
Hogyan csúszik ed egy 
em beri sors, m iként hu l
lik  szét és válik  rem ényte
lenné a  körülmények 
kedvezőtlen összjátékának 
hatására? Ezt az izgalmas 
és ta lán  m inden em ber 
sorsában kitapintható  kér
dést vizsgálja László A n 
na Megmérettél című hang
játéka. Hősét, Évát, a  te 
hetséggel m egáldott szövő
női a gyárvezetés szeretné 
kiemelni, iskolára küldeni, 
képességeit kiaknázni. De 
a m unkás férj — látva, 
hogy felesége szellemi 
adottságokban fölötte áll 
— megijed, s m indent e l
követ, hogy m egakadá
lyozza az asszony előrelé
pését. S ez sikerül is ne
ki. Egészen eddig a pon
tig együtt tudunk haladni 
az írónővel, i t t  azonban sa
já t hőse kicsúszik a kezé
ből és am olyan meg nem 
értett, szerencsétlen „jó- 
asszonnyá” válik. A hang- 
játék  pedig — leszám ít
va a fölösleges és bántóan 
naív égi keretet, a szá
monkérés. a megméretés 
cerem óniáját és az egész 
lilában párálló ködöt — 
m indinkább panelekből 
építkezik áldokum entum 
játékká. Vagyis László An
na nem m erte vállalni 
hősét, s nem tudott belőle 
egy korlátokat áttörni aka
ró drám ai alakot növesz
teni, aki éppen sorsának 
feszességében m utathatta 
volna föl leginkább kor
társnői problém áját. Az 
alapkérdés ugyanis, am it 
fölvet, rendkívül tipikus, s 
m int korábbi darabjaiban, 
ebben a  m unkájában is a 
női emancipációról szól 
Pontosan látja, hogy nem 
elég az egyenjogúsító tör
vény; a  társadalom , az 
em berek érettsége, szelle
misége is szükséges a  meg
valósításához. Kár, hogy 
ezúttal ismét egy kudarcot 
szenvedett asszony sorsá
nak és egy félrecsúszott 
frói próbálkozásnak lehet
tünk tanúi.

(harangozó)

FILMSIKEREK
KÜLFÖLDÖN

A XII. chicagói nemzet
közi filmfesztiválon Kez
di Kovács Zsolt Ha meg
jön József című játékfilm 
je nyerte a  fesztivál h a r
m adik d íjá t  Dr. Kárpáti 
György A  Vöröskereszt fia
tal. . .  című dokum entum 
film je a zsűri különdíját 
kap ta a IV. párizsi nem 
zetközi dokum entum film 
fesztiválon. (MTI)

TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK

Kevés a tanító
A főiskola és a képesítés nélküliek

Budapesten az előző évek
hez ‘képest nagyon sok az 
óvodás korú és az  általános 
iskolás gyerek. Tanító és 
óvónő azonban kevés van. 
Vajon milyenek a tanító- és 
óvónőképzés lehetőségei, s 
m iként segít a főváros 
gondjain a  Budapesti Taní
tóképző Főiskola? Erre 
kértünk választ dr. Békési 
Lajostól, a BTF főigazgató
játó l.

— A nappali tagozaton 
végző hallgatók szám át ele
ve meghatározza az intézet 
befogadóképessége. Jelen 
p illanatban ott tartunk, 
hogy — m ár-m ár a m unka 
színvonalát veszélyeztetve 
— túlzsúfolttá vált a főis
kola. Ezt bizonyítja az a 
tény, hogy amíg 1959-ben 
egy-egy évfolyam ra 70—80 
hallgatót vettünk fel, addig 
ma ugyanebben az épület
ben 150—160 hallgató tanul 
évfolyamonként. Ezt a lé t
számot még akkor sem 
tudjuk növelni, ha tisztá
ban vagyunk azzal, hogy 
néhány esztendőn á t meg
közelítően évenként négy
száz tanítóra és előre szinte 
nem is látható, hogy m eny
nyi óvónőre lenne szükség.

— Ha megépülne a fősko- 
la gyakorlóiskolája — a 
nappali tagozatra évfolya
monként húsz-harm inc 
hallgatóval többet vehet
nénk fel. Ez a létszám a fő
város illetékes szakemberei 
szerint 1981—82-től m ár 
elegendő volna. Amíg a 
gyakorlóiskola nem épül 
meg, feltétlenül szükség 
van átm eneti intézkedések
re.

— M elyek ezek?
— Főiskolánk vezetősége 

— megértve a budapesti ta 
nító- és óvón oh iányból adó
dó komoly gondokat — á t
menetileg igen nagy felada
tot vállalt m agára az esti 
óvónői és tanítói tagozat 
megszervezésével. Ezzel 
összefüggésben talán  elég 
annyit m egemlíteni: je len
leg a főiskola esti, óvónői 
tagozatán 700, tanítói tago
zatán 400 hallgató tanul. 
Figyelembe véve azt, hogy 
főiskoláink meglehetősen 
kis intézm ény: a nappali és 
az esti tagozatra járók — 
több m int 1500 hallgató — 
a m axim um át jelenti a n 
nak, am it becsülettel és 
lelkiismeretesen vállalnunk 
lehet. Ezt is csak úgy tud
juk megoldani, hogy az Ok
tatási M inisztérium m ellett 
nagyon sok segítséget ka
punk a Fővárosi Tanács 
művelődésügyi főosztályá
tól, a XI. és a XIV. kerületi 
tanácsok művelődésügyi 
osztályaitól. Az esti óvónői 
tagozat hallgatói jelenleg 
a Teleki Blanka gim ná
zium ban — néhány, e cél-

P E N T E K E N

A SZOVJET TELEVÍZIÓ ESTJE
A hagyományos nemzeti 

estek sorában pénteken a 
Szovjet Televízió m űsorai
ból készült összeállítással 
jelentkezik a  M agyar Tele
vízió. Először dokumentum
film eket vetítenek a  Szov
jetunió köztársaságainak 
életéről, term észeti szépsé
geiről, nevezetességeiről. 20 
óra 5 perckor kezdődik 
Gladkov klasszikus regé
nyének, a  Cementnek szov
je t filmváltozata. (A film 
m ásodik részét vasárnap 
este sugározzák.) Tavaszi 
vizek a  címe Turgenyev k is

regényének, am it Fantázia 
címmel vetítenek 21 óra 10 
perckor, a világhírű szovjet 
rendező, Efrosz produkció
jában. A prózát helyenként 
balettrészletek váltják fel, 
s az egyik főszerepet Inno- 
ken tyij Szm oktunovszkij ol
dalán a híres balett-táncos, 
Maja Pliszeckaja alakítja. 
Végül 22 óra 30 perckor a 
Taganka Színház m agyar- 
országi vendégjátékáról ké
szült filmbeszámoló zárja a 
Szovjet Televízió estjének 
m űsorát. (MTI)

ból a délutáni és az esti 
órákra felszabadított tan
terem ben — tanulnak. Nem 
könnyű az oktatásukkal 
foglalkozó, több m int het
ven, óraadó szakember 
megszerzése és állandó biz
tosítása sem. De csináltuk 
és csináljuk, m ert ez irányú 
oktató-nevelő m unkánkat is 
fontos politikai feladatnak 
tekintettük  és tekintjük. 
Ügy lá tjuk : pillanatnyilag 
ez az egyetlen m ódja az 
átm eneti nehézségek m eg
oldásának a fővárosban.

— Tanítanak olyan fia ta
lok is, akiket a nem m egfe
lelő felvételi eredm ényük  
m iatt nem  vettek fel a főis
kola nappali tagozatára. 
Most mégis itt tanulnak  — 
igaz: estin. Itt kisebb a kö
vetelm ény, vagy mást je 
lent ez az ellentmondás?

— Sajnos, gyakran mi is 
tapasztaljuk, hogy még a 
budapesti közvélemény sem 
kellőképpen és a valóság
nak megfelelően tájékozott 
ezekről a kérdésekről. So
kan nem tudják, hogy főis
kolánk esti tagozatára csak 
olyan, felvételi, illetve a l
kalmassági vizsgán m egfe
lelt, képesítés nélküli tan í
tó t és óvónőt veszünk fél, 
aki tanítói vagy óvónői 
m unkát végez. Azt term é
szetesen nem tudjuk ellen
őrizni — nem is feladatunk, 
ám előfordulhat —, hogy 
az általunk alkalm atlannak 
m inősített képesítés nélkü
liek munkaviszonyát ' m in
den esetben megszünte- 
tik-e. Az utóbbi egy-két év
ben ilyen esetekben is egy
re jobb az együttműködés a 
kerületi művelődésügyi 
osztályokkal. A teljes igaz
sághoz még hozzátartozik: 
a főiskolákon tanuló képe
sítés nélküliek zöme igen 
nehéz körülmények között, 
fegyelmezetten, szorgalm a
san, eredményesen tanul. 
Főiskolánk nagy gondot 
fordít a rra  — ami egyéb
ként alapvető dolog —, 
hogy egyetlenegy esti ta 
gozatra járó  hallgató se 
kapjon oklevelet, ha a mi
nimális követelményeknek 
nem felel meg.

— Mi történne akkor, ha 
a harmadik évfolyamos, 
nappali tagozatos hallgatók 
m unkába állnának, s  he
lyükre újabb első évfolya
mos vennének fel? A  har
madikosok így estin fe jez
nék be tanulmányaikat. A 
tanítóhiányon segítene ez?

— Amennyiben főhatósá
gunk, az Oktatási Minisz
térium  elrendelné azt, hogy 
az utolsó éves hallgatók 
valam ennyien kötelesek 
ínunkába állni, s tanulm á
nyaikat esti tagozaton be
fejezni, ezt természetesen 
tudom ásul venném. Am egy 
ilyen rendelkezéssel mesz- 
szemenően nem tudnék 
egyetérteni. Mindenekelőtt 
azért, m ert nem oldaná 
meg, lényegesen nem is 
segítené a főváros tanító- 
és óvónőhiányának csök
kentését. Az a százegyné- 
hány félig kiképzett peda
gógus — a kerületek szá
m át figyelembe véve — 
szinte elhanyagolhatóan 
kevés e nagy gond megol
dásához. Ugyanakkor meg
lehetősen sok k ár származ
na egy ilyen rendelkezés 
„eredm ényeként”. Azt je
lentené például, hogy a Bu
dapesti Tanítóképző Főis
kolán belátható időn belül 
egyetlen hallgató sem vé
gezne a nappali tagozaton. 
Sőt: a  nehézséget még fo
kozná az is, hogy mindez 
olyan körülmények között 
történne, am ikor az új 
rendszerű — részben szako
síto tt — tanítóképzés sze
rin t képzett tanítók első 
alkalom m al csak 1978-ban 
végeznek. Meg vagyok 
győződve arról, hogy köz
oktatásunk legfelsőbb irá 
nyítói nem fognak így ren 
delkezni.

— Ügy érezzük, hogy a 
Budapesti Tanítóképző Fő
iskola, noha a m unkaerő
gazdálkodással való konk
ré t foglalkozás nem tarto
zik a  hatáskörébe, tevé
kenységével hatékony se
gítséget nyújt a főváros ta
nító- és óvónőhiányának 
csökkentéséért, m ajd vég
leges megszüntetéséért.

Pálffy Judit

Koncert: képpel, iihmnel

Diavetítők és lemezjátszók társaságában az estre készül 
Szabados György

(O la sch e r  T a m á s  fe lv .)

Tavasszal m ár h írt ad
tunk a Bercsényi klub sike
res kísérletéről, amelyben 
a dzsessz és a m odern ze
ne élm ényét képzőművé
szeti alkotások bem utatá
sával színesítették. Az 
idén ősszel ismét elkezdő
dött a közös koncertek és 
kiállítások sorozata, s  ezút
tal kisfilm ek vetítésével 
gazdagodott a klub műsora.

A m inden héten kedden 
jelentkező programokat 
a  Kőszegi R hythm  and 
Brass koncertje kezdte, ek
kor nyito tták  meg Gulyás 
János fotókiállítását Mo
dulált fénynégyzet címmel. 
A m últ hetekben Szabados 
György és Horváth Lajos 
zongora-hegedű estje, Kása 
Gábor, Dukay Barnabás, 
Soproni József és a Váczi 
Tamás— Tréfás János szer
zőpáros modernzenei be
mutatója, Illés Árpád és 
Maurer Dóra kiállításai, 
Huszárik Zoltán  és Tóth 
János kisfilmjei szerepel
tek. „Közös alkotói módsze
rek a kortárs zenében és 
képzőművészetben” tém á
val előadói sorozat indul 
Maurer Dóra és Jenei Zol
tán vezetésével.

E héttől látható Gályor 
Tibor Sík hatások című 
képkiállítása, ezt Farkas 
Adám , m ajd Vajda Júlia 
tárlata követi. Ma újabb 
Szabados—Horváth kon
certet ta rtanak ; decem ber

7-én, az évadzáró-előadáson 
Kurtág György művei szó
lalnak meg.

A klub m űsorának gerin
cét adják Szabados György 
zenei produkciói. Az egy
kor egyik legnagyobb m a
gyar dzsessz-sikert — a 
San Sebastian-i Dzsessz 
Fesztivál nagydíját — el
nyerő együttes vezetője fel
hagyott a  hagyományos 
dzsesszmuzsikával; szóló 
zongoraesteket ad, vagy he
gedűsökkel lép, fel duóban. 
Részt vesz az Üj Zenei Stú
dió m unkájában, s  újabban 
Erdélyi György előadómű
vésszel sorra készítik a köl
tészet és m odem  zene kap
csolatára épülő műsorokat. 
Idén W illiam B lake-em lék- 
estet tarto ttak  „Nagysze
rűség” címen, a m últ hé
ten volt a „Szarvasének” 
című produkciójuk ősbe
mutatója.

Az erdélyi balladák köl
tészeti-zenei világát fel
dolgozó műsorban szereplő 
Bartók-leveleket, vagy ró
la szóló írásokat, vissza
emlékezéseket, eredeti bal
ladákat és Juhász Ferenc, 
Nagy László, Illyés Gyula 
verseit, felemelően erősí
tették  fel. egészítették ki a 
szövegek közt vagy alattuk  
áradó zongorafutamok, 
vagy a zongora belsejében 
gitárként, citeraiként pen
getett húrok.

K. J.

— Dénes Zsófia tette is 
m utatja, milyen em ber is 
lehetett A dy Endre, akinek 
barátsága ennyi hosszú év 
tizeden átnyúlik.

Király István  akadé
m ikus m ondta ezeket teg
nap, A dy Endre születés
napján, azon a háziünnep
ségen, am elyet az írószö
vetség klubjában tarto ttak  
és ahol á tad ták  Dénes Zsó
fia A dy-alapítványának 
idei négy első ju talm át. Dé
nes Zsófia alapítólevele 
azoknak szánja a jutalm at, 
akik a  legtöbbet tesznek az 
Ady-hagyaték éltetéséért. 
Műfordítóknak, színészek
nek és irodalom történé
szeknek szól elsősorban az 
alapítvány. Dénes Zsófia 
helyett — aki gyengélkedé
se m iatt nem lehetett je
len a  ju talm ak átadásakor 
— Király István m ondta el 
azt is, hogy az alapító a 
színészi m unkáért járó  ju 
talm at Latinovits Zoltán
nak szánta. Ö volt az, ak i
nek Ady-versmondása, é r 
telmezése szinte tan u l
m ánnyal ért fel. Néma meg
hajlással egyenértékű tehát 
az a  gesztus, hogy a színé
szi m unkáért já ró  ju talm at 
ez idén senki m ásnak nem 
ad ják  ki.

M int ismeretes, négy iro
dalom történész részesült 
az idei jutalom ban. Közü
lük az első Kovalovszky 
Miklós, aki a negyvenes

A  kétlaki tudós
évek eleje óta foglalkozik 
nyelvészi m unkája m ellett 
Ady Endrével, és aki a leg
nehezebb m unkát vállalta a 
hagyaték feldolgozásában: 
az életrajz megírását, a  le
gendákból és stilizálásokból 
kibontott hiteles életút 
megrajzolását. A második 
jutalm azott Gál István, aki 
Adyról és Babitsról Irt köny
vével segíti eloszlatni a  két 
költő viszonyának azt a té
ves megítélését, amely vi
tá ikat egész életükre szóló 
ellentétté nagyították fel.

Mivel Dénes Zsófia kí
vánsága volt, hogy a ju ta l- 
m azottak között az „ifjú 
szívekben élő” Ady szelle
mében mindig legyenek fial 
talok is, két ifjabb iroda
lomtörténészt is díjaztak; 
Láng Józsefet és Schweitzer 
Pált, akik m indketten sokat 
tettek az A dy-kutatásért, 
illetve a  kritikai kiadás 
szerkesztéséért.

Az ünnepség után Kova
lovszky Miklóssal beszél
gettünk a  m unkában lévő 
hatalm as A dy-életrajzról:

— Ady 80. születésnapjá
nak évében, 1957-ben kezd
tem a munkához. Em lékezé
sek A dy Endréről címmel. 
Az az aggodalom vezérelt: 
mivel Ady kortársai sem 
lehetnek jóval fiatalabbak

nálánál, jó lesz idejében 
elkezdeni az emlékek össze
gyűjtését. S ikerült még 
háromszáz kortársat találni. 
A visszaemlékezések össze
gyűjtése sokkal gyorsabban 
ment, m int azok bonyolult 
kritikai feldolgozása. A cél 
ugyanis nem csupán a szub
jektív emlékezések publiká
lása, hanem  az objektív 
megvilágítás. Annak ku ta
tása: hogyan függ össze
élet és m ű; a  szerelmek és 
barátságok, élmények, örö
mök és m egrázkódtatások a 
verses és prózai művekkel. 
A négy kötetre tervezett 
munkából eddig kettő jelent 
meg. A harm adik kötet a 
párizsi éveket, a Léda-kor- 
szakot öleli fel, egészen 
Csinszka megjelenéséig, a 
negyedik pedig 1912-től 
1919-ig ta rt majd.

— Nem gondolt arra, 
hogy e négykötetes gyűjte
ményből a szélesebb olvasó- 
közönség szám ára is lehetne 
egy nagy példányszámú 
népszerű A dy-életrajzot is 
összeállítani?

— De bennem is felm e
rült. E négykötetes m unka 
arányai ugyanis elriasztják 
az átlagolvasót, hiszen a kö
teteknek csupán a fele em
lékezés, a  másik fele kom
m entár, kritika, jegyzet. A 
négy kötet megjelenése után

esetleg szerkesztek az 
emlékezések anyagából egy 
egykötetes életrajzot.

— Milyen más Ady-m ű- 
vön dolgozott még az elm últ 
időszakban?

— A Gondolat Kiadó ta 
valy érdekes ötlettel kere
sett meg, s én igent mond
tam : készítsem el Ady „ön
életrajzát”. Ez kizárólag 
Ady-szövegekből á l l : idő
rendbe szedett cikkeikből, 
novellákból, levelekből. 
Ezekből bontakozik ki az 
élete. Nemcsak minden sor 
Adyé, még a fejezetcímek 
és a könyv címe is, amely 
ez lesz: Életem nyitott 
könyve.

— ö n  elsősorban nyel
vész. Mi ha jtja  Adyhoz?

— Bizony kétlaki ember 
vagyok, réges-rég „bele
estem ” Adyba és nem tu 
dok szabadulni tőle. Magán
időmben, magánszenvedély-  
bői foglalkozom vele. De 
hogy a  m ásik óldal am se 
tagadja meg magát, most 
a  „harm adik kezem mel” 
Ady szókincsével és nye lv
tanával foglalkozom. Olyan 
tém a ez, am elyet a nyelvé
szek az irodalm ároknak 
tolnak oda, az irodalm árok 
pedig a nyelvészeknek. így 
aztán én, a kétlaki vállal
koztam rá. Ezekkel a cse
kélységekkel igyekszem 
szolgálni a közelgő Ady- 
centenáriumot.

(f. f.)


