíti.

így van ez Kecskeméten a Szenthá
romság temetőben is. Az új Köztemető 
nyitása után már nem temettek ide, 
majd a jelentős kecskeméti családok 
sírjait átvitték a Köztemetőbe.

Még így is igen sok művészeti és tör
téneti értékű sírjelet rejt a repkény és a 
borostyán. A Szentháromság temető 
rendezésére az elmúlt húsz évben több 
koncepció is készült. Értékeit többször 
és többen felmérték-felmértük, de lé
nyeges változás nem történt. Csak a 
bokrok és fák növekedtek, és az épüle
tek, szobrok pusztultak. Némi remény
re ad okot, hogy a temető építészetileg 
legszebb részének műemlékesítése már 
egy éve folyamatban van.

Legrosszabb állapotban az 1894-ben 
Bogyó Pál apátplébános által építtetett 
teraszos Szentsír-kápolna és Kálvária 
van. A Kálvária szobrait (a három ke
resztet Krisztussal és a latrokkal, Mári
át, János apostolt és Mária Magdolnát) 
Gerenday Antal készítette Budapesten. 
Most Mária szobra a földön fekszik, 
Szent János - már ami megmaradt belő
le - a Kálvária építmény mellett lent a 
fűben álldogál. Borzasztó állapotban 
van a Szentsír-kápolna. A kőkoporsó 
széttörve. A fekvő Krisztus szobor 
megrongálva és mindenütt firkák és 
szemét. A stációk és Ferenczy család 
késő romantikus sírkápolnája még 
megvannak valahogy. Viszont a Balato
ni Farkas család 1904-ben épített gyö
nyörű szecessziós sírboltja csak a bejá
ratát őrző domborművű angyalok segít
ségében bízhat, pedig bizonyos ünnepe
ken a katolikus egyház kápolnának 
használja az épületet.

Pedig a 9x6 méter alapterületű kápol
na az egyik legszebb fennmaradt sze
cessziós síremlék. íves nyílású kapuját 
kovácsoltvas veretek és virágmotívumú 
rácsok díszítik. A kapu béllete szívso
ros, puha formálású - és íme, a jótékony 
enyészet lekoptatta a vastag rávakolást 
- előjöttek a szíveket díszítő angyal ar
cok is. A kápolna díszítése mindenütt a 
család bánatát, gyengéd gyászát mutat
ja gyermekként elveszített leányuk fe
lett. A nagyméretű domborművű an
gyalalakok kezében liliom - az ártatlan
ság és a tisztaság szimbóluma - fejük 
lehajtva a gyász jeleként. A bejáratot 
hangsúlyozza a két különlegesen for
mált, faragott mészkő toronysüveg.

A Kálváriával szemközt van a hátsó 
bejárat, mely a harangtornyocskát is 
tartja. A harangon, melyet jelenleg a 
plébánián őriznek, a következő felirat

angyalok
olvasható: "Balatoni Farkas Celli emlé
kére készíttették bánatos szülői: Farkas 
Ignácz és Eszes Veronika, Öntötte és 
felszerelte Túri János és fia Ferencz 
Budapesten 1904."

A hátsó bejáraton érünk le a kriptába, 
amely nagyon elhanyagolt. A kápolna 
ajtaján belépve még láthatjuk a Márkus 
Géza tervezte padokat a tér jobb és bal 
oldalán. Ezek díszítése hangsúlyozottan 
szecessziós, és itt is előkerül az egész 
épületre és Márkus, kecskeméti munká
ira, így a Cifrapalotára is annyira jel
lemző szívmotívum. Az íves mennye
zet lekopott fehér és sárga festékrétegei 
alatt még látszanak az eredeti festés 
nyomai (viráginda, virágkosár, füzér és 
szintén szívmotívumok). Ezek egy 
azonnali falkutatás esetén most még re
konstruálhatók lennének. Egy év, de 
egy tél múltán ez már nem bizonyos.

A bejárattal szemben egy oltárépít
ményt látunk, melyen középen két kö
nyöklő márvány angyalka áll, feltehető
en melyek Rafaello Sixtusi Madonnájá
nak felhőn könyöklő angyalait idézve.

Márkus Géza 1902-03-ben Kecske
méten dolgozott a Városi bérház, vagyis 
a Cifrapalota befejezésén, ekkor kap
hatta a megbízást a kápolna tervezésé
re.,Az épület színvonalával illeszkedik 
abba a szecessziós emlékcsoportba, 
melyet Lechner Ödön mozsgói sírbolt
ja, Lajta Béla síremlékei jeleznek. A 
Schmidl-sírbolt felújítását 1998. októ
ber 22-i átadással fejezik be Budapes
ten. Tehát van mód és lehet reményked
ni, hogy ilyen emlékek is megmenthe
tők. Csak gyorsan kellene.

Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat!

Húsz éve szállt föl a fehér füst a Vatikánban, jelezve, hogy újra van pápája a 
világ katolikusainak. A II. János Pál néven trónra lépő lengyel származású 
Szentatya az eltelt két évtizedben nemcsak beutazta a Földet, hogy a hívekkel 
találkozhasson, de az egyház életét is a XX. századhoz közelítette. II. János 
Pál pápa Szabó József diakónussal (balról), aki most a Széchenyivárosban 
helyettes plébános, s ezt a fényképet kölcsönözte lapunknak.

A tornyokat szerettem meg
Nagy örömet okozott a Kijárat Kiadó 

Architectura - Vallomások sorozatának 
most megjelent, legújabb kötete, mely 
Kerényi József eddigi munkásságát 
foglalja össze. Olyan építészeti szem
lélet tárul fel az olvasó számára, amely 
nem egy divatos irányzat, hanem álta
lános, és túlmutat az építészeten. Né
hány önkényesen kiragadott gondola
tot idéznék, melyet aktuálisnak tartok 
ma is.

Az egyiket 1981-ben írták:
"... A fogyasztói társadalom emberel

lenes termelési rendje szülte végső so
ron védekezésképpen a recycling el
vét, amely mint fogalom, eredetileg az 
elemek olyan körforgására utal, ahol 
az elem nem semmisül meg, hanem 
felújítva, esetleg átalakítva, ismét be
kerül a körforgásba. (És nem az egyre 
terjedő méretű szeméttelepre.) Ezt a 
jellegzetes módszert alkalmazza az 
építész, amikor például használhatat
lan raktárépületből közművelődési lé
tesítményt stb. alakít ki. Ez az elv a 
műemlékvédelemben is jól használha
tó, de alkalmazási területe ennél széle
sebb körű. Nemzeti "épületvagyo- 
nunk" jelentős részét használható régi 
épületek alkotják. Ez a tény indokolja, 
hogy minden kivitelezői nehézségen 
túl, egyszer már tudomásul kellene 
venni, hogy ennek a feladatnak a meg
oldása nemcsak egy iparág vagy mi
nisztérium, de országunk számottevő 
ügye. Idestova másfél évtizede foglal
kozom ezzel, az 1978-ban korszerűnek 
ítélt "amerikai" módszerrel, öreg épü
letek hasznosításával.

Öreg épületek "felhasználásával" ter
veztem tudományos egyesületek szék
házát, zenepedagógiai főiskolát, múze
umokat, rajzfilmstúdiót, de ismerem a 
máshol megvalósult, kedvcsináló jó 
példákat is. Ezért érthetetlen a mai na
pig tartó szemlélet, amely ezt a mód
szert kuriózumnak tekinti. Érthetetlen, 
mert a nemzeti épületvagyon említett 
nagyszámú részét nem őrizhetjük meg 
ilyen szemlélettel. Ahhoz, hogy történ
jen valami (amíg nincs megfelelő esz
köz, kivitelezői lehetőség stb.) tenni 
kellene valamit. Legalább körülhatá
rolni, megfogalmazni a feladatot, az 
általánosan ismétlődő építési problé
mákat, megoldásuk általános módsze
reit megkeresni, összegyűjteni. Ma
gyarul: szellemileg felkészülni a fel
adat valóságos megoldására. Kecske
mét főteréről szóló tűnődés 1976-ból:

"... Ötödik éve élek Kecskemét főte
rén. Először a tornyokat szerettem 
meg. Mindegyik más jel, hangulat. 
Minden nap és évszakban ezek a tor
nyok Kecskemét legszebb szobrai.

A főteret (tereket) nehéz áttekintés
ben megismerni, a tágas, finoman sza
bálytalan térrészek úgy folynak egy

másba, hogy a sétáló észre sem veszi. 
Nem veszi észre, használja - és meg
szereti. Megszereti, mert mindig, min
den helyről izgalmasan új...

... "Felfedezésem" nem a tornyok 
szépsége volt, hanem az a tény, hogy

A borítón a ceglédi kápolna - 
Vas Tibor rajza

Kecskemét főterén (talán országunk
ban az egyetlen ilyen tér) valamennyi 
számottevő felekezet helyet kapott. A 
katolikus Nagytemplom és Ferences 
templom szomszédságában a reformá
tus templom, a Rákóczi út torkolatá
nál a zsinagóga, a Luther-udvar mel
lett Ybl Miklós evangélikus templo
ma, a mai Széchenyi teret az Arany
homok szálloda mellett a kis szerb 
(görögkeleti - a szerző megjegyzése) 
templom zárja le.

Ezek a tornyok, ezzel a tartalommal 
Kecskemét történetének igen fontos 
emlékei, sőt bizonyítékai. Ekkor tuda
tosult, hogy a Technika Háza építése 
helyett javasolt bontás, az építészeti
leg értékes zsinagóga épülettömegé
nek eltűnése nemcsak esztétikai, ha
nem történelmi hitelesség kérdése is. 
Szerencsére a bontás kérdése csak 
kérdés maradt...

.... Ami Kecskeméten elkezdődött, 
csendben, jelszavak nélkül, a szépen 
öregedő házak visszafoglalása a vá
ros, környezetünk nagy családjába, az 
okosan szép - de ne feledjük, a mi ér
dekünk. Tanultunk és tanulhatunk a 
házak történetéből, hogy jelenthessük: 
mi értelemmel tudjuk, hogy "minden 
kor építészete saját humanitásának 
tükre."

A könyv bemutatója november 20- 
án 15 órakor lesz a Szórakaténusz Já
tékmúzeumban.

Vas Tibor építész



Kecskemét új
dr. Szécsi Gábor

Vasárnap este a Városházán, 
amikor a szavazatszámlálás 
még nem fejeződött be, de már 
eldőlt, hogy dr. Szécsi Gábor 
nyerte meg a választást, a té
vé-interjúk után a Köztér olva
sóinak ezt nyilatkozta prog
ramjáról az új polgármester.

- Egy mondatban: várospoli
tika az ezredvégi kihívások je
gyében.

Ez új stílust, a pártpolitikai 
értékrend fölé emelkedő gon
dolkodásmódot, a város kínál-

Nyomtatott könyv - 
névreszóló ajánlással

polgármestere

ta lehetőségek hatékony ki
használását jelenti. Értékte
remtést az értékmentés jegyé
ben.

A nyomdászat hazai történetének 
legújabb kori fejezetei igencsak 
gyorsan váltják egymást. Az ős
atya, Gutenberg, akinek műhelyé
ben még fából metszették a betűket 
már akkor sem ismert volna talál
mányára, amikor a forró ólomból 
öntötte ki az írásjeleket a gép.

De szívesen meglesném az arcát, 
ha manapság betévedne mondjuk a 
Lajosmizsei Nyomda digitális 
nyomdarészlegébe. A számítógé
pek látványa számára még megle
petés lenne, ám a ma emberének 
természetes. De hogy a zörgő-zaka- 
toló gépmonstrum, meg az olaj és 
festékszag helyett patikatisztaságú 
laboratóriumot találna, s a legfel
jebb tíz automata mosógép nagysá
gú berendezésből, ha az elején be
táplálják az információkat, a végén 
meg kijön a könyv - végképp meg
hökkentené.

Ám még ennél is jóval többet tud 
ez a berendezés, amelynek képessé
geit, miután a nyár elején érkezett, 
mostanában teszik próbára. Szem
mel láthatóan, a nyomda igazgatója 
Burján Norbert is tiszteli ezt a tel
jesítményt.

Azért attól ma még nem kell tarta
ni, hogy efféle házinyomdán ügyes- 
kedi össze az alanyi költő legújabb 
kötetének tíz példányát, - természe
tesen mindegyiket más-más névre 
szóló ajánlással nyomtatva, - mert 
130 millió forintot kell leperkálni 
ezért a lehetőségért.

- Miért van szükség a kis példány
számú, több variációban készült 
termékekre? - kérdezem az igazga
tó úrtól.

- Mint manapság mindent, a cél
szerűség és a költségkímélés diktál. 
Tegyük fel, hogy egy kiadvány pél

dányszámát a piackutató túlbecsüli, 
s a kiadó nyakán marad, - kidobott 
pénz. De ha alulmérik az igényt, az 
utánnyomás kerül sokba. Tehát a 
kis példányszámban elkészített ter
mékkel biztosabbra mehetnek a pi
ackutatók.

De mind növekszik azoknak a cé
geknek a száma is, akik megenged
hetik maguknak azt, hogy kiadvá
nyaik európai színvonalon jelenje
nek meg. Reklámcégek, bankok, 
konferenciaszervezők a partnere
ink. Számunkra technikailag már 
nincs korlát. Nyomtathatunk pausz
ra, műanyagra is. S ne hitetlenked
jen, ha azt mondom, hogy a techni
ka már a pingponglabdára is képes 
szöveget nyomtatni. Erre persze itt 
nincs szükségünk, de a színes, 
fényképes névjegy elkészítése már 
természetes kívánság. Ráadásul a 
grafikai cégektől az előkészített 
anyagot akár interneten is fogadjuk.

Szeretnénk, ha az általunk nyúj
tott szolgáltatással a régi partnere
ink is megismerkednének, és ter
mészetesen várjuk az új megrende
lőket is. Miután Lajosmizse a dél
alföldi régióban kedvező földrajzi 
helyen található, a termékbeveze
tést, remélhetőleg, a mind nagyobb 
lendületet vevő gazdaság is kedve
zően fogadja.

A nyomda jelenleg kétszáz ember
nek ad munkát, Dabastól-Kecske- 
métig. Örvendetes, hogy mind több 
szakképzett helybeli is ott keresi 
kenyerét.

Egyébként családias munkahely 
ez: a szüreti mulatságot hagyomány 
szerint az idén is megrendezték: a 
dolgozókon kívül vendégül látták 
partnereiket is.

N.M.

A Műszaki és Természettudomá
nyi Egyesületek Bács-Kiskun me
gyei Szervezetének 1995-ben elin
dított kezdeményezése eredménye
ként november harmadika a Ma
gyar Tudomány Napja lett - tudtuk 
meg Dánfy László titkár úrtól. Ta
valy és idén is a MTESZ megjelen
tette a Tudósok Bács-Kiskun me
gye műszaki és természettudomá
nyi múltjából című kiadványt, dr. 
Kuczka Antal tollából. Huszonkét 
életrajz és pályaismertetés. Az is
mertebbek: Mészöly Gyula, Mathi- 
ász János, Csilléri Dezső, László 
Károly, Kocsis Pál. Katona Zsig- 
mond. Sziládi Károly munkáságá
ról.

November 2-án 9 - 1 8  óráig, a Tu
domány és Technika Házában vál
tozatos témákból tizennyolc elő
adás hangzik el az "előnapi" konfe
rencián, amelyre minden érdeklő
dőt várnak a szervezők. Az emlék
ülés további érdekessége, hogy a 
határon túli magyarok tudományos 
életének képviselői és szervezetei is 
képviseltetik magukat.

A Köztér olvasóinak dr. Szécsi 
Gábor, a KETIF tanára készített 
számvetést a magyar tudomány 
helyzetképéről.

Ünnep és hétköznapok

November harmadika ünnepnap. 
Mindazok ünnepe, akik közvetlen 
vagy közvetett módon hozzájárul
tak és hozzá fognak járulni a ma
gyar tudomány elismertségének nö
veléséhez, akik akarnak és tudnak 
felelősen gondolkodni a hazai tudo
mányok helyzetéről, társadalmi 
megítéléséről, akik a tudomány fej

lődését a biztosabb magyar jövő zá
logának tekintik.

A magyar tudomány nagy alakjai
ra emlékezzünk ezen a napon. 
Azokra az iskolateremtő társada
lom- és természettudósokra, akik 
Magyarországot szellemi nagyhata
lommá tették. Akiknek gondolatai, 
felismerései az egyetemes tudo
mánytörténet örökbecsű teljesítmé
nyeivé váltak.

A tudás végvárai
És nem feledkezhetünk meg azok

ról a "közkatonákról" sem, akik a 
hazai tudomány végváraiban, a vi
déki egyetemeken, főiskolákon, 
vagy középiskolákban teljesítenek 
szolgálatot, akik úgy tesznek nem
zedékről nemzedékre hitet a tudo
mányos munka közvetítette értékek 
mellett, hogy eközben magúk is he
roikus küzdelmet folytatnak az ok
tatás eredményességét gátló, ked
vezőtlen körülményekkel.

November harmadika ugyanak
kor a számvetés napja is. A sikerek, 
eredmények mellett szólnunk kell a 
hazai tudományt sújtó megannyi 
nehézségről is: számot kell adnunk 
arról, mit tettünk és mit tehetünk a 
nehézségek elhárításáért, el kell 
gondolkodnunk azokon a tudo
mánypolitikai stratégiákon, ame
lyek révén orvosolhatóvá válnak a 
tudományos munka eredményessé
gét, a tehetséggondozás zavartalan
ságát gátló problémák.

E számvetés szükségességét ön
magában már az az örvendetes tény 
is indokolja, hogy 1999. nyarán Bu
dapest a Tudomány Világkonferen
ciája elnevezésű rendezvény házi
gazdája lesz. A világ elismeréssel

Országos vitakampány
Az 1998-as parlamenti választá

sok után a Szonda Ipsos felmérést 
készített arról, hogy az emberek 
szerint melyek a legsúlyosabb 
problémák, amelyekre a kor
mánynak megoldást kell találnia. 
A második helyen az ifjúság 
helyzetét találták a legnehezebb
nek a megkérdezettek. A fiatalok 
életkezdésének minőségét meg
határozza, hogy találnak-e meg
felelő munkát, s hogy idejében 
hozzájuthatnak-e olyan otthon
hoz, amely a családalapítás felté
teleinek megfelel. Nos, mindany- 
nyian tudjuk, hogy mindként te
rületen sok a gond. A budapesti 
székhelyű Önerő Képzési Háló
zat szeptemberben ezért kezde
ményezett országos társadalmi 
vitasorozatot Hogyan jussanak 
lakáshoz a fiatalok? címmel. Ok

tóber 7-én, a Civil szervezetek 
házában megtartották a kecske
méti vitanapot is, igaz jóval keve
sebb érdeklődő jelenlétében, mint 
amit a téma megérdemelt volna. 
De az ott elhangzottakat is össze
gyűjtik abba a csokorba, amelyet 
hamarosan átadnak a kormány 
képviselőinek.

A kezdeményezés komolyságát 
támasztja alá, hogy Göncz Ár
pád vállalta a kampány fővéd
nökségét. Mint írja:

"Vitaanyaghoz mindig szívesen 
írok biztató sorokat, A vita , 
amely módot ad pro és kontra vé
lemények kifejezésére , a közös 
gondolkozásra, magában hordja a 
megoldás, a szintézis lehetőségét, 
rendkívül fontos, ha pedig a kez
deményezők arra is figyelemmel 
vannak, hogy minden érintett és

tekint a magyar tudomány teljesít
ményeire. Ugyanakkor recepteket 
is vár tőlünk azoknak a gondoknak 
az orvoslására, amelyek a tehetsé
ges hazai szakembereket arra kész
tetik. hogy országukat elhagyva, 
külföldön próbáljanak szerencsét. 
Márpedig ezek a gondok valóban 
súlyosak.

Elég, ha csak egy pillantást ve
tünk azokra az adatokra, amelyek 
az elmúlt években az állami kutatá
si és fejlesztési ráfordításokat jelle
mezték. Ezek a költségvetési téte
lek ugyanis immár öt éve a GDP 
egy százalékát sem érik el. Az egy 
lakosra jutó ráfordítás hazai mérté
ke az Európai Unió átlagának a 15 
százalékát nem haladja meg. Az 
adatok arra hívják fel a figyelmet, 
hogy az államnak az eddigieknél 
sokkal nagyobb szerepet kell vállal
nia a tudományos kutatás támogatá
sában. Ugyanakkor törekedni kell 
arra is, hogy a magánszféra a plurá
lis finanszírozás jegyében közeled
jen a kutatóbázisokhoz, általában a 
tudományhoz. Ennek a közeledés
nek ösztönzője lehet egyfelől egy 
kutatási és fejlesztési támogatások
ra sarkalló adópolitika, másfelől az 
állami fenntartású kutatóintézetek 
alapfinanszírozásának mielőbbi 
rendbetétele.

A tudás hatalom
A legfontosabb feladat azonban a 

hazai tudomány eddigieknél nyitot
tabbá tétele. Nyitottabbá a közvéle
mény, a mindenkori politikai veze
tés és a vállalkozói szféra felé. A tu
dománynak a mindennapok szerves 
részévé kell válnia, s ennek jegyé
ben új típusú kapcsolatot kell kiala
kítania az ezredforduló magyar tár
sadalmával.

Ebben a folyamatban pedig ki
emelkedő szerep jut a vidéki felső
oktatási intézményeknek és kutató
intézeteknek. Ezek az intézmények 
irányíthatják rá leghatározottabban 
a helyi társadalmak, lokális közös
ségek figyelmét a tudomány hasz
nára, a gyakorlat és a kutatás ered
ményes kölcsönhatásában rejlő le
hetőségekre. Általuk válhat az 
egyes régiókban, városokban a tu
dás értékteremtővé, s ahogy azt a 
nagy angol filozófus, Francis Ba
con óta tudjuk: hatalommá. Hata
lommá a természet, önmagunk, 
egyszóval a jövőnk felett.

dr. Szécsi Gábor

érdekelt szóhoz jusson, akkor 
joggal remélhető eredmény.

Az ország sok városában szer
vezett vitasorozat alkalmat ad ar
ra, hogy a valóság teljes terjedel
mében és mélységében feltárul
jon. a meglévő lehetőségek üt
közzenek a tényleges igénnyel, 
szükséglettel és kitörési pontok 
rajzolódjanak ki.

Tisztázza: lehet-e egységes gon
dolat, szabály alá erőltetni az el
térő sorsokat, s ha nem, hogyan 
léphetünk túl, milyen még feltá
ratlan utak léteznek.

Mindenkinek tudnia kell, aki e 
vitasorozaton részt vesz vagy tá
vol marad: a közeli és távoli jö
vőnket komolyan befolyásoló 
problémáról van szó, amelynek 
megoldása mindannyiunk közös 
kötelessége."

Lapunk olvasóit természetesen 
tájékoztatni fogjuk a vitakam
pány összegzéséről.



Kiállításra megyünk! A kecskeméti Öveges professzor
Macerás munka egy zsák bolhát kordában tartani, kissé ha

sonlít ez a tevékenység arra, amikor a tanerő hóna alá kapja 
"gyerekeit", hogy kivigye az iskolából őket kiállításra, színház
ba, moziba, vagy kirándulásra. Viszont az is igaz, hogy nincs 
hálásabb közönsége a tanárnak akkor, ha előre fölkészülten, az 
érdeklődést felcsigázva viszi a tanítványait a különböző helyszí
nekre.

Mandel Krisztina, a fiatal pedagógus szeretne a gyerekekkel úgy foglalkozni, 
hogy azoknak élményt jelentsen a napköziben töltött idő is.

Mandel Krisztina a Lánchíd ut
cai Általános Iskolában napközis 
nevelő. Diplomáján, ahogy mon
dani szokás, még alig száradt meg 
a pecsét: a KETIF-en végzett, 
óvodapedagógus-tanító szakon. 
Igaz, tanulmányai megkezdése 
előtt két évig a Nyíri úti Általános 
Iskolában gyermekfelügyelőskö- 
dött. De még ennél is előbb hatá
rozta el, hogy tanítani fog. Szóljon 
erről ő maga:

- Még általános iskolás korom
ban választottam ezt a pályát. 
Amikor elképzeltem magam a ta
nítószerepben, már akkor úgy 
gondoltam, hogy az iskolai mun
kán kívül nagyon sok érdekes 
helyre szerétném elvinni a diákja
imat. És szeretnék nekik mindent 
megmutatni, hogy az érdeklődé
süket felkeltsem a világ dolgai 
iránt.

Különösképpen szükség is van 
erre, mert a szülők vagy nem ér
nek rá, vagy éppenséggel nem ér
zik át a fontosságát a gyermeki lá

tókör szélesítésének. Szerencsém
re a csoportomba járó gyerekek 
szülei egyetértettek elképzelésem
mel. Már az első szülői értekezle
ten elhatároztuk a közös színház
ba járást.

Nagy terveim vannak a tanévre, 
remélem sikerül a megvalósítá
suk. Kézműves foglalkozásokra is 
viszem a gyerekeket, és természe
tesen minden érdekes kiállításra.

A Köztér fotósa a gombakiállítá
son fényképezett le bennünket. 
Láthatják: eleven, értelmes "gye
rekeim" vannak, akik a látottak 
alapján legkevesebb annyit meg
tanultak, hogy a gombákkal érde
mes óvatosnak lenni.

Az meg, hogy a társkiállítás le
velezőlapokat tett szemlére, külön 
öröm volt a gyerekeknek, hiszen 
többségük ebben a korban szenve
délyes gyűjtő, - mondta Mandel 
Krisztina.

Ehhez csak annyi a hozzáfűzni 
valónk: sok sikert elképzelései 
valóraváltásához!

Oscar-gyanús mementó
Spielberg újabb Oscar-gyanús 

mozija, a Ryan közlegény meg
mentése, a második világháborúról 
szól. Természetesen amerikai 
szemszögből nézve. Még köze
lebbről, a normandiai partraszállás
ról, főszerepben Tóm Hanksszel.

Ugyan minek forgatnak ilyen té
májú filmet? Hisz a nagyvilágban 
zajló események a televízióban, a 
rádióban az újságokban naponta 
árasztanak el minket borzalmakkal. 
Miért is ülnénk be olyan mozira, 
amelyben embereket gyilkolnak, 
amely nem szórakoztat, hanem 
csak jól felzaklat?

Megnéztem. Érdemes volt rászán
nom a kettő és háromnegyed órát.

Az első huszonöt perc iszonyú 
csatát fest le - a nácik a betonbun
kerekből mészárolják az angolszá
szokat. Hihetetlenül durva, kegyet
len jeleneteket látunk, amilyenre 
kevés példa akad a filmtörténelem
ben. A kézikamerával felvett, szag
gatott képsorok, a hangeffektusok

hitelessé, testközelivé teszik a lá
tottakat. Ott vagyunk a harc mezőn. 
A filmnek ez a része a. az erősebb 
idegrendszerű tizennyolc éven fe
lülieket is próbára teszi.

Maga a történet sajnos nem meg
győző, amolyan hollywoodi: egy 
anya egyszerre veszíti el három fiát 
a háborúban. A még élő negyedik 
kimentésére, felső parancsra, külö
nítmény indul a frontvonal mögé.

Összességében véve mégis na
gyon jó a film. Éppen a véres natu
ralizmus döbbenti rá a nézőt, hogy 
mekkora véráldozatot követelt az 
invázió. A tény: hatezer hatszáz 
embert veszített a partraszállás első 
napján az amerikai hadsereg. Ezt 
másképpen, "finomabban" nem le
het bemutatni.

Spielberg megint maradandót al
kotott az emberi élet értékéről, a 
hősi helytállásról, a bajtársiasság- 
ról, a barátságról.

írta:
Benczúr Csaba

Baranyi József tanár úr nem vé
letlenül kapta meg a "kecskeméti 
Öveges professzor" elnevezést. 
Azok a diákok, akiknek volt sze
rencséjük őt tanáruknak tudni, 
életreszóló élményt kaptak abból, 
hogy a tudomány nem fennkölt ele
fántcsonttorony, hanem bejárható, 
megismerhető, sőt szerethető ott
hon is lehet.

Hamármost valaki elhatározná, 
hogy a Baranyi-diákok találkozóját 
megszervezi, biztos, hogy három 
napig nem lenne vége a történetek 
elősorolásának. Érdekes lenne sike
res Baranyi-tanítványok névsorát is 
összeállítani. Nem lenne rövid a lis
ta. Mint ahogy életútjának állomá
sait is nehéz begyömöszölni egy új
ságcikkbe.

Kezdjük mindjárt azzal a kijelen
téssel, amivel a most 66 éves, nyug
díjas éveit élő Tanár úr meglepte a 
cikk szerzőjét: "mindent hobbysze- 
rűen csináltam".

Iskolába manapság mindenki jár. 
Még a "melléjáróknak" is van ta
pasztalata. Az pedig egyáltalán 
nem vág össze ezzel a kijelentéssel. 
Ki-ki elő tudná sorolni, ilyen-olyan 
élményét, de a Baranyisok matema
tika-fizika óráihoz foghatóról keve
sen számolhatnának be.

Meséljen csak a Tanár úr!
Lélegzetelállító csend volt az órá

imon, a munka zaja. Egy alkalom
mal, az általános iskola 6. osztályá
ban tanítottam az erő fogalmát, lát
ható jeleit. Előttem labda. Belerúg
tam egy kicsit. Majd nagyobb erő
vel igyekeztem hatni a testre. Még 
nagyobbal. Önfeledten rugdostam 
tehát a labdát, de lötyögött rajtam a 
szandál. Végülis kirepült az abla
kon! Mind a harminc gyerek egy
szerre akart menni érte... mindene
setre legalább ezt nem felejtik el.

Tiszakécskén egy találkozó alkal
mával mesélte a diákom: a terület
kerület szemléltetésére tervezett kí
sérlet sikertelensége után levettem 
a kabátom, ledobtam a földre. Kör
be ugráltam: ez a kerület! Rajta ug-

Dr. Szappanos Albert, a Zrínyi 
Általános Iskola igazgatója 
mondja:

Baranyi József kiváló kolléga 
és remek fotós. Munkáit mindig a 
minőség, a lelkiismeretesség és a 
megbízhatóság fémjelzi.

ráltam: ez a terület! Bohóckodtam 
egy kicsit, a cél érdekében. Nem 
szégyen az!

Komolyra fordítva a szót: 
írt tankönyveket, példatárat, érett

ségi feladatsort, táblákat, diákat, 
más segéd- és szemléltetőeszközö
ket készített, amelyeket még ma is 
mintának tekintenek a tanárok.

Tanított általános, középiskolá
ban, szakfelügyelőként pedagógu
sokat "felsőbb szinten". Bemutató 
tanításai mindmáig emlékezetesek 
maradtak.

Kitüntetéseinek száma végtelen: 
volt kiváló munkás,jó munkás, kul
turális munkás, kiváló pedagógus. 
A Mikola-díjra a szegedi oktatócso
port jelölte.

Össze se lehetne számolni, hány 
cikk jelent meg róla. Hát persze! Ki 
is hagyhatta volna ki azt a szenzáci
ónak számító esetet, amikor a Tanár 
úr, a tűzoltók negyven méteres lét
rájának hegyén egyensúlyozva ma
dártávlatot adott a kecskeméti vá
rosrészeket bemutató fotóinak. 
Ilyen is ritka, amikor a fotósról ké
szít fotót a kolléga! Mert Baranyi 
tanár úr a fényképezés tudományá
ban is jártas. Szerződéses riporter
ként, szakiparosként, tankönyvil
lusztrátorként, emlékkönyv-össze
állítóként. Amúgy hobbiból.

Lakása ma raktárhelye az színes 
életpálya ezernyi, közfigyelemre 
érdemes emlékének, tanújelének. 
Megérdemelné a közszemlére té
telt, valamilyen módon.

Ahogy a Tanár urat ismerjük: lesz 
erre is ötlete!

írta:
Zimacsek Márta

A fogyatékos fiatalokért
A Bács-Kiskun megyei Önkor

mányzat Speciális Oktatási, Neve
lési Fejlesztő Központja és Gyer
mekvédelmi Intézménye fennállá
sának 15. évfordulóján nemzetközi 
szakmai konferenciát rendezett ok
tóber 12-13-án, Kecskeméten. Az 
értelmi fogyatékosok lehetőségei a 
munka és munkahelyteremtés tük
rében, a felnőttkor megélésében té
mában hangzottak el előadások a 
Technika Házában.

Tizenöt éve törvényileg a megyei 
feladat a középsúlyos értelmi fo
gyatékos gyermekek ellátása. Ek
kortól, különválva a kisegítő isko
lától, új épületben kezdődött el a 
munka. Működik óvoda értelmi fo
gyatékosoknak, teljesen ép értelmű 
gyerekeknek fejlesztő programmal 
és logopédiai ellátással.

A zömmel állami gondozott tanu
lók a tizedik évfolyam elvégzése 
után 25 éves korukig maradhatnak 
az intézményben. A szülőknél ne
velkedő gyerekek magas térítési díj 
ellenében vehetik igénybe a 18 éves 
kor utáni ott-tartózkodást. Ezt ke
vesen tudják megengedni maguk
nak. Ezért is volt fő téma a konfe

rencián a kiscsoportos lakóotthonos 
elhelyezés megoldása, illetve a fog
lalkoztatás. Igénye a szakmának és 
a szülőknek is, hogy amint a gyer
mek az iskolából kikerül, a további 
foglalkoztatásuk megoldódjék. 
Most értek meg a viszonyok arra, 
hogy a rehabilitációs gyermekvé
delmi törvény és az Európai Unió
hoz való csatlakozás lehetőséget te

remt a fogyatékosok foglalkoztatá
sának megoldására.

Madaras Edit, a speciális fejlesz
tő központ igazgatóhelyettese a 
rendezvényről elmondta, hogy 
nemcsak a hazai tapasztalatok ösz- 
szegzésére volt módjuk, de megis
merkedhettek a dán, a német oszt
rák gyakorlattal is az előadásokból.

Z.M.

A gyerekek nagy élvezettel hallgatták a Zamatőrök együttes műsorát.



A k i k  a r a j z f i l m  f i g u r á k a t
Kecskeméten számos művészeti 

közösség teremtette meg tagjai szá
mára a munka és az alkotás lehető
ségét. Vezetőik az ország különbö
ző területéről érkezetek a városba 
és kezdeményezéseikhez mindig 
megtalálták azokat az embereket,

- Ki vetette fel a stúdió alapítá
sának az ötletét?

- A kecskeméti származású Matol- 
csy György, a Pannónia Stúdió 
igazgatója volt az ötletadó. A 70-es 
évek elején megnövekedett a rajz
filmgyártás iránti igény az ország
ban és külföldön egyaránt, ekkor 
indult be a televízió 2. csatornájá
nak az adása és egyre nagyobb 
szükség lett az animátorokra. Buda
pesten elhelyezési gondok és prob
lémák merültek fel, így vetődött fel. 
hogy Kecskeméten esetleg meg le
hetne oldani a Pannónia bővítését. 
Azt kérték, hogy a város és a megye 
épület kialakításával járuljon hozzá 
a stúdió bővítéséhez, és ehhez ke
restek 1969-ben egy alkalmas sze
mélyt, aki közreműködik és segít
séget nyújtott ehhez a munkához.

- Hogyan tudta ön megteremte
ni, azt a közösséget, akik rajzfil
meket tudtak készíteni?

- Egyszerűen a józan paraszti 
eszemre hagyatkoztam, mert nem 
volt tapasztalatom erről a munká
ról. Biztos voltam abban, hogy te
hetséges embereket kell találnom és 
keresnem Kecskeméten és környé
kén, akik rajzkézséggel rendelkez
nek. Felkerestem a város képzőmű
vészeti körei vezetőit, és Kecske
méten kívül megfordultam Bács- 
Kiskun megye nagyobb városaiban 
is, ahol sejtettem, hogy tehetségek 
vannak. Felkerestem Pécsett és 
Szegeden művészeti szakközépis
kolákat is, ahol ismertettem, hogy 
milyen munka vár a jelentkezőkre. 
Az előkészítésre egy esztendő állt a 
rendelkezésemre és 50 jelentkező 
közül választottam ki azt a 13 kol
legát, akikkel megkezdtük a mun
kát. Én nemcsak a jelöltekkel talál
koztam, hanem tanáraikkal, szüle
ikkel is beszéltem, mert szerettem 
volna tisztán és világosan látni, 
hogy azoknak, akik bekerülnek a 
csapatba, milyen segítséget kell ad
nom, hogy " kifuthassák magukat".

Jól sikerült a válogatás. A kezdő 
csapatban szerepelt: Tóth Pál, aki 
sikeres filmrendező, Újvári László, 
aki a Mátyás király sorozatot készí-

aki segítették terveik megvalósulá
sát. A megszállottak, az elkötelezet
tek csapatának tagjai munkaszere
tetükkel, szervezési- és kapcsolatte
remtő kézségükkel olyan intézmé
nyeket hoztak létre, melyek az or
szág határain túl ismertek.

A népszerűsítés le
hetőségét felajánlva 
kerestem fel Mikulás 
Ferencet; a kecske
méti rajzfilmstúdió 
igazgatóját, aki közel 
három évtizede meg
határozó személyisé
ge, vezetője, mene
dzsere az intézmény
nek, és arra kértem, 
hogy vegye számba 
eredményeiket és 
nyújtson tájékozta
tást a Kecskeméten 
működő rajzfilm stú
dió munkájáról.

tette, Horváth Mária, a Balázs Béla- 
díjas rendező. És azok közül, akik 
már nem tartoznak a stúdióhoz meg 
kell említem: Törőcsik Jolánt, aki 
intarziával foglalkozik, Palkó Pált 
és Balanyi Károlyt, akik tehetséges 
grafikusok és Kalmámé Horóczi 
Margit festőművészt. Ők megis
merve a rajzfilm készítésének a le
hetőségét más területeken érvénye
sítették tehetségüket, de a korábbi 
civil életükhöz viszonyítva, a stú
dió a katalizátor szerepét töltötte 
be, és pályájukat meghatározták a 
stúdióban eltöltött évek.

- Említette, hogy a kiválasztás
nál meghatározó volt a tehetség, 
de az animációs filmek készítésé
nél speciális kézségek és ismere
tek szükségesek a munkához, ho
gyan sikerült ezt a képzést meg
szervezni?

- Részben kecskeméti és részben 
budapesti tanárokkal. A kecskeméti 
színházhoz járt le egy pantomim 
művész előadásokat tartani. Buda
pestről utazott le egy-két kollega, 
akik kihúzás, kifestés és az animá
ció alapjaival ismertették meg a 
stúdió tagjait. Palkó József kecske
méti festő- és grafikusművész gra
fikai órákat vezetett, én filmtörté
neti- és filmtechnikai ismereteket 
tanítottam. A 4-5 hónapos tanfo
lyam alatt, 3 napot munkával töltöt
tek a kollegák, cellfestéssel foglal
koztak és ezzel pénzt is kerestek.

- Hogyan sikerült az önálló stú
dió tagjainak a hazai és nemzet
közi megismertetését és elismer
tetését megteremteni?

- Kezdettől fogva láttam és tud
tam, hogy fennállhat annak a veszé
lye, hogy egy vidéki, elszigetelt kö
zösséggé váljunk, és ezért tudato
san arra törekedtem, hogy ennek 
csak az ellenkezőjét éljük meg. Fel
kerestem a könyvtárat és kértem, 
hogy rendeljék meg azokat a szak
folyóiratokat, melyekre szüksége 
van a kollegáknak, mert nekünk 
nem volt pénzünk, hogy ezeket be
szerezzük. Kollegáimat rábeszél
tem, hogy saját költségükön utazza

nak Zágrábba, ahol kétévenként 
animációs filmfesztivált rendeznek, 
hogy megismerjék a világ animáci
ós filmgyártását. Alkalmanként 10- 
12-en vettek részt a fesztiválon, 
ahol feltöltődtek gondolatokkal, öt
letekkel és arra is rájöttek, hogy ők 
is tudnak hasonlót csinálni.

A későbbi években megteremtő
dött a nemzetközi ösztöndíj rend
szerünk, a Soros-alapítvány támo
gatásával. Amikor még nehézséget 
jelentett a külföldi utazás, mi ekkor 
különböző nemzetiségű fiatalokat 
fogadtunk a stúdióba és ezzel lehe
tőségünk nyílt arra, hogy a kollegá
im is külföldön dolgozzanak. így 
került Szoboszlay Péter Izlandba és 
Horváth Mária Stuttgartba tanítani, 
így kaptam én is meghívást a svéd
országi Lundba, ahol vetítéseket 
tartottam, majd a Canadai Filminté
zet meghívásának tettem eleget, va
lamint Párizsban és Krakkóban is 
népszerűsítenem a stúdióban ké
szült filmeket.

Láttam, hogy az animációs filmek 
formanyelve a Disney-stílusnál 
nem rekedhet meg. Mindannyian 
egyetértettünk abban, hogy forma
nyelvi kísérletekkel kell foglakoz
nunk. Szerencsés voltam, hogy 
megismerhettem Bódy Gábort, aki 
ebben partnerem és segítőtársam 
lett, mert nagyon nehéz volt a Pan
nóniában elismertetni, vagy létjo
gosultságot szerezni a kísérleti ani
mációs filmeknek. A stúdióban ké
szült kísérleti filmek, egyben egye
di szerzői filmek voltak, a fesztivá
lokra kijutva megteremtették a 
kecskeméti stúdió hírnevét és ké
sőbb munkalehetőséget is biztosí
tottak a számunkra. A nemzetközi 
ösztöndíj rendszer keretén belül, 
Kecskeméten olyan szerzői filmek 
készültek, amelyek filmek megren
delését eredményezték.

- A kezdeti tö
rekvések mel
lett, a nemzetkö
zi elismertetés 
leghatásosabb 
formájának bi
zonyult, a Kecs

keméti Animációs Filmszemle, 
kérem, hogy az ötlet kiteljesedé
séről és művészeti hasznáról fejt
se ki a véleményét!

- Említettem, hogy sok európai 
fesztiválon vettünk részt és ekkor 
fogalmazódott meg az a gondolat, 
hogy jó lenne Magyarországon 
fesztivált csinálni. így a kollegának 
nem kellene külföldre utazniuk, ha
nem mi hozhatnánk ide a világ te
hetséges rendezői által készített fil
meket. Ezzel a magyar animációs 
szakma tagjai is megismerhetik a 
világ filmtermését és nemcsak az a 
néhány ember, aki a fesztiválokra 
jár. Természetesen nem volt köny- 
nyű megteremteni az anyagi feltéte
leket, nem beszélve arról a munká
ról, amit a szervezésre fordítottunk. 
Azt hiszem, hogy a kecskeméti 
fesztivál megrendezése, a magyar 
animációs szakma elismertetése 
miatt is szükséges volt, bár ezt a 
filmszakma vezetése és az állami

mecenatúra nem támogatja elfogad
hatóan.

#
- Jól fogalmazok, ha azt állítom, 

hogy a szervezési feladatokat a 
stúdió magára vállalja, de a ren
dezés anyagi feltételeinek a bizto
sítása terén komoly gondjai van
nak?

- Igen, pontosan fogalmazott. Az 
előző fesztivál 26 millió forintba 
került, és ha figyelembe veszem az 
infláció mértékét, akkor 4 millió fo
rinttal több pénzre van szükségünk 
az 1999. évi rendezéshez, és ma 
már nem könnyű 30 milliót össze
szedni.

- A hazai- és nemzetközi film
fesztiválokon való szereplésük is
mertté tette az itt dolgozó rajzfil
meseket, de emellett a szakmai 
szempontok érvényesítésével 
megteremtették a stúdió épületét, 
ami nemcsak szellemi műhelyé
ként vált ismertté, hanem építé
szetileg is számontartott értéket 
képvisel a városban. Miként jött 
létre ez az épület?

- A kecskeméti stúdió alapításakor 
együttműködési megállapodás kö
tött a Megyei Tanács és a Pannónia. 
Az elhelyezés gondját, a megye 
vállalta, de a Pannónia nem tette 
meg azokat a lépéseket, amelyeket 
megígért és erre az volt a válasz, 
hogy a nem adnak épületet. Mi ak
kor a jelenlegi patika múzeum épü
letében dolgoztunk, amely minden
re alkalmas volt, csak stúdió céljára 
nem és akkor szakadt le éppen a te
teje. Ez volt az a pont, amikor azt 
éreztem, hogy a stúdió megszűnhet 
és azt is éreztem, hogy rajtam és a 
kollegáimon kívül senkit nem érde
kel a dolog. Végső elkeseredésem
ben minden bejelentés nélkül felke
restem karácsony és újév között a 
kulturális minisztert, akit Pozsgay 
Imrének hívtak, és elmondtam, 
hogy milyen gondokkal küzdünk. 
Ő meghallgatott, majd beszélt a 
megyei tanács elnökével, Gajdócsi 
Istvánnal és leküldte a Miskén élő 
Tóth Menyhért festőművészt, hogy 
nézze meg, hogy milyen munka fo
lyik a stúdióban. Ezt követően 
megszületett a döntés, hogy bizto
sítják a pénzügyi feltételeket a stú
dió létrehozásához, mely Kerényi 
József tervei alapján épült.

- A stúdióban dolgozó emberek
nek az évek meghozták a szak
mai- és a társadalmi elismerést. 
Számos kollegája munkáját mű
vészeti díjjal ismerték el. Sokan 
megváltak a stúdiótól és egy-egy

művészeti ág 
meghatározó 
művészévé vál
tak, de kapcso
latuk megma
radt a régi 
munkahelyük
kel. Mivel ma

gyarázza ezt a jelenséget?
- Ez a természetes fluktuáció ré

sze. Az ember, ha megtanul vala
mit, akkor megvizsgálja a kifutási 
lehetőségeit, számbaveszi, hogy kik 
állnak előtte és van-e lehetősége ar
ra előrelépjen. Mások új közegben 
akarják kipróbálni tehetségüket, 
példa erre a Munkácsy-díjas Pócs 
Péter és Molnár Péter és jelentős 
azoknak a száma is, akik más mű
vészeti területen kívánnak érvénye
sülni. Ugyanakkor mi megkérjük 
őket, hogy segítsenek nekünk a kül
földi bérmunka elvégzésében. Nem 
kell bizonyítanom, hogy a két do
log nagyon mennyire eltér egymás
tól. Ha csak külföldi bérmunkát ké
szítenénk, akkor jobb anyagi körül
mények között működne a stúdió,

de mi csak rész
ben csinálunk 
koprodukció
kat. A minimá
lis bérmunka 
mellett szerzői 
filmeket készí
tünk és megren
delésre televízi
ós sorozatokat 
hozunk létre, 
amelyek készí
téséhez egyre 
nagyobb össze
geket kell be
fektetnünk. így 
óhatatlanul, 
akik ezekben a 
produkciókban 
vesznek részt, 

azoknak kevesebb a jövedelmük, 
mintha a külföldi bérmunkán dol
goznának.

- Válaszával át is térhetünk a 
1990-es évek társadalmi-gazdasá
gi változásaira és arra, hogy a 
megváltozott körülmények kö
zött, milyen lépéseket kellett 
megtenniük ahhoz, hogy a stúdió 
gazdálkodása életképes marad
jon?

- Semmi változást nem jelentett 
számunkra a politikai-gazdasági 
rendszerváltozás, mert korábban is 
a piacról kellett megélnünk. A ma
gyar animációs filmek ugyanis mi
nimális támogatást kaptak a kultu
rális minisztériumtól, csak a Ma
gyar Televízió adott biztos hátteret 
a tv-sorozatok készítéséhez, ám ez 
az előnyös helyzet az utóbbi évek
ben megszűnt. Mi már a 70-es évek 
közepén külföldi megrendelésre el
készítettük az Egér a Marson című 
sorozatot, és a hazai- és külföldi pi
acokon egyaránt értékesítettük 
filmjeinket. Felismertük, hogy a 
magyar nézőszám a televízióban és 
a mozikban alacsony, hogy az ani
mációs műfaj külföldi értékesítés 
nélkül nem tud megélni. Amikor 
filmeket csináltunk, akkor mindig 
figyelembe kellett vennünk, hogy 
azok külföldön is eladhatóak legye
nek, és ezért váltunk a magyar tele
víziós sorozatok társfinanszírozói
vá, mert a külföldi értékesítéskor 
nekünk is bevételünk származott.
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e t r e k e l t i k  ...
- Amikor a negyedszázados mű

ködésüket ünnepelték, akkora ki
adványuk alapján összegezhetem; 
vált hogy, 250 film készítésében 
vettek részt, ebből 35 film a stú
dió kizárólagos alkotása, melyek
kel a fesztiválokon 77 díjat nyer
tek és 325 szerződést kötöttek 
forgalmazásukra.

1996-ban, az ön munkáját Ma
gyar Köztársaság aranyérdem 
keresztjével ismerték el és a kö
vetkező év meghozta a nemzetkö
zi elismerést is, amikor az ASIFA 
igazgató tanácsa tagjai közé vá
lasztotta. Kérem, beszéljen arról, 
hogy mi a szerepe ennek a szerve
zetnek és hogyan tudja ön a ma
gyar animáció érdekeit képviselni 
ebben a testületben?

- Az ASIFA (Association Intema- 
cionale du Film D’Animation) a vi
lág animációs filmművészetét kép
viseli, és egyben biztosítja a művé
szi film fejlődését a kereskedelmi 
vonallal szemben. A húsztagú igaz
gató tanács tagjait a világ különbö
ző államaiban élő filmesek közül 
választják. Feladataik közé tarto
zik: a fesztiválok védnökségének 
kialakítása, az ott szereplő filmek 
előzsűriztetése, a zsűrikben a műfaj 
kiemelkedő személyiségeinek a 
meghívása, nemzetközi tanácsko
zások, szakkollégiumok, munkabe
mutatók szervezése. Az animációs 
filmek művészi értékének népsze
rűsítése, az archívumban megőrzött 
animációs remekművekkel együtt. 
Filmdiplomácia terén jelentős sze
repe van annak, hogy Magyaror
szág képviselethez jutott AS1FA- 
ban. Naponta 2-3 levelet kapok az 
interneten az igazgató tanács tagja
itól a tárgyaláson szereplő témákról 
és a felvetett kérdésekre válaszaim
mal mindenkor, a magyar animáció 
elismertségét kívánom segíteni. 
Szeretném meghívni az ASIFA

- igazgató tanácsát az 1999. évi 
Kecskeméti Animációs Filmfeszti
válra, hogy Magyarországot és a 
hazai animációs filmtermést jobban 
megismerjék.

- A nemzetközi életből lépjünk 
vissza a hazai feladatok közé. 
Melyek azok a megbízatások, fel
adatok, amelyek a Kecskemét- 
film Kft. munkáját meghatároz
zák?

- Most dolgozunk a Majmok kas
télya című egészestés filmen, ami 
angol-francia-német-magyar kop
rodukcióban készül. A Pannóniával 
közösen készítünk egy másik 
egészestés filmet és egy 26x5 per
ces francia rajzfilm-sorozatot, mely 
hasonlít a magyar népmeséi soroza
tunkhoz. Szoboszlay Péter most fe
jezte be a Maszkok, lovak, szekerek 
c. angol megrendelésre készített 
egyedi filmjét. Horváth Mária Raj
zok egy élet tájairól című egyedi 
filmen dolgozik és Neuberger Gi
zella Foto life címen szerzői filmet 
készít a Magyar Fotográfiai Múze
umról. Vincze Éva Hogyan kezdik 
s végzik a napot a dámák c. szerzői 
rövid filmjén dolgozik, és folya
matban van a Kecskemétről szóló 
film készítése is. Előkészítettük, a

magyar népmese sorozat folytatása
ként hét epizód forgatókönyvét, 
amit elfogadott a Magyar Televízió. 
Szoboszlay Péter Száz éve történt 
címmel rajzfilm sorozatot készített 
elő, mely reményeink.szerint a Du
na Televízió, a Magyar Mozgókép

Alapítvány és az Országos Rádió és 
Televízió Tanács anyagi támogatá
sával meg is valósul. Emellett a Du
na Televízió részben finanszírozná 
azt a 7x10 perces sorozatot, mely 
Duna mese címen a folyó melletti 
országokat egy meséjükkel népsze
rűsítené. Szóban felkérték Szilágyi 
Varga Zoltánt a németek, hogy 
Ériek Kástnernek a Május 35 című 
regényéből egy egészestés filmé 
előkészítésén működjék közre, és a 
canadaiak a Diótörő és az egérki
rály E. Th. A. Hoffmann meseregé
nyének filmreírására szeretnék 
megnyerni és emellett a film elké
szítésére is felkértek bennünket. 
Végül stúdió Kányádi Sándor Vi
láglátott egérke c. meséjét kívánja 
megfilmesíteni.

- Bőven van munkájuk, de hány 
emberrel valósítják kötelezettsé
geiket?

- Jelenleg 50 ember tartozik az ál
lományunkhoz és mellettük szelle
mi szabad foglalkozású kollegát 
foglalkoztatunk a Kecskeméten élő 
művészek, valamint a pécsi és a bu
dapesti stúdió munkatársai közül.

- Kérem, hogy a beszélgetés vé
gén fogalmazza meg, hogy az a 
Kecskeméten működő országo
san és nemzetközileg ismert stú
dió, miként fejti ki szellemi-mű
vészeti hatását a városban?

- Németh László írja valahol, 
hogy igazán senki sem lehet sikeres 
a világban, ha otthon nem fogadják 
be. Ezzel a gondolattal én korábban 
találkoztam és kecskeméti életem
re, úgy alkalmaztam, hogy megis
mertem a város múltját és ismerem 
a jelenét is. Azokkal, akik itt élnek 
együtt gondolkodunk egy-egy film 
születésénél a stúdión belül, de ál
landó a kapcsolatunk a város lakói
val a lektori vélemények kialakítá
sánál, a művészeti kérdések eldön
tésekor, pályázati kiírások közrea
dásánál és a szellemi műhelyek kö
zül a Szórakaténusz, a bábszínház, 
a Katona József Színház és a Forrás 
főszerkesztősége munkatársaival, 
művészeivel és az írókkal.

Örömmel tölt el, hogy az ország
ban Kecskeméten van egyedül ani
mációs oktatás, a Kandó Kálmán 
Szakközépiskolában, és emellett 
Katedra néven működik egy sza
badiskola, ahol animációs ismere
tekkel bővített művészeti és infor
matikai képzést kapnak a tanulók.

Számos animációs tanfolyamot is 
szerveztünk a városban, ami nem 
csak azért kívánatos, hogy az után
pótlásunkat megteremtsük, hanem 
hogy az animációs filmművészetet 
a kecskemétiek közül egyre többen

megismerjék.
Külföldi feszti
válokon, látva 
filmjeinket, 
sokszor megfo
galmazódott 
bennünk és kol
legáink részéről 
is, hogy a kecs
keméti filmek 
bizonyos sajá
tosságokkal 
rendelkeznek, 
amelyek nehe
zen tetten érhe
tők, de jelle
güknél fogva 
medítativnak 
mondhatók. Mi 
kerüljük a har- 
sányságokat, durvaságokat és film
jeinkkel és nemcsak az értelemre, 
hanem a lélekre kívánunk hatni 
azokkal az alkotásokat, melyek a 
stúdióban születtek és születnek az 
elkövetkezendő években.

- Köszönöm a tájékoztatását és 
további sikeres munkát kívánok!

A felvételeket Szilágyi Varga Zol
tán és Haris László készítette.

Az emblémákat Szoboszlay Péter 
és Pócs Péter tervezte.

Az illusztrációk Szilágyi Varga 
Zoltán, Szoboszlay Péter és Hor
váth Mária alkotásai. Lejegyezte és 
szerkesztette: Kiss Márta
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Mikulás Ferencet megbízzák 

a Pannónia Filmstúdió 
Kecskeméti Műtermének a létrehozásával 

1971. július 8.
A Kölcsey utcai műterem átadása 

* 1972
Közreműködnek a János vitéz c. 

első egészestés rajzjátékfilm készítésében 
1975

Külföldi rendelésre 
(NSZK - Ausztria - Svájc) 

elkészül az Egér a Marson c. 
első önálló rajzfilmsorozat 

1977
A Vízipók csodapók c. rajzfilmsorozatot 

készítik
1979

Elkészül Hegyi Füstös László 
Regölés c. alkotása, mely a műterem 

első szerzői filmje
1980. július 4.

Vetítés a stúdióban készült filmekből 
a Tudomány és Technika Házában

1980
Megkezdik a Liszt Ferenc utcai stúdió 

építését
1981. június 17.

A stúdió műszaki átadása 
1981. október 29.

Bemutatkozik filmjeivel a 
kecskeméti stúdió, * 

Budapesten a Horizont moziban
1982

Horváth Mária Az éjszaka csodái c. filmje 
Ottawában rendezett fesztiválon díjat nyer

1983
Krakkóban szerepel a kecskeméti stúdió

1983. július 1.
Nemzetközi ösztöndíj rendszer szerveződik 

a Soros Alapítvány támogatásával 
1983. szeptember 5.

A Vízipók csodapók c. egészestés film . 
díszbemutatója a Városi Moziban

1984. május 19.
Horváth Mária Ajtó 8 c. filmjével 
szerepel a Cannes-i fesztiválon

1984
Szoboszlay Péter Balázs Béla-díja

1985. március 13-17. 
Montrealban a Cinematheque-ben vetítik 

a kecskeméti stúdió filmjeit 
1985. július 13-16.

I. Kecskeméti Animációs Filmszemle
1986. június 30.

Mátyás, az igazságos című rajzfilm 
díszbemutatója 
1986. június

Mondák a magyar történelemből c. 
rajzfilmsorozat készítése megkezdődik 

1986. október
A Leó és Fred c. rajzfilmsorozatot 

sugározza a Magyar Televízió

1986. november 15.
Lollypop c. film átadása New Yorkban 

1986. december
Albrecht Ade stuttgarti professzor 

látogatása Kecskeméten
1987. február

Film és Tévéművészek Szövetségének díja 
- Luc Degryse: Souvenir c. alkotásáért

1988. február
A Film és Tévéművészek Szövetségének díja 

- Szoboszlay Péter
Hogyan került Eszter az asztalra c. filmért 

1988. június 8-11.
II. Kecskeméti Animációs Filmszemle 

1988
Elkészül a stúdió 3. egészestés rajzfilmje 

a Leó és Fred 
1990

Horváth Mária Balázs Béla-díjat kap 
1992

A Cannesi Filmfesztiválon szerepel 
Az út c. filmjével Nikolay Ivanov Neikov 

1992
A stúdió létrehozza

az Animációs Filmművészetért alapítványt 
1992

Szilágyi Varga Zoltán Balázs Béla díjat kap
1993. január. 1.

A Kecskeméti Animációs Filmgyártó Vállalat 
Kecskeméti Animációs Filmgyártó és 

Forgalmazó Kft -vé alakul 
1993. február 4.

Budapesten a Bem moziban, 
Kecskeméten készült filmeket vetítenek

1993. június 9-11.
III. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

1993. július
Kecskemét Megyei Jogú Város 

3.250.000 Ft-tal emeli törzstőkéjét 
a Kecskemétfilm Kft-ben 

1993. szeptember 1.
A Kandó Kálmán Szakközépiskolában 
művészeti szakközépiskolát szerveznek 

animációs szakkal
1994. szeptember

Az Eurimage döntésével megkezdődhet 
a Majmok kastélya c. egészestés film 

■ gyártása
1995. január 1.

A stúdió munkatársai megvásárolják a kft. 
43 %-nyi üzletrészét

1996. június 5-8.
IV. Kecskeméti Animációs Filmszemle

1996. augusztus 20.
A stúdió vezetőjét a Magyar Köztársaság 

aranyérem keresztjével tüntetik ki 
1997

Mikulás Ferenc, a stúdió vezetője 
az ASIFA Igazgató Tanácsának a tagja lesz



A kecskeméti művésztelep 1910- 
ben felépült együttese egy műte- 
rem-bérházból, egy külön épület
ben működő festőiskolából /bom
bázás következtében elpusztult, 
alapjai felett ma szabadtéri színpad 
látható/ és hat műtermes villából ál
lott. így működött egészen 1944-ig 
a város kiürítéséig, és különösen el
ső, Iványi Grünwald Béla által fém
jelzett korszakában a magyar festé
szetjelenős fellegvára volt. Az elár
vult művésztelepi villákból a hábo
rú után bérlakások lettek. A Jánsz- 
ky és Szivessy által tervezett műte- 
rem-bérház egy darabig üresen állt, 
majd 1957-től a Művészet Alap tu
lajdonába került és felújítása óta ma 
is alkotóházként működik. A mű
vészvillák sorsa sokáig bizonytalan 
volt, mígnem a város 1996-ban 
döntött az épületek felújításáról, az 
eredeti funkció visszaállításáról. A 
4-es számú ház eredetileg Olgyay 
villa üresen álló fele 1993-tól kol
lektív alkotóházként működik és 
három kecskeméti művész számára 
biztosítja a folyamatos alkotómun
ka szerény, de számukra nélkülöz
hetetlen feltételeit. Az emeleti, gyé
ren világított műteremrészt baráti 
társbérletben Báron László és Goór 
Imre használja. A korábbi, szerény 
anyagi háttérrel megvalósított rész
leges felújítás csak részeredménye
ket hozott, hiszen az eltávolított 
közfal miatt a födém nyugtalanko
dik és a szűkre méretezett ablakok 
csak mértéktartóan látják el fénnyel 
az "L" alakú teret.

A két festőállvány is baráti közel
ségben helyezkedik el, az egyetlen 
használható fényt adó ablak közelé
ben.

A terem többi része diszkrét ho
mályba vész, nagyméretű táblaké
pek, festékekkel terített asztalok és 
egy csinos kis vaskályha a gázfűtés 
takarékos kiegészítésére.

Goór Imre az alkotóházból érke
zik ahova ebédelni jár. Őt régi idők
ről kérdezem.

Harmincöt éve ismerlek, de ma 
sem tudom, hogyan kerültél szülő
városodból Kiskunhalasról a ko
lozsvári egyetemre?

Történelem könyvbe illő történet. 
Trianon után a Ferenc József Tudo
mányegyetem Kolozsvárról Szeged
re költözött és én ott felvételiztem, 
de az egyetem Észak-Erdély felsza
badulását követően visszaköltözött 
Kolozsvárra, így lettem én 1940-ben 
kolozsvári- egyetemista. Szép emlé
keket őrzök az egyetemi évekről. At- 
letizáltam voltam erdélyi válogatott 
és 10,9 alatt futottam a 100-at. Az 
előadásokról persze gyakran ellóg
tunk és nekivágtunk a Keleti Kárpá
toknak, hátunkon síléc, élelem és 
kályha. Néha napokig fent marad
tunk. Karácsonykor 1200-ig men
tünk. de Húsvétkor már 1600 méte
rig kellett felkapaszkodni, hogy ha
vat találjunk. Latyakos völgyből 
szálingózó hóesésen át fel a hófödte 
csúcsokig, óriási élmény. Fent a 
Radnai havasokban pedig csodás lát
vány, gyopáros mezők, borvíz és a 
jeges lejtőkön friss porhó. Az egye
temi évek persze elszálltak és utána 
egészen más idők következtek.

Milyenek voltak azok a más idők?
Kiskunhalason újságírással és iro

dalommal foglalkoztam de mivel " 
őszinte ember voltam " ezért politi
kai okokból 1950-ben távoznom 
kellett Halasról, azóta Kecskeméten 
élek. Rajzolni, festeni Mátis Kálmán 
szakkörében kezdtem, akit nem csak 
mesteremnek, de barátomnak is te
kinthettem. Halála után én vezettem 
a szakkört, közben tanítóskodtam és

Udvardi Gyula barátommal gyakran 
jártuk festőállvánnyal a város kör
nyékét. Később a Forrás alapító tag
ja és művészeti szerkesztője lettem. 
Ezt az időszakot az irodalom a költé
szet, az alkalmazott grafika és a kép
grafika jellemezte. A sportolás ter
mészetesen végig kísérte életemet, a 
sítúrák, a síoktatás és a tenisz, mely
ben senior versenyzőként értem el 
sikereket.

Egy 1985-ös életrajzodban azt ír
tad, hogy a festőből a műteremhi
ány faragott költőt és grafikust. Ho
gyan alakult a festő élete az ezt kö
vető években?

Próbálkoztam néhány megürese
dett tanyai iskolával de ezek inkább 
csak gondot és nem alkotói lehetősé
get jelentettek. Saját műtermem ma 
sincs, nagyobb léptékben festeni 
csak a kecskeméti művésztelepi be
utalások és a külföldi tanulmányutak 
alkalmával tudtam, Firenzében és a 
kanadai Calgaryban.

Cáfolnom kell hajdani mesteremet, 
mert én láttam Goór Imrét a Széche
nyi városi lakás konyhájában is fes
teni. A Napszél című képén dolgo
zott. de a képnek csak kétharmada 
fért el a konyhában a többi az ajtón 
át kilógott az előszobába. Ezért a ké
pet időnként fejjel lefelé megfordí
totta, hogy a másik feléhez is hozzá
férjen.

Goór Imre visszavonulva a közélet 
zajos terepéről négy éve kizárólag 
festészettel foglalkozik. Az elmúlt 
évtizedek sikerei és kudarcai után az 
életmű egy panteisztikus látomásban 
összegződni látszik. A korábbi 
konstruktív, majd plasztikus, motí
vumokra épülő korszak, valamint a 
tűzzománc kísérletek és a fehér peri
ódus után a kompozíciók oldottabbá, 
a színek vibrálóbbá váltak. Legked
vesebb emlékeit fogalmazza képpé. 
A nagy hegyvonulatok felett sasok 
keringenek, alattuk álomszerű figu
rák bolyonganak. A hegyek olykor 
megbillennek, felhőként felröppen
nek, és átfordulnak. Jobbról a kérges 
lejtő, balról a hófödte gyopáros me
ző, ifjúkori barangolások helyszíne, 
Ünőkő.

A régi rajzok és korai festmények 
közben mappákba rendeződnek, egy 
majdani gyűjteményre várva. Az 
asztalon egy kisméretű vászon, a fél
alakos női figura Mátis Kálmán ko- 
loritját idézi, alatta dátum: 1954. 
Nézném még az arc finom fényeit, 
de lentről töröksíp hangja csalogat.

(Folytatjuk az alkotók bemutatását.)

Balanyi Károly

Egy hangverseny ürügyén

Szilvási Katalin és Smutáné Dorogi Zsuzsanna

A Kecskeméti Tanítóképző Főis
kolán a tanév első hangversenyét a 
zene világnapján tartották meg. Kü
lön öröm, hogy az ének-zene tan
szék hallgatóin és oktatóin kívül a 
idegennyelvi-, a társadalomtudo
mányi, a magyar nyelv és irodalmi, 
valamint a testnevelés tanszék mű
veltségterületei is bemutatkoztak.

A szépszámú közönség szeretettel 
fogadta a produkciókat, melyek itt- 
ott még csiszolásra érdemesek. Hi
szen a cél nem elsősorban a főisko
lások tökéletes profizmusa, hanem 
az, hogy a választott műveken ke
resztül önmaguk nyíljanak meg 
hallgatóik előtt.

Tudjuk, a művészetek egymás 
nélkül nem léteznek, ezért a zene 
világnapján is köszönteni illett a 
társművészeteket is. Reméljük, 
hogy a GAMF és a KETIF oly so
kat emlegetett integrációja lehető
séget teremt majd egy olyan művé
szeti intézet létrehozására is, 
amelyben a művészeteket oktató 
tanszékek szorosabb együttműkö
désében dolgozhatnak, és a kép
zésben résztvevők komplex képet 
kaphatnak az egymás éltető zene, 
képző- és iparművészet, a tánc és a 
szépirodalom világából.

A Tanítóképző Főiskola nem ze
nei intézmény, mégis a hallgatók is
kolájuktól, illetve az iskola - és tá- 
gabb értelemben a társadalom - tő
lük joggal várja el, hogy az itt kép
zett pedagógusok a kultúrában jár

tas, a művészetek iránt fogékony, 
illetve azt művelő, sokoldalú egyé
niségek legyenek. Az itt töltött 
négy év alatt lehetőséget kapnak ar
ra, hogy a már megalapozott tudá
sukat idejük és szorgalmuk arányá
ban elmélyítsék.

Talán kevesen tudják, a KETIF 
díszterme egy szépen kialakított 
előadóterem, amely rendszeresen 
ad otthont az egyesülés előtt álló 
főiskolák közös ünnepségeinek, il
letve a iskola művésztanárai, vala
mint meghívott külföldi vendégek 
fellépéseinek. A jövőben az intéz
mény a Köztér segítségével előre 
szeretné tájékoztatni a város polgá
rait kulturális rendezvényeiről, me
lyek egyszerre célozzák meg a ko
molyzene, illetve a ma már szintén 
klasszikusnak számító, nagyon igé
nyes könnyebb műfaj iránt érdeklő
dő közönséget.

Ulrik Tamás a KETIF testnevelés 
tanszékének adjunktusa. Két gyer
mekét is elhozta a főiskola évadnyi
tó koncertjére. Kérdésünkre el
mondta:

- Ezek a programok színt hoznak 
az iskola életébe. Nagy szükség van 
ezekre, mint ahogy kiállításokra, 
vagy színjátszó előadásokra is 
szükség lenne. A testnevelés okta
tásába is be kell vezetnünk a zenés 
gyakorlatokat, ezzel talán a ma még 
gyér tánckultúra is megváltozna, 
fejlődne. .

Szilvási Katalin

J u b i l e u m
A Kecskeméti Kodály Zoltán 

Vegyeskar ünnepre készül. No
vember 14-én, 18 órai kezdettel 
a Piarista Iskola dísztermében ‘ 
hangversenyt adnak, abból az 
alkalomból, hogy a kórus előd

je, az Iparos dalárda, száztíz 
évvel ezelőtt alakult meg. Az 
ünnepi eseményre meghívták a 
galántai Kodály Zoltán Dalos
kört és a Kecskeméti Viva la 
musica Nőikart. Az érdeklődő
ket nagy szeretettel várják a 
hangversenyre.

O k t ó b e r
A cipésznek lyukas a cipője, a 

szabónak szakadt a nadrágja. A 
tanítónak neveletlen a gyereke. 
Csak ezt az egy gondolatsort tu
dom követni, ha arra keresem a 
választ, miért töltöttem egész 
gyermekkoromat egyedül.

Anyám tanítónő volt, korán reg
gel elment az iskolába. Apám 
földművelő munkás, aki akkor 
kelt, amikor a Nap. En őt csak es
te láttam már: amikor falraszerelt 
rádiónkból, - melynek egyetlen 
adója volt csak az 50-es években,

a Kossuth, - este együtt hallgat
tunk az esti mesét. Közben, s utá
na nyakába ültetett. Kócoltam ko
paszodó fejebúbját.

Nem volt óvoda? Óvodába miért 
nem adtak, nem tudom. Csak azt 
tudom, hogy egész apró gyerekko
romat is egyedül töltöttem otthon. 
Dehogy otthon, Csongrádon, a 
Kétágú utcában laktunk, közel a 
tiszai hídhoz, közel a Tisza-gát- 
hoz. Közel magához a Tiszához, 
közel árteréhez. Közel egy aprócs
ka térhez, melyen - hogy hogynem

- azokban az években is megma
radt a Kőkrisztus. A környékbeli 
gyerekekkel ott rúgtuk napestig a 
labdát, más nem, talán csak a Kő- 
jézuska vigyázott ránk.

Egyik kis társamat sajnáltam, 
apja ostorral jött érte rendre, s 
mint valami kis vadóc állatot, úgy 
verte haza.

Jött a késes, a vándorköszörűs. 
Tetszett a vándorköszörűs bicikli
je, tetszett a kiabálása, ahogy fö l
verte a kisvárosi csendet. Hogy 
kést, bicskát élesít. Szüleim össze 
kését kivittem neki, majd elfutot
tam. Este, amikor anyámék haza
jöttek, hűlt helye minden késnek, 
hűlt helye a vándorköszörűsnek

is. Apám napokig kerékpározga- 
tott utána, míg valahol utolérte.

De nem vertek meg, talán még 
meg sem szidtak. ■

Jártuk a tiszai árteret. Szedtük a 
vadszedret, gyűjtöttük, ettük, ar
cunkat kékre festettük vele, azt 
képzeltük, indiánok vagyunk, és ez 
a harci díszünk. A gátra futottunk, 
valamelyikünknek mindig volt 
sárkánya, sárkányt eregettünk, 
sajnáltuk, ahogy földhöz csapta 
szél.

Egyszer aztán októberben meg
fagyott a levegő. Lovaskatonák 
trappoltak végig az utcán. Ijesztő 
volt, ahogy a lovaskatonák nem a 
széles utcákon vonultak, hanem a

ház előtti szűk járdákon. Ott a jár
dán vonultak hároméves szemeim 
elő'tt a katonák s lovak. Mindenki 
a házakba zárkózott, csak az ut
cára kicsapott gyerekeket nem 
Volt aki bekergesse.

Mi vonultunk a lovaskatonák 
mellett és hirtelen talált énekünk
kel énekeltük, hogy: Fel, fel vité
zek a csatára.

Évtizednek kellett eltelni, mire 
megtudtam és felfogtam, hogy ak
kor volt 56. Anyám este hazaért, 
az utcán talált, 
mint mindig, és 
ijedtében megpo
fozott.
Irta: Pintér Lajos



Azt mondod: nem mindenki válik 
narkóssá, aki kipróbálja a kábító
szert! Azt mondom: igazad van, de 
az is igaz, hogy amikor elkezdte, 
minden narkós azt gondolta, meg 
tud állni, bármikor abbahagyhat
ja. Amikor pedig belátja, hogy té
vedett, már késó'! Azt mondod: ez 
csak a természetes kíváncsiság.
Csak egyszer kipróbálom! Azt 
mondom: ne tedd! A kipróbálás: 
csapda! Azt mondod: ez most a di
vat! Azt mondom: sem most, sem 
máskor nem lehet divat a halál.

A fenti bevezetőt Kurdics Mihály 
nyugalmazott rendőrőrnagy "A ká
bítószer itt van testközelben" c. 
könyvéből kölcsönöztük. Az őr
nagy tizennégy éve foglalkozik a 
kábítószerek kérdéskörével, a fel
derítéssel és a megelőzéssel. A 
szakma alapjait igazi profi kábító
szer fel derítőktől, amerikai vámo
soktól tanulta. Meggyőződése, 
hogy a drogok aggasztó méretű ha
zai terjedése ellen a megelőzéssel, 
felvilágosítással is tenni kell, és le
het isr

-  Valóban ilyen nagy a veszély?
- Valóban nagy. Aki kételkedik, 

menjen el egy hétvégi buliba, egy 
techno-, rave- vagy acid-partira.
Megdöbbentő élményben lesz ré
sze. A résztvevők 30 százaléka va
lamilyen kábítószer hatása alatt áll. 
így kezdődik: először csak a hétvé
gén, aztán egyre több hétvégén , az
tán már hét közben is, és a drog 
szükségletté válik. Anyagot kell 
szerezni mindenáron. Vagy pénz 
kell hozzá, vagy be kell szállni a 
forgalmazásba, mert csak így lehet 
hozzájutni. Az egyik razzia során 
elcsíptünk egy 17 éves lányt. Be
vallása szerint körülbelül fél éve 
drogozott. Eleinte elég volt a havi 
zsebpénze, 5000 forint. Aztán al
kalmanként elemeit anyuka szekré
nyéből 5-10 rongyot, ahogyan ő 
mondta. Jól szituált család volt, 
nem tűnt fel a hiány, de sokáig ezt 
se lehetett folytatni. Akkor elado
gatott dolgokat, amiknek az eltűné
sét viszonylag könnyen meg lehe
tett magyarázni, az aranygyűrű pél
dául "beleesett a lefolyóba." A 46 
ezer forintot érő bőrdzsekijét 15 
ezerért adta el. A bulikból hajnal fe
lé ért haza, még bepörögve, kitágult

Idézet egy balesetet okozó fiatalember vallomásából

Pénteken éjjel barátnőmmel és haverjaimmal a v...-i diszkóban szóra
koztunk. Jól éreztük magunkat. Valamennyien elszívtunk egy-egy füves 
cigit. A hangulat iszonyatosan jó volt. Én már néhány hónapja egy-egy 
Ex-et (Extasy) is el szoktam fogyasztani, mert ettől nagyon bírom a bu
lizást, a pörgést és nem vagyok fáradt. Most is benyomtam egy bogyót. 
Hajnali 3 felé indultunk haza a barátnőmmel. Alig volt forgalom, a 
BMW-nek a kényelmes, 100-120-as tempó meg se kottyant.

Egyszercsak azt láttam a fényszóró fényében, hogy egy hatalmas fa zu
han elém az úttestre! Szerencsére jók a fékeim, így időben megtudtam 
állni. Kiszálltam, hogy megnézzem, mi történt. Ekkor megdöbbentem, 
mert sehol nem láttam az úttestre dőlt fát, de még egy csenevész gallyat 
sem. Belémhasított a felismerés: hallucináltam! Ez az Extasy hatására 
máskor is előfordult már, de vezetés közben még soha! Tovább indul
tunk, de ekkor már igyekeztem nagyon az útra koncentrálni. Alig halad
tunk néhány kilométert, amikor egy "csőrös" Mack kamion közeledett 
velünk szemben. A fülke .tetején lévő reflektorai ugyanúgy villogtak a 
szemembe, mint a diszkóban a fények! Lassítottam és igyekeztem na
gyon a vezetésre koncentrálni. A kamion ekkor hirtelen átvágott az én 
sávomba és iszonyatos sebességgel száguldott felém. Nagyon megijed
tem, és hirtelen jobbra rántottam a volánt. A csattanás kitisztította az 
agyamat. Egy útszéli fának ütközve álltunk meg. A barátnőm lába több 
helyen eltört, arcát a szilánkok szabdalták össze. Én néhány karcolással 
megúsztam. A kamion természetesen most sem létezett, csak ismét a 
hallucináció űzött velem kegyetlen tréfát. Ekkor fogadtam meg igazán 
komolyan: soha többé drogot!...

(Részlet Kurdics Mihály: A kábítószer itt van testközelben c. könyvé
ből)

pupillákkal, megivott öt liter vizet, 
nagy nehezen elaludt és aludt egy
folytában 24 órát. Az édesanyja ál
lítólag semmit nem vett észre. Ami
kor az anyát szembesítettük a való
sággal, szinte azonnal működni 
kezdett nála az elhárító mechaniz
mus: mindenki hibás volt rajta kí
vül. Az iskola, mert nem foglal
kozik eleget a gyerekkel, és nem 
vették észre a drogos tüneteket, ter
mészetesen mi, rendőrök is, mert 
"beengedjük az országba azt a sok 
kábítószert".

-  Kiket tekinthetünk veszélyezte
tettnek?

- Az úgynevezett veszélyezett 
korosztály a 14-24 év közöttieket 
jelenti. Ők azok, akiket a leg
könnyebb rászoktatni. Nemcsak a 
beetetés miatt, hanem, mert nincse
nek még élettapasztalataik, 
könnyen befolyásolhatók, és ebben 
az életkorban még nagy hatással 
vannak egymásra. Ezzel nem aka
rom azt mondani, hogy bármelyik 
gyerek bármikor kábítószerélvező 
lehet, hiszen 60-70 százalékuknak 
eszébe sem jut a drogozás, ahogy a 
cigarettázás sem. Nagy veszélyben 
vannak az akaratgyengék, a sodró
dók, akiket könnyű belevinni a bu
liba, és a kitűnni vágyók, akik nem 
tudnak mással kitűnni.

-  De kipróbálni valószínűleg so
kan szeretnék, vagy éppen ki is 
próbálják, mondván, hogy ez még 
nem jelent semmit.

- A kipróbálás nagyon nagy ve
szélyt rejt. Egy nemzetközi felmé
résen alapuló statisztikai adat azt 
igazolja, hogy a kipróbálok 5-10 
százaléka az első próbálkozást kö
vetően kábítószerfüggővé válhat. 
Sokan most azt mondanák: én biz
tosan nem esnék bele ebbe a száza
lékba, mert nem akarok. De itt rej
lik a csapda. Azt ugyanis senki nem 
tudhatja előre, hogy a szervezete

hogyan fog reagálni a kábítószerre. 
Lehet, hogy a szerencsés 90-95 szá
zalékba tartozik, de lehet, hogy a 
másikba, akiket a kipróbálás után 
már nem az akaratuk, hanem a drog 
irányít. Ezért nem szabad kipróbál
ni!

-  A társakon kívül nyilvánvalóan 
a környezetnek, a családnak, isko
lának is szerepe van abban, hogy 
egy fiatal kábítószeressé válik-e.

Két évvel ezelőtt járt nálunk egy 
német szakember, aki arra figyel
meztetett, hogy nagy hangsúlyt kell 
helyeznünk a megelőzésre, felderí
tésre, ha nem akarunk odajutni, 
ahol a fejlettebb nyugati államok 
vannak. A megelőzésben nagy je
lentősége van a felvilágosításnak, 
az őszinte, nyílt beszédnek. A fel
nőtt tudja, mivel jár, ha narkózásra 
adja a fejét, a tizenéves nem. Fel 
kell készíteni, hogy tudjon nemet 
mondani, akár a barátnőjének is, 
aki már benne van a körben. A 
dealerek és a kemény narkósok azt 
mondják: bármikor kiléphetek. De 
ez hazugság. A visszaesés esélye 90 
százalékos lehet.

-  Régebben azzal "nyugtatgat
tak'' bennünket, hogy mi csak 
tranzitország vagyunk, és itt nincs 
is igazán nagy piac, fizetőképes ke
reslettel. Ma már nem így van?

- Közepesen fertőzött fogyasztó 
országgá váltunk. A felfutás na
gyon gyorsan történt. Amíg a 
jelenleg közepesen fertőzöttnek 
minősülő nyugati államok 15-20 év 
alatt jutottak erre a szintre, addig mi 
az utóbbi 3-5 év alatt. A nemzetkö
zi tapasztalatok azt igazolják, hogy 
a tranzitországok rövidebb-hosz- 
szabb távon törvényszerűen válnak 
felvevő piaccá, kábítószerfogyasz
tóvá. Magyarország, sajnos, tökéle
tes példa erre. Nálunk ma, némi 
utánjárással, mindenféle kábító
szerhez hozzá lehet jutni. A közép- 
kelet-európai országok már nem 
szűz területek, hanem nagyon is 
számításba vett piacok a drogmaf
fia számára. Jelenleg 40 ezer és 100 
ezer közé teszik a kábítószer által 
érintett személyek számát az or
szágban. Ez nem pontos adat, hi
szen igazi statisztika erről nincs is, 
a fenti számban csak azok szerepel
nek, akik valamilyen módon "le
buktak", vagy a rendőrség révén, 
vagy mert gyógykezelésre szorul
tak.

-  Ön kihangsúlyozta a felvilágo
sítás jelentőségét, de mintha a 
nemrég nyilvánosságra került 
drogellenes törvény-tervezet nem 
ezt tartaná fontosnak, inkább az 
elrettentést és a büntetést.

-  A törvénynek az a célja, hogy 
esélyt adjon a betegnek a gyógy
ulásra, de nem a végtelenségig. A 
leszokásos kezelés 3-5000 forintba 
kerül naponta, és nem két hétig tart. 
Aki tizedszerre, tizenötödszörre is 
visszaesik, annak a kezelése na
gyon sokba kerül a társadalomnak. 
De úgy gondolom, a narkósoknak 
elsősorban nem a jogtól, a büntetés
től kell félniük. Attól féljenek, ami
vé válhatnak. A teljes leépüléstől, a 
szánalmas vegetálás
tól és a lassú haláltól 
féljenek, amire a 
kábítószerélvezettel 
magukat ítélik.

(folytatjuk) 
írta: Magyar Ágnes

Fél karral, fél lábbal, 
de teljes szívvel

Nem mindennapi problémával kellett szembenéznie a kecskeméti 
Boronkay családnak 1981 nyarán. Harmadik gyermekként bal al
kar nélkül született meg Péter fiuk. A kezdeti sokkos időszak után a 
család gyorsan felismerte, hogy a kisfiú egyébként ép, egészséges, 
ügyes és nagyon mozgékony, Hétéves'korában megtanult egy karral 
úszni, asztaliteniszezni, kerékpározni, majd kosarazni, korcsolyáz
ni, síelni. Ekkor fogalmazódott meg az édesapa, Boronkay László fe
jében a mozgássérült kisfiú versenyszerű sportoltatásának gondola
ta, hiszen ő maga is sportolt valaha kecskeméti színekben, és a nagy
papa neve is ismerősen csengett a futballberkekben.

A 90-es évek elején azonban nem 
létezett egyetlen sportegyesület, 
klub, alapítvány, vagy más szerve
zet, amely felkarolta volna a fo
gyatékosok teljesítmény sportját, 
így a szülők, egy barátjuk segítsé
gével, létrehozták 1992-ben a 
Sportoló Fogyatékosokért alapít
ványt azzal acéllal, hogy más fo
gyatékosok is rendszeresen, ver
senyszerűen sportolhassanak.

1994-ben már országos hírnevet 
szerzett az alapítvány azzal a Ma
gyarország körüli kerékpártúra 
megszervezésével, amelyen moz
gássérültek, agy-és koponyasérül
tek, vakok, siketnémák és végtag
hiányosok vettek részt, mintegy 
1800 kilométert kerekezve húsz 
nap alatt.

Ez év nyarán a már 13 éves 
Boronkay Péter fél karral átúszta a 
Balatont Révfülöp és Balatonbog- 
lár között (5,2 km). A következő 
évben az alapítvány megalakította 
a Magyar Mozgáskorlátozottak 
Sportszövetségében a kerékpár
szakágat és az augusztusi német
országi kerékpáros EB-én már 
négy magyar kerekes képviselte 
hazánkat Altenstadtban, kecske
méti színekben, Boronkay László 
szakágvezető irányításával. Saját 
erőből, bármiféle anyagi támoga
tás nélkül!

Több hazai és nemzetközi sport
siker láttán egyre több mozgáskor
látozott fiatal kapott kedvet a spor
toláshoz, és kereste meg az alapít
ványt. És jöttek a további sikerek! 
Atlétikában, úszásban, triatlonban, 
quadriatlonban országos bajnokok 
kerültek ki a mozgáskorlátozottak 
közül.

1996-ban, a Dunaújvárosban 
megrendezett Quadriatlon EB-én a 
magyar mozgáskorlátozott váltó a 
középmezőnyben végzett az 
egészségesek között. A váltó tagjai 
voltak: Bók László alsó végtagbé
nult kétszeres ifjúsági úszó világ
bajnok. Csóka Bálint kézamputált 
versenyző, aki 1992-ben kerékpár
ral jutott el a barcelonai paralimpi-

a helyszínére Ajkáról, Dukai Géza 
lábamputált háromszoros olimpiai 
bajnok úszó és a csapat legfiata
labb tagja, a 15 éves Boronkay Pé
ter, akinek Sergio Ferrero herceg, 
a nemzetközi quadriatlon szövet
ség elnöke gratulált a kiváló telje
sítményhez.

Az alapítvány létrehozta a 
boccia szakosztályt, amelyben ma 
már tucatnyian sportolnak, többen 
közülük országos bajnokok, illet
ve helyezettek. Az 1997. évi spa
nyolországi Boccia EB-én hazán
kat két versenyző képviselte. Gu
tái Erika és Flórián Zoltán. Mind
ketten az alapítvány sportolói. 
Boronkay László csapata az 
egyetlen, amely nem intézményi 
keretek között bocciázik, a csapat
tagok családi körülmények között 
élnek, a heti edzésekre autóval 
jönnek, vagy éppen úgy tolják be 
őket a szülők a Speciális Oktatási 
és Nevelési Fejlesztő Központban 
lévő edzőterembe. Ez az intéz
mény adott helyet az alapítvány 
szervezésében megrendezett I. 
Magyar Mozgáskorlátozott 
Boccia Vidékbajnokságnak is.

Az alapítvány működtetéséhez a 
jószándékon és összefogáson kí
vül bizony sok pénz is kell. A mű
ködési költségeket magánszemé
lyek, kisiparosok, kisvállalkozók 
önzetlen támogatásával sikerült 
biztosítani. Segítenek a 
Rüsselsheim testvérvárosi kapcso
latok is. De a szeptemberben, a 
Bódeni-tavat körbekerekező négy 
fiatal (220 km/9,5 óra alatt!) telje
sítményét a rendezők a nevezési és 
szállásköltségek elengedésével is 
méltatták.

A város sportsikereit gyarapító 
mozgássérült fiatalokat az önkor
mányzat is kitüntette. Andrási 
Gyula, Boronkay Péter, Flórián 
Zoltán Gutái Erika, Kocsis Péter. 
Bors Attila és Orcsik Ferenc neve 
bekerült az aranykönyvbe.

Ok arról álmodnak, hogy egyszer 
a paralimpiára is kijutnak. Eddig 
még minden álmuk megvalósult.

Andrási Gyula, Tetőzi Tibor és Bors Attila (fehér pólóban) a versenyen
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Csiperó román macskasztár
Az első Európa Jövője gyermektalálkozó seregszemléjére Hideg Antal 

egy perzsamacska kölyköt ajánlott föl különdíjként, amit a bukaresti 
Primavera Gyermektánccsoport nyert el. A cicát a gyerekek azonnal el
nevezték Csiperónak és művészeti vezetőjük. Angéla Melcescu vette 
gondozásba.

A cica azóta sztár lett: nemcsak sokszoros kiállítási győztes, de több 
filmben, tévéjátékban statisztált és a román tv egyik népszerű gyermek
műsora inzertjében hetente megmosakszik a nyilvánosság előtt.

Könyvtári beszélgetések
A Katona József Könyvtár novemberi rendezvényei közül ajánljuk 

olvasóink figyelmébe a következőket:
November 11-én, 17 órai kezdettel: Beszélgessünk Bánk bánról! 

Résztvevők: Sándor Iván író, Szabó József rendező, Fekete Tibor, Vitéz 
László színész.

November 18-án, 17 órakor: Beszélgetés a színház lehetőségeiről. 
Bodolay Géza színidirektorral beszélget Fűzi László, a Forrás 
főszerkesztője

Megvallatott drámaíró

Az Alfa Magzat-, Csecsemő-, 
Gyermek és Családvédelmi Szövet
ség olyan civil szervezetek kezde
ményezésére jött létre 1996 áprifí- 
sában. amelyek egyetértenek ab
ban, hogy a társadalom jövőjét el
sősorban a ma gyermekeinek biz
tonsága, a gyermekvédelem ered
ményessége határozza meg.

Az Alfa Szövetség célja, hogy a 
magzatukat nem kívántként hordó 
kismamák figyelmét felhívja arra a 
felelős szerepre, amit születendő 
gyermekük életében töltenek be.

A válsághelyzetbe került várandós 
nők magzatainak kihordását, meg
születését segítik elő. Amennyiben 
a gyermek* a vér szerinti családban 
nemkívántként jön világra, a gyer
meket hozzásegítik, hogy mielőbb 
örökbefogadó, vagy nevelőcsalád
ba kerüljön.

Különösképpen fontos tudni min
den fiatal nőnek, hogy ha terhessé
gének titkával és terhével egyedül 
marad, van akihez fordulhat. A 06
30-541-000 számú telefonon éjjel
nappal hívhatja a szövetséget, meg

beszélhetik a gondokat, s azt, hogy 
milyen segítséget kaphat ebben a 
helyzetben.

Bár az Alfa Szövetség egy szeren
csétlen közelmúltbeli esemény kap
csán a sajtó nagynyilvánossága 
által elhíresült, ez az eset semmit 
sem von le abból a jószándékból, 
amellyel az önkéntesek a bajba ju
tott fiatal nők gondjainak megoldá
sán munkálkodnak.

Még a tévedések is megbocsátha
tok, de a kukába dobott csecsemők 
halála rávetül a társadalomra. Nem 
egészen igazságos, hogy a kétség
beesett anyák tragikus tetteikért bí
róság előtt felelnek, de ugyanakkor 
a segítségnyújtás elmaradásáért 
senki sem állítható a vádlottak pad
jára.

Ezért is kell közismertté tenni az 
Alfa-hang telefonszámát, mert ha a 
terhesség már bekövetkezett, az 
abortuszon kívül is lehetséges em
beri megoldást találni a kényszer
helyzetben.

Ingyenesen hívható számuk: 
06 80/630-333.

Katona József Bánk bán-jának 
elemzését egyetlen középiskolát 
végzett ember sem hagyhatta ki ta
nulmányaiból, s ki jól, ki kevésbé 
sikeresen abszolválta a magyar iro
dalomnak ezt a tételét. Ennek elle
nére, még a kecskemétiek sem iga
zán ismerői irodalmunk jelesének, 
sőt a kutatók számára is mindmáig 
akadnak felfedezetien területek a 
drámaíró világában.

Közlemény
A Bácsterv Szociális Alapítvány 

kuratóriuma tájékoztatja a volt 
Bácsterv dolgozóit, hogy a kezelé
sében lévő Balatonfüred, Társasház 
u. 9., és Babits u. 3. szám alatt lévő 
üdülőegységeket a Városi Szociális 
Alapítványnak átadták. A volt 
Bácsterv dolgozói a kedvezményes 
üdülés igénybevételénél tíz évig el
sőbbséget élveznek.

Vörös Júlia grafológus most ma
gánkiadásban jelentette meg azt 
könyvecskét, amely Katona József 
feltáratlan éveit vallatja az írásvizs
gálat segítségével. Ez a különleges 
módszer a nagyközönség számára 
árnyaltabbá teszi Kecskemét nagy 
szülöttének arcképét, hiszen azt 
vizsgálja, hogy a mű alkotója ele
ven emberként milyen érzelmekkel 
élte életét.

H ív o g a tó
A Magyar Népi Iparművészet 

Múzeuma (Serfőző u. 19.) vasárnap 
és hétfő kivételével 10-18 óráig fo
gad látogatókat.

Állandó kiállítás: Napjaink 
tárgyformáló népművészete.

Időszakos kiállítás: Pólyák Imre 
késes mester munkáiból.

Kézműves foglalkozások gyere
keknek, felnőtteknek.

Színházról
szólva...

El kell mondanom, még ha meg
neheztelnek is tanult barátaim, 
hogy szeretem a beugrásokat. Lát
tam Csárdáskirálynő harmadik elő
adását, amelyen Szilvia (Vásári 
Mónika) és Cecília (Réti Erika) 
szerepét is meg kellett menteni, S 
hogy a beugrásból nem lett beugra
tás - mármint a közönség beugratá
sa - az Harsányi Tímeának és 
Jablonkay Máriának köszönhető. 
Harsányi zeneakadémiai mércével 
mérhető magasságokba számyaltat- 
ta Kálmán Imre melódiáit. 
Jablonkay pedig percről percre vir
goncabban mozgott Cecília bőré
ben. Derűje és profizmusa segítette. 
És persze a közönség. Együtt léleg
zett a színpadiakkal, akik elkapták 
egymás tekintetét, apró jelekkel 
nyugtáztak egy-egy sikerült ugrást. 
A jók még jobbak voltak, Mérai 
még bájosabb örökmozgó szubrett, 
Rudolf Péter még játékosabb komi
kus. Debreczeny még szívdöglesz
tőbb bonviván. A produkció része 
volt a függöny előtt Bodolay és Ve
rebes duettje, közös "ugrásra", kö
zös élményre invitálva a nagyérde
műt ebben a nem várt helyzetben. 
Verebes rendezése egyébként el
nyerte a saját különdíjamat, ame
lyet ezúttal tudatok az olvasókkal 
és vele. Kérem, hogy egyszer ő 
játssza el Cecíliát, amúgy borostá
san és lomposan, szövegkönyvvel a 
kezében, szemüvegéből fel-felpil- 
lantva , közben instruálva és inspi
rálva a többieket.

Jókedvűen elhitetve, hogy a szín
ház tényleg az egyik legjobb társas
játék a világon.

Gyergyádesz László

Centrumos vígasságok
A száznegyven napig tartó átalakí

tás után, melyből csupán két hétig 
volt bezárva a kecskeméti Centrum, a 
város és vonzáskörzetének polgárai 
visszakapták kedvelt bevásárló he
lyüket. A kívül-belül megújult, kibő
vített áruházat aki csak tehette, már 
felkereste, s bizton megállapíthatta, 
hogy a ráköltött 550 millió forint nem 
volt kidobott pénz! A földszinti 1100 
négyzetméteres élelmiszerosztály a 
Kaiser’s "előadásában" elbűvöli azo
kat. akiknek nem volt módjukban ed
dig "nyugati" áruházakban vásárolni, 
és elégedettséggel tölti el az azokat, 
akik ismerik azt a fajta módit. Ráadá
sul a megnyitás után két hétig tartott 
a rendezvények sorozata, amellyel 
kárpótolták a vásárló közönséget az 
átalakítás kellemetlenségeiért.
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Köszönet a támogatásért
A Margaréta Otthonban Lakó 

Emberekért Alapítvány kurató
riuma köszönetét mond mind
azoknak, akik személyi jövede
lemadójuk egy százalékát az ala
pítványnak felajánlották. Az ado
mányokat a kerítés megépítésére 
fogják felhasználni. De mivel ez 
igen költséges építkezésnek ígér
kezik, erre több év felajánlásait 
kell összegyűjtögetni.

dr. Bene Jánosné 
kuratóriumi elnök

A Sportoló Fogyatékosokért 
Alapítvány ezúton is megköszö
ni az adózók felajánlását, amely
nek felhasználásáról az alábbi tá
jékoztatást adja:
Az átutalt összeg: 177.123.-Ft
Irodai költség: 19.357.-Ft
Sportcélú kiadások: 69.257.-Ft 
A sportolókat szállítójármű 
költségei: 88.735.-Ft

Boronkay László 
kuratóriumi elnök

Az emlékezés virágai
A fűrészfogas házak Reile Géza utcai oldalán egyetlen virágoskert 

van. Igaz, egyszerű kis kert ez, guggonülő hajnalicska virágzik ott. ha
csak a lelkes parkgondozók nem darálják le a fűnyíróval, mint pár éve. 
Az idén nem érte a kikelt növényeket "az azt mondták, mindent, ami 
zöld" vakbuzgalmi kár (hogy növényismeret nem kell az ilyesfajta mun
kához, mifelénk nem szokatlan).

Szóval virágoznak a guggonülők, érlelik fekete magocskáikat, s ha 
csak valami nagy csőtörés miatt nem kell föltörni a földet, jövőre is szir
mot bontanak.

Hogy miért érdemes erről írni?
Az első virágmagokat Paksiné Zsófika néni vetette el a ház végében.
Hogy ki ez az asszony?
A tízemeletes ház mostani lakói közül is kevesen emlékeznek már rá. 

Lehet, hogy hét, de inkább már nyolc éve, hogy Zsófika néni elköltözött 
- a Béke fasori öröklakásba.

Ám kertje azóta is él, minden tavasszal megújul.
Ha van mennyország, Zsófika néni már biztos körbeültette a bárány

felhőket is. Áldott legyen az emléke.
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Egy jó nap a családoknak
Csináljunk egy MÁS napot elnevezéssel november 21-én az Alexandra 

Rendezvényszervező Iroda az Erdei Ferenc Művelődési Központban érde
kes programot prezentál a kecskeméti közönségnek, ingyenesen. Délután 
három órától bábszínház, Domokos Béla érdemes művész előadásában. 
Ezt az Elektro Cowboy együttes műsora követ, lesz divatbemutató. Öt órá
tól Tökjó-show, amelyen világslágerek csendülnek fel gyermekül. Este hat 
órakor tombola és más meglepetések.

Kommentár nélkül
Októberi reggel, felgyűrt ingujjban ülök egy udvaron, a kerekesszé

kemben, egy orvosi rendelő udvarán, a vérnyomásmérő már össze
csukva, nézem lélegzetem gomolygó páráját és a sztetoszkóp tölcsérét 
a szívem fölött, ha az ingemet majd visszagombolhatom, köszönöm, 
mondom, a novemberi ellenőrzéskor már a megfázás ellenieket is 
egyúttal...

Nem találok háziorvosi rendelőt Kecskeméten, ahová kerekesszékkel 
is bejuthatnék.

Hideg Antal


