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VIDÁM ZENES SZOBOR

Apáczai-díjas tanár

„Meddig lehet ellátni 
egy katedráról?”

Rodint, a jó  nevű szobrászt fölkereste egy ugrabug- 
ra mozgású fiatalember, bemutatkozott és azt mondta:

-  Kedves Rodin mester, úgy érzem, ön perceken 
belül meg lesz hatódva...

-  Miért? -  kérdezte Rodin.
-  Mindjárt kiderül -  mondta a fiatalember. -  Én 

ugyanis rendező vagyok, és azért kerestem fe l önt, 
hogy megmondjam: filmet csinálunk az ön egyik szob
ráról a televízió számára.

-Filmet? Hogyan?
-  Azt bízza csak ránk. Mindjárt a tárgyra térek. A 

Gondolkodó című szobrára gondoltam, határozottan 
tetszik nekem ez az alkotás, lehet belőle valamit csi
nálni. Úgy érzem, bele tudnám vinni a magam világát, 
üzenetemet a társadalomnak, meg mindenfélét, ami 
mind csak javára válik. Na, mit szól hozzá? -  azzal 
hátravetette magát a fotelban és diadalmasan tekin
tett a megrökönyödött szobrászra.

-  Nem tudom, hogyan lehet ezt megcsinálni... -  
mélázott el a művész. — Azt a szobrot ugyanis én már 
egyszer megcsináltam, miért kell megcsinálni a már 
megcsinált dolgokat?

-  Ez, kérem, a rendezők sajátos szakmája -  vála
szolta a fiatalember, és egy kis előadást tartott a 
rendezőművészet szuverenitásáról és arról, hogy ren
dezők nélkül ma már nem képzelhető el élet a Földön.

A mester türelmesen végighallgatta, és arra gon
dolt, jó  dolog az önbizalom, anélkül tényleg nincsen 
élet a Földön. A rendező végül ezt mondta:

-  És most a lényegre! Mindenekelőtt, ezzel ön is 
tisztában van, a szobor a jelenlegi statikus állapotá
ban nem vihető filmszalagra. Természetesen meg kell 
eleveníteni, erre a célra van egy remek színészem, ő 
majd ragyogóan fogja alakítani a hőst. A színész 
vékonydongájú, kopasz és dadogásra veszi a szerepet, 
ennek mindig megvan a hatása.

-Hogyhogy dadogásra? -  kérdezte a szobrász. - A  
szobrok nem beszélnek!

-  De ez beszélni fog. A szöveget Tricsi Rezső írja, 
a nagy tehetségű dramaturg, egyébként ő írta a szö
veget a Lógyantához is, bizonyára tetszett látni...

-  Nem volt szerencsém.
-N em  baj, itt viszont szerencséje van, mert sikerült 

megnyerni az ügynek az egyik legmarkánsabb zene
szerzőt, ő írta az Ajkad a fülemen című elterjedt slá
gert, pont ő az, akire szükségem van -  jelentette ki a 
rendező határozottan.

-  Minek zene a szobornak? -  kérdezte a szobrász 
szorongva.

-  Mert ez már nem szobor, hanem film! Mint mon
dottam, ez egészen más ügy, mint a holt szobor. Egy 
kis balettkart is összedobunk, a koreográfia itt van a 
szemem előtt, minden táncos fekete harisnyába lesz 
bújtatva tetőtől talpig, a mozgás természetesen in
kább a vonaglás és a nyúlás mozdulataiból kompo- 
nálódik.

-Nyúlás, vonaglás? És mi lesz a Gondolkodóval? 
-  kérdezte ijedten a szobrász.

-Nyugi, ő sem marad szerep nélkül. A Gondolkodó 
természetesen beleszeret egy egyetemi hallgatónőbe. 
Az elején maga sem tudja, hogy szerelmes, de a 
hallgatónö már tudja, és ebből egy nagyon szép, 
modern konfliktus jön ki a nő és a férfi, a filozófia 
és a nő, valamint a gondolkodó és a gondolkodó 
között, mert önmagával is ellentétbe kerül, termé
szetesen.

-  Jaj -  mondta a szobrász.
-  Jó, mi? -  ugrott fe l a rendező és le s fe l kezdett 

járkálni a szobában. -  Csak azt nem tudom, hol vigyek 
bele egy kis új erkölcsöt, de azt majd még meglátjuk. 
A fő  az alapgondolat, amit természetesen én majd 
beleviszek, világítási effektusokkal, árnyjátékkal meg 
miegyébbel.

-  De miért kell mindehhez az én szobrom? — kér
dezte remegő térdekkel a szobrász, mert úgy érezte, 
hogy szurokba mártják, tollba hempergetik és szirup
pal öntik le.

-  A feldolgozásért -  mondta a rendező - ,  ne
kem valamiből ki kell indulnom, de ha egyszer 
megvan a kiindulási pontom, akkor már nem állít 
meg senki!

Kvári Sinkó Zoltán

Szabó István pápai tanár szá
mára ez nem annyira kérdés, 
sokkal inkább pedagógiai gya
korlat. Alapelve volt, hogy „ön
ismeretre lenne szükségünk”. O 
ezt úgy értelmezte, hogy a peda
gógus önismerete nem választ
ható el a diákjainak megismeré
sétől. Ezért próbált a gyermeklé- 
lek mélyére bepillantani, ezért 
kérdezte a pápai iskolásokat ar
ról: mit gondoltok az életről, az 
erkölcsről, a fenőttekről, a taná
rokról? Mi a véleményetek a 
tisztességről, a szerelemről, a po
litikáról? A magnószalagokról, 
levelekből összeállt szöveg mint
egy 1200 oldalt tesz ki. (A Megyei 
Pedagógiai Híradó Kiskönyvtá
ra 1984-ben 100 oldalon jelentet
te meg Gál Szabó István kutatá
sainak legérdekesebb anyagait, 
melyeket a szerző 1973 és 84 kö
zött gyűjtött.)

Ezt a kutató munkásságot is
merte el 1989-ben a Művelődési 
Minisztérium Apáczai Csere Já- 
nos-díjjal.

A  n a g y  s z á m v e t é s

Szabó tanár úr nyugdíjas, két esz
tendeje lett „iskolakerülő”. Nehézel
képzelni a nyughatatlan, örökösen 
érdeklődő tanárról, hogy megfér egy 
fedél alatt a nyugdíjas léttel.

Pedig ez a sorsa. Csakhogy...
Szobájában, mely könyvekkel 

van kitapétázva, látni a félbeha
gyott munka nyomait. íróasztalán, 
fotelben kéziratok. Nagy munkába 
fogott: regényt ír.

Mise előtt

Restaurált 
oltárkép 

a kereszttel

Lovas talán az idegenforgalomtól kissé elrejtett, de annál szebb 
gyöngyszeme a Balaton északi partjának. A falu főterén álló római 
katolikus templomát az 1300-as években építették, s a több mint fél 
évezredes török, német, osztrák, orosz uralom és persze a hideg balatoni 
szél kikezdte a régi épület falait. Nem csoda hát, hogy a hívek Körmendy 
József akkori felsőörsi prépost vezetésével két évvel ezelőtt gyűjtésbe 
kezdtek. Régészek, építészek segítségével feltárták az Árpád-kori emlé
keket, újraépítették a falakat s már ebben az évben új köntösben, felújítva 
várja a templom a híveket.

Kovácsi Miklós

Műemlék
a Balaton-felvidéken

V ersenytárgya lási fe lh ívás!

A kővágóörsi MHB 
T epécsi-vendégházhoz 

tartozó telep

kerítésépítéséhez
ajánlatot kérünk.

Műszaki adatok, paraméterek 
az MHB-igazgatóságon 

(Veszprém, Budapest u. 4., 
Szaksz Vince) 

rendelkezésre állnak.
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Télikabátok, p u ló verek , 
nadrágok . A kció!

Farmerek 200 Ft/db
egységáron.
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-  Én úgy emlegetem, mint nagy 
dokumentum... Tulajdonképpen 
egy értelmiségi pálya 30 évéről 
van szó. Ebben Madár Pál munkás
ságát mutatom meg. Valójában ez 
egy „palimadár”...

-  Miért? Talán az élete csődtö
meg...?

-N em  egészen. Úgy gondolom, 
nem lesz győzedelmes, de hordoz 
magában értékeket. Nem tudom, 
mi lesz a végkövetkeztetés, a hő
sök még nem árulták el nekem -  
mondja.

Sejthetjük, valamiféle önisme
reti könyv, melyben számot vet 
életével és korával. Minden reggel 
8-tól 12 óráig a „palimadárral” be
szélget, vitatkozik.

Szabó István ugyanis könyörte
len vitatkozó volt világéletében.

M i  m á s t  t e h e t ü n k . . . ?

Emlékszem, 1979-ben kisebb 
botrányt kavart a Népszabadság
ban megjelent írása Csak ki kell 
várni címmel. Ebben a magyarta
nítás tankönyvét szedte ízekre, 
hosszas sajtóvitát (meg személye
set is!) indítva el.

Megkérdezem:
-  És kivárta?
-  A cím arra utalt, hogy ezzel a 

könyvvel évekig fogunk kínlódni. 
Ki kell vámunk, míg megbuktatja 
önmagát. Ez történt; észrevétlen 
halt el, úgy tanítottunk, hogy nem 
törődtünk vele.

-  A tankönyvírás mizériája ma 
is tart. Maga a közoktatási állam
titkár mondta: „...újra kell írni a 
könyvek többségét”.

-  Én úgy látom, a pedagógusok 
azóta sokkal fásultabbak, minden
ki megkötötte a maga külön kis 
békéjét... Most sem következettbe 
valami csodálatos reneszánsz az is
kolában. Amit negyven év kialakí
tott, azt nemhogy négy hónap, de 
még negyven hónap se tudja meg
változtatni. A kormányzat új em
berei sem tudtak újítani. Az isko
la megújulásához ugyanis sok 
pénz kéne. És az nincs! Csak szó
lamok lesznek... Én Beke Katá
nak látatlanban is igazat adok -  
mondja.

Hát, ezt is ki kell várni.

Kérdezhetném József Attila 
verssorával: „Mondd, mit érlel an
nak a sorsa...” -  aki kutat, keres 
évtizedeken át az ifjúi lelkekben?

Milyenek 
a kamaszok?

-  Használta-e a magyar pedagó
gia az önismereti kutatásokat, 
melyben diákok sokasága nyilat
kozott meg?

-  Ezt nem érzékeltem. Több he
lyen megjelentek, megyei kiadvá
nyokban, a Kritikában, a Közneve
lésben meg másutt. De úgy érzem, 
a magyar pedagógia teoretikusai 
nem figyeltek fel rá. Igen nagy a 
belterjesség, én sokáig tagja vol
tam a Pedagógiai Társaságnak, va-. 
lósággal irritált ennek a belterjes
sége.

-  Kutatását nyomán szerette 
volna megismerni az iskolásokat?

-  Mindig nagyon érdekeltek a 
diákok: hogy milyenek? Milyenek 
lehetnének?! Hogyan lehet a gye
rek személyiségét építeni?

-É s  milyenek?...
Könyveket emel le polcáról: 

„Az önimádat társadalma” (Chris
topher Lasch), „A magányos tö
meg” (Riesman), majd így vála
szol:

-  A modem kamaszok narcisz- 
tikusak, önimádók. Én is ezt ta
pasztaltam. A gyermekre minden
nél jobban hatnak az elemi tisztes
ség, a primér emberi jellemvoná
sok példái. Elsősorban a szüleik, 
tanáraik... Azt is megírtam, hogy a 
gyerekek elítélik a felnőtt világot, 
elvtelenségeiért megvetik. Gyak
ran cinikusak... Erről annak idején 
sokat beszélt a Szabad Európa rá
dió... Alapvető minden pedagógus 
számára, hogy ismerje a diákot, 
akit tanít.

*
Szabó István tanár úr nagy 

számvetést készít Madár Pálról, a 
jóra1 törekvő, ambiciózus értelmi
ségiről, aki a neki rendelt Történel
met hazugságon kapta.

A katedrán álló tanár vajon med
dig lát? Bizonyára belelát a törté
nelem veséjébe, midőn számadás
ra szólítja. Balogh Ödön

Több m int száz versmondó 
a Radnóti-versenyen

A TIT Veszprém Városi Szervezete és a Szentkirályszabadjai Polgár- 
mesteri Hivatal által kiírt és november 10-én lebonyolításra kerülő vers
mondóversenyre 124 fő nevezett be. A nem várt nagy létszámra való 
tekintettel a rendezők a helyszínen három előzsűrizést iktattak be. A 
három csoport legjobbjai mérik össze a döntőben képességüket, melynek 
eredményeként a zsűri a kiírásban jelzett 6 díj helyett — szponzorok 
jóvoltából -  11 díjat tud kiosztani.

Mivel az eredetileg megjelölt helyszínen -  a községi művelődési 
házban-a verseny lebonyolítása gondokat okozna, ezért ennek színhelye 
a szentkirályszabadjai általános iskola lesz. A verseny 10 órakor ünnepi 
megnyitóval kezdődik.

Az események titkos története

J a z z - z e n é s z e k  e m l é k e z t e k  

a  f o r r a d a l o m r a

Budapesten, a Kassák Klubban, 
1986-ban az 56-os forradalomra 
emlékeztek. A harmincadik évfor
dulón, zárt körben, beavatott ün
neplő közönség előtt egy zenemű
vet adtak elő, melynek teljes címe: 
Az események titkos története -  
históriás ének a történelmen kívüli 
időkből. Itt először hangzott el 
nyílt utalás arról, hogy a művet az 
1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc emlékére kompo
nálták.

A Veszprémi Egyetem aulájá
ban november ötödikén hallhattuk 
a formabontó zeneművet Szaba
dos György (preparált zongora), 
Kobzos Kiss Tamás (ének), Gren- 
csó István (fafúvók) és Dresch Mi

hály (fafúvók) előadásában. Beve
zetőjében Szabados György el
mondta, hogy a darab 1984-ben 
született. Akkor Magyarországon 
még sugdolózni sem lehetett a 
nemzet legutóbbi forradalmáról. A 
hivatalos szóhasználat csak „az 
56-os események” megjelöléssel 
illette, innen a címben az „esemé
nyek” szó. Megtudhattuk, hogy az 
ének úgynevezett metanyelven fog 
megszólalni, azaz a magyar nyelv 
hangjaiból kikevert, valóságos je
lentést nem hordozó szavakat hall
hatunk majd.

A darab előadását követően a 
közönség fergeteges jazzkoncertet 
hallhatott Szabados Györgytől és a 
Makúz Együttestől.
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