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Küldöttgyűlések 
(2. oldal.) 

Az Ifjúsági Ház és az egyetemisták 
(3. oldal.) 

A Medicus Színpad próbáján 
(5. oldal.) 

A bizalmiak munkájáról 
(6. oldal.) 

Barátok között Adenben 
Beszélgetés Dr. Vastagh Pál adjunktussal 

y 

A Jemeni Népi Demokratikus 
Köztársaság számunkra szinte is-
meretlen ország. Lexikonok ada-
tai szerint a közel háromszázezer 
négyzetkilométeres területen alig 
2 millió ember éL Főként arabok, 
de a városokban élnek indiaiak, 
Szomáliák, pakisztániak és bantu-
négerek is. A korábbi törzsi t a -
goltság már eltűnőben van. de a 
kormányzat letelepítési kísérletei 
ellenére is a népesség kb. 10%-a, 
a beduinok, nomád vagy félno-
mád életmódot folytatnak még 
ma is. Fővárosa az európai szín-
vonalú Aden, az ország legna-
gyobb településének számít há -
romszázezer lakosával. Itt jár t 
1981. február 1. és 8. között a 
KISZ KB Intéző Bizottságának 
megbízásából, a Jemeni Népi De-
mokratikus Köztársaság ifjúsági 
szervezetének, az ASEED-nak a 
meghívására dr. Vastagh Pál. a 
JATE Állam- és Jogtudományi 
Kara Állam- és Jogelméleti Tan-
székének adjunktusa . 

• 
— Az ASEED ebben az idő-

szakban ünnepelte megalakulásá-
nak 8. évfordulóját. Ez nekünk 
furcsa, hiszen nálunk nem szok-
tak 8. évfordulót olyan keretek 
között ünnepelni, hogy külföldi 
testvérszervezetektől is hívnak 
meg delegációkat. 

— Ök ezt egy nagy belpoliti-
kai eseménynek is szánták, nem-
zetközi részvételre is számítva. 
Meghívtak művészegyütteseket is. 
köztük a Rajkó-zenekart, illetve 
annak egy héttagú csoportját. 

— 1967. november 30-án a füg-
aetlenség kivívása után vonták le 
a brit lobogót. Az első néhány év 
a jobboldali anaolbarát erők utó-
védharcával telt el. majd 1969-
ben a Nemzeti Front balszárnya 
ragadta magához a vezetést és a 
tudományos szocializmust jelölte 
meg fő ideológiájaként, s végcél-
ként a szocializmus felépítését 
tűzte ki. Most. több mint 10 év 
elteltével is töretlen-e az új esz-
merendszer alapján kitűzött 
irányvonalT 

— Azt hiszem, hogy a Jemeni 
Demokrat ikus Köztársaság egyike 
azoknak a fej lődő országoknak, 
amelyek legközelebb á l lnak a 
szocialista világhoz, s ők igye-
keznek a legkövetkezetesebben 
szocialista alapokra helyezni a 
jemeni társadalmat. Ez tükrö-
ződik az ottani politikai rend-
szer felépítésében is. Legutóbb 
1979-ben tar tot ta a Jemeni 
Szocialista Pá r t a történelmi je-
lentőségű kongresszusát, ame-
lyen elfogadtak egy olyan progra-
mot. ami a pár tnak marxista— 
leninista típusú élcsapat pár t tá 
történő szervezését tartalmazza. 
Egészen másként kell európai 
szemmel, különösen a mi viszo-
nyainkhoz mérten értékelni azt. 
amit az ember ott lát. Stratégiai-
lag rendkívül fontos helyen fek-
szik Jemen, hiszen két ország-
részről van tulajdonképpen szó. 
Dél-Jemenről és Észak-Jemenről. 
A déli országban haladó politikát 
folytatnak, míg Észak-Jemen egy 
kapitalista úton haladó állam. 
Napirenden van az ország egye-
sítése, illetve ennek az előmun-
kálatai. de ez az ottani térség-
b e n nagyon komoly nehézségek-
kel iár. Elsősorban ar ra kell te-
kintettel lenni, hogv a közeli, kő-
olajban gazdag országok — 
Szaúd-Arábia és mások — abba 
-nem fognak beleegyezni — leg-
alábbis rövid távon — hogy a 
két országrész egyesülésébe olyan 
platformon hogv a dél-iemeni 
politikai irányvonal valósuljon 
meg. 

— Milyen gazdasági alapokkal 
rendelkezik ma a JNDK? Űav 
tudom, hoay a korábban óriási 
foroalmat lebonnolitó adeni sza-
bad kikötő működésére bénítólaq 
hatott a Szuezi-csatornn lezárása. 

— Aden rendkwöl fontos bo-

lyén. a Vörös-tenger k i já ra ta és 
az Indiai-óceán találkozásánál 
fekszik. Ez a korábban nagyon 
jelentős kikötő gyakorlatilag meg-
bénult. hiszen megszűnt a hajó-
forgalom a csatorpán. illetve a 
Vörös-tengeren, és ez visszavetet-
te Jemen gazdasági fejlődését. 
Míg a csatorna működésekor 
évente mintegy 10 ezer ha jó állt 
meg Aden kikötőjében olajat, 
élelmiszert, felvenni — ahol emi-
a t t élénk kereskedelmi élet ala-
kult ki —. a lezáráskor megszűnt 
műkölni. Sajnos, az újbóli meg-
nyitás u tán sem ér te el a régi 
szintet. 1975. óta csak évi 1000— 
1200 ha jó fordul meg o t t Az ade-
ni nagy kőolaj-f inomító elsősor-
ban a hajók el látására rendez-
kedhetet t be. de ugyanakkor 
gyors ütemben építették ki. a 
Szaúd-Arábiaiak a Vörös-tengeren 
Dzsidda-kikötőjét. valamint a ko-
rábban francia fennhatóság alat t 
állott Dzsibutit. melyek jelentős 
konkurrenciát képviselnek. 

— A jemeni gazdaságot korlá-
tok közé szorítja, hogy a térség 
országaitól eltérően a JNDK-ban 
úgyszólván nincs olaj. 

— Észak-Jemenben sincs, ot t 
viszont sokkal több a mezőgaz-
daságilag megművelhető terület. 
Jelenleg folynak kutatások a 
Szovjetunió és Olaszország segít-
ségével. de egyelőre nem lehet 
eldönteni, hogy ezek komoly 
eredménnyel fognak-e zárulni 
vagy sem. 

— A forradalom győzelme után 
az iparfejlesztési program kere-
tében. többek között, bőr-, ce-
ment és gyufagyár is épült. Foly-
tatódik-e az ipar kiépítésének 
programja? 

— Számos ú j ipari üzemet hoz-
t ak létre azóta. Mi is j á r tunk a 
delegációval több ilyen üzemben, 
például a te jgyárban. Ezek azért 
nem olyan volumenű létesítmé-
nyek. hogy export ra t ud janak ter-
melni és megalapozzák az ország 
gazdasási fölemelkedését. Já r tunk 
kisebb textilüzemben, valamint 
egy — a lakosság helyi ellátását 
szolgáló — sörgyárban, amelyet 
az NDK segítségével építettek, 
így mostmár az Arab-félszigeten 
is ismerik a Radeberger sört. A 
halászatnak nincs komoly feldol-
gozóipara. Maga az Indiai-óceán 
és térsége rendkívül gazdag hal -
b a n Óriási mennyiséget lehetne 
földolgozni, ha lenne rá kapaci-
tás. A modern halászati f lotta ki-
építése rengetegbe kerülne. A ha-
lászok szövetkezetekbe tömörülve 
ugyanazokkal a módszerekkel 
fogják a halat, mint aká r ezer 
évvel ezelőtt. Nem sokat válto-
zott a helyzet. Legfel jebb annyi-
ban. hogy most m á r nem evezős, 
hanem motorcsónakkal mennek 
ki a tengerre. Annak ellenére, 
hogy a gazdasági helyzet J emen-
ben az ország objektív körülmé-
nyei mia t t elég nehéz, nagyon sok 
szociális v ívmányt vezettek be a 
forradalom győzelme óta. Ezek a 
vívmányok elsősorban a közokta-
tás. a művelődés terén tapasztal-
hatók. Szinte erején felül tesz 
rendkívül sokat a JNDK a gvere-
kek. a fiatalok és az idősebb kor-
osztály iskoláztatására. Já r tunk 
általános és középiskolákban is. 
Látszik, hogy egv jól szervezett 
és az ország anyagi lehetőségeit 
messze túlhaladó oktatás folvik. 
Űgv ta r t ják hogv az a felnövek-
vő generáció amely most az is-
kolapadokban ül. vagv éppen ab-
ból kikerült, az ország lövőiének 
a garanciája és ennek érdekében 
próbálták az iskolarendszert mi-
nél tökéletesebbé tenni. Naevon 
sokat javult az egészségügyi el-
látás. elsősorban a városikban, de 
vidékeken is. Ebben nem kis sze-
repe van a szocialista országokból 
érkezett orvosoknak, fogorvosok-
nak és egyéb szakembereknek. 

— Vctnttak közöttük magyarok 

— Igen. szép számmal. Aden-
ben például 130 magyar él. akik 
a gazdasági élet legkülönbözőbb 
területein próbál ják segíteni a je-
menieket az ország építésében. 

— Még nem beszéltünk az egy 
hétig tartó rendezvénysorozat 
eseményeiről, programjairól. Mi-
lyen műsorokon. találkozókon 
vettek részi? 

— A rendezvénysorozatot Ali 
Nasszer Mohamed nyitotta meg. 
aki államelnök, a Jemeni Szocia-
lista Pá r t első t i tkára és a mi-
nisztertanács elnöke is egyben. 
Ennek keretében kulturál is ese-
ményekre. sportrendezvényekre, 
úttörőfesztiválra, közös társadal-
mi munkára került sor. amelye-
ken a külföldiek is részt vettek. 
Azután egy ideológiai szeminári-
umra voltunk hivatalosak, ahol 
az arab vüág if júsági mozgalmai-
nak helyzetéről volt szó. De je-
len voltunk egy szolidaritási 
nagygyűlésen is. ,ahol a magyar 
delegáció vezetője is felszólalt 
Gyakorlati lag ez volt a hét prog-
r a m j a 

— A JNDK-ban is tél van feb-
ruárban. csakhogy egészen más. 
mint nálunk. Ott az átlaghőmér-
séklet ilyenkor is 25 ° C körül 
van. 

— Igen s ez azt jelenti, hogy a 
nagyon kellemes 22 °C-os éjsza-
kai hőmérsékletet nappal 30—35 
fok követi. Volt a lkalmunk né-
hányszor fürödni az Indiai-óce-
ánban. de hát az európaiakon k í -
vül mást nemigen lehetett látni, 
mer t az arabok télen nem füröd-
nek a tengerben, számukra hideg 
a víz. 

— Személyes élményei, tapasz-
talatai alapján milyen kép kör-
vonalazódott önben, a látogatás 
végén? 

— Rendkívül érdekes élmény 
volt magának a fővárosnak az 
élete. Adenben van egy úgyneve-
zett . .Kráter" nevű városrész, ami 
lényegében a régi óvárosnak fe-
lel meg. Millió apró üz l e t áradó 
embertömeg, lüktető forgalom, 
rengeteg autó jellemzi azt a sa já -
tos hangulatot, amit az ember 
másut t — itt Európában — nem 
úgy. vagy egészen másként ta -
pasztal. Nagyon kellemes szemé-
lves élmény volt. hogy Adenben 
találkoztunk a Jemeni—Magyar 
Baráti Társaság vezetőivel. Kissé 
meglepett bennünket, hogy több 
ezer ki lométerre Magyarországtól 
egy ilyen kis országban, min t Je -
men. működik egy barát i társa-
ság. A magjá t elsősorban azok al-
kotják, akik Magyarországon ta'-
nultak. itt végeztek nálunk. Él-
ményszámba ment. hogy sok-sok 
évvel tanulmányaik befejezése 
után — az orvosok, mérnökök, 
mezőgazdászok némelyike m á r 
4—5 éve elhagyta hazánkat — 
mégis milyen árnyal tan beszélnek 
magyarul. Az ottani megbeszélé-
sek is magyar nyelven folytak és 
ők is rendkívül örültek, hogy ú j -
ra .igazi" magyar szót hallottak. 
A baráti társaság gyakran rendez 
kiállítást Adenben. sőt vidéken is. 
és megemlékeznek a magyar 
nemzeti és nemzetközi ünnepek-
ről. Nagyon felemelő érzés v o l t 
hogv ilyen messzire Magyaror-
szágtól is gondozzák a Magvar 
Népköztársaság hírnevét, és igye-
keznek minél többet megismer-
tetni a jemeni emberekkel ha -
zánk életéből. Rendkívül tiszte-
letreméltó az az erőfeszítés, amit 
az ember lépten-nyomon látott az 
ifjúsági szervezet m u n k á j a nyo-
mán. Nemcsak a városokban, ha -
nem vidéken ls óriási lelkesedés-
sel dolgoznak oedig sok helyen 
—, szinte középkori viszonyok 
közepette — rengeteg vallási és 
tradicionális előítélettel kell meg-
küzdeniük. ez az ottani körülmé-
nyek között — a mi vtszonvaink-
hoz nem hasonlíthatóan — rend-
kívül nehéz. 

HJZA BÉLA 

Nőnek születtem 
Ez «: tény már születésem pil-

lanatában fájdalmat okozott. 
Nos, akkor még — eszecském és 
lelkivilágom nem lévén — nem 
nekem, hanem szegény jó Apám-
nak, aki kétségbeesetten kiáltott 
fel megérkezésem hallatán: 
„Csak lány, nekem aztán nincs 
szerencsém!" Az orvos és a nő-
vérek kondoleáltak neki, s azzal 
nyugtatták, hogy azért elviselhe-
tő a csapás. Beletörődött. Emlé-
kezetemben ő az egyetlen férfi, 
aki sohasem éreztette velem, 
hogy én csak nőnek születtem. 

Bezzeg a fiúk a házból, nem 
égtek a láztól, s nem örültek ha 
velem lehetnek. Rendre megver-
tek és méla undorral löktek el 
maguktól, ha játszani akartam 
velük. Pedig már akkor elindí-
tottam emancipálódásomat:. hi-
szen megtanultam focizni, vere-
kedni és káromkodni klasszis 
szinten. Mindezzel azonban csak 
a lányok körében vívtam ki el-
ismerést, ami viszont kevés volt 
az üdvösséghez. 

Az iskolában a srácok csak 
nekem nem súgtak, ha makog-
tam a tábla előtt, az én uzson-

námat lopták el, s rajtam röhög-
tek, ha néha sírva fakadtam. 

S az első szerelem ... Oh, ami_ 
kőris pár hónapig dédelgettek, s 
aztán egyszerűen belátható mó-
don közölték velem a nagy és 
örök igazságot: „A pénz számol-
va, az asszony verve jó." 

S mert nőnek születtem kell 
mindig megvárjam, hogy engem 
válasszanak és ne én választhas-
sak, s kell káromkodás nélkül 
kibírjam, amikor az utcán jól öl-
tözött úriemberek utánam szól-
nak: „Hé, kisanyám NB l-es fe-
neked van." (Ez még a finomabb 
változat!) 

S mert nőnek születtem lehe-
tek szép, de okos sohasem, s e 
véletlennek köszönhetően jutott 
nekem az a nemes feladat, hogy 
e sorokat megírjam. 

Több, mint negyedszázada pró-
bálom kínnal-keservvel megkö-
zelíteni a teremtés koronájának 
— ma már belátom — elérhetet-
len szintjét. Tudomásul kell 
vennem, hogy én „csak" nőnek 
születtem. 

— Kata — 
Fotó: Faragó István 

Kari vezetőség-választások 
A József Attila Tudományegye-

temen megtartották a KISZ kül-
döttértekezleteket. Az oktatói-
dolgozói szervezet f ebruár 28-án, 
a három kari KISZ-szervezet pe-
dig márc ius 5-én rendezte meg 
küldöttér tekezletét Az ú jonnan 
választott vezetőségek névsorát az 
alábbiakban közöljük: 

Természettudományi kar: 
Titkár: Kovács Anikó, vezető-

ségi tagok: Vasköri Ildikó. Lacz-
kó Piroska. Lukácsi Ildikó. F. 
Hegedűs Margit. Paop Lajos. Sza-
bó István. Szűcs Árpád. Vörös 
É v a Aczima Mária. Hudetcz Nó-
ra. Kufcsák Oszkár. Gáspár Er-
zsébet. 

Állam- és jogtudományi kar: 
Titkár: Fekete Adél. vezetősé-

gi tagok: Léha Andor. Tóth Éva, 
Lukács József. Szécsi István. Ha-
rangi László. Nánássy László. 
Variú Gabriella Littman Éva. 
Lázár Emőke. Lednitzky Péter. 
Aradszki András. Gadóczi Ber ta-
lan. 

Bölcsészettudományi kar: 
Titkár: Deák Ágnes, vezetőségi 

tagok: Horváth Zsuzsa. Békés 
Csaba. Ka lmár Melinda. Tombor 
Ildikó. Hohl Zsuzsa. Szolnoki 
Zsuzsa. Variga Magdolna, Nvúl 
Ed i t Juhász Erzsébet. Vörös Ág-
nes. Űjfaluczki Judit . Bagi Ibo-
lya. 

Oktatói-dolgozói szervezet: 
Titkár: Fenyvesi Erzsébet, ve-

zetőségi tagok: dr. Visy Csaba, 
Zsigmond Ágnes. dr. Gaál 
György, Bar tha Miklósné. Völ-
gvesi László. Imre László, dr. 
Mezősi Gábor. dr. Szőke Katalin. 
Fábricz Károlyné. dr. Babos Pál, 
dr. Várnai Ernő, Vágvölgyi Anikó. 

(Mivel a kollégiumi és kar i 
küldöttértekezletek időpontja egy-
beesett a l apzár táva l mostani 
számunkban csak a Móra kollé-
gium és a bölcsészkar küldöttér-
tekezletéről közlünk tudósítást 
boánk második oidaláa) 



GYERMEKRAJZ KIÁLLÍTÁS 
Az elmúlt év őszén az Országos Vízügyi Hivatal és a Hazafias 

Népfront pályázatot hirdetett 6—14 éves korú gyermekek számára 
Víx- és környezetvédelem címmel. Az általános iskolások p témával 
kapcsolatos rajzokkal és dolgozatokkal nevezhettek a területi verse-
nyekre. 

Az Alsótisza vidéki Vízügyi Igazgatóság KISZ-szerVezete. valamint 
Környeaci cs Vízvédelmi Osztály» dolgozta fel a Csongrád. Bács-Kis-
kun és Békés menyéből beérkezett pályamunkákat . A legsikeresebb 
alkotásokból rendezett rajzkiálUtást az MTESZ székházában dr. Si-
mády Béla. az Л TI VÍZIG igazgatója nyitotta т е к február 23-án. A 
szakmai zsűri értékelése a lapján 6 alsó és в telső tagozatos tanuló 
m u n k á j a Jutott tovább az 1981 őszén megrendezésre kerülő Alkotó 
I f jú ság pályázat országos versenyére. 

Az alsó tagozatosok közül az első helyet Borsodi Mihály IV. osz-
tályos tanuló, a Kecskeméti Hunyadi városi általános iskola tanuló-
j a « e r e z t e meg „Szívügyünk, a víz" cimű munkájával , mig a felső 
tagozatos korosztály győztese Miklós Rita. a kiskundorozsmai II. szá-
mú iltolánoe iskola IV. osztályos tanulója lelt. „Tájkép" című ra j -
a ival . Képeink a kiállításon készültek. 

„ t i n i " — Gál Lajos (13 évea), Mindszenti Művelődési Ház. Képző-
művészkör 

élővilágért" — Bába Zsolt (11 éves). Köztársaság téri általános 
Iskola, Szentes (Fotó: Varga Csaba) 

Diploma a zsebben — 
tudás a fejben? 

Sokat hangoztatjuk, joggal hir-
detjük, hogy „megfelelő embert, 
a megfelelő munkahelyre". Ez a 
mindig időszerű követelmény — 
már-már kétkrajcáros Igazságnak 
hangzik. A gyakorlati életben 
azonban ez az elv séma, sokszor 
előnytelenül úgy módosul, hogy bi-
zonyos állások betöltéséhez bizo-
nyos papírok szükségesek. Ha egy 
törekvő üzemi munkás művezető 
akar lenni, természetes, hogy a 
művezetői munkakör feladatköré-
hez az alapiskolázouságon kívül 
szaktanfolyamot kell végeznie, 
hogy aztán „papírja" birtokában 
tölthesse be az állást. De mi a 
fontosabb a „papír" vagy a hozzá-
értés? 

Ügy gondoljuk, nem indokolt 
szembeállítani a bizonyítványt 
és a hozzáértést. Jogos azonban a 
kettőt szembesíteni. Elegendő hi-
vatkozni arra a vendéglői esetre, 
amikor a vendég az ehetetlen ke-
mény húsra panaszkodik, amit a 
szakács azzal utasít vissza: őt vád 
nem érheti, mert szakács-techni-
kusi oklevele van.. 

A diplomával nem feltétlenül 
jár együtt a hozzáértés és a rá-
termettség. Néha ez a „papír" 
elótérbehelyexéiével elhomályo-
sul. Az egyik autószervizben nem-
régen új műhelycsarnokot avat-
tak új diagnosztikai műszereket 
állítottak fél, A korábbi művezető 
«.¡ismert szakember volt, bár nem 
végzett technikumot, — nem volt 
oklevele, tudását mégsem vonta 
senki kétségbe. Mégis fölé helyez-

tek egy főnököt, akinek techni-
kusi oklevele volt. Mindenki tud-
ta, hogy a kinevezést az előbbi 
vezető ís kiérdemelte volna, leg-
feljebb azzal, hogy érettségije 
mellé szerezzen ö is oklevelet. 

A fejlett ipari országokban, az 
álláshirdetésben elsősorban azt a 
feladatot, vagy feladatkört eme-
lik ki, amelyre a pályázónak vál-
lalkoznia kell, s csak ezután sze-
repel — rendszerint apró betűk-
kel szedve —, hogy milyen diplo-
mához, nyelvtudáshoz kötik az 
állást. A hangsúly a vállalkozá-
son van, s ha valaki diplomát, 
nyelvismeretet állíthat mellé — 
annál esélyesebb. S hogy ez a sor-
rendiség helyes, ahhoz sok és 
többféle érvet sorakoztathatnánk 
fel. Ha csak azt az egyet mond-
juk, hogy valaki öt nyelv ismere-
tében is lehet „gyenge", s mit 
sem ér, ha diplomáját a munká-
ban nem oklevélnek, hanem men-
levélnek tekinti... 

A megoldás — elvben, s mint 
szellemi magatartási norma — 
régi és egyszerű. Nem az iskolá-
nak, az életnek tanulunk. Az is-
kola olykor túllzásokba, túlkép-
zés hibájába esik, de azt sem 
várhatjuk, hogy a tanterv, a ta-
nár mérje fel az összes igényt, 
amelyet majd a gyakorlat velünk 
szemben támaszt. A rossz munka 
alól senkit nem ment fel a diplo-
ma. ellenkezőleg: kvalifikált, jó 
munkára kötelez. 

SZLUKA EMIL 

Szántó Imre új könyvéről 
Az elmúlt hónapban került 

könyvárusi forgalomba egyete-
münk professzorának, Szántó Im-
rének „A végvári rendszer kiépí-
tése és fénykora Magyarországon 
— 1S41—1593" című ú j könyve. 

Hauser Arnold Lukács György-
gyei való beszélgetéseiben emlí-
tette meg, hogy a szakirodalom 
hitelesebb lenne, ha támaszkod-
hatna azokra a munkákra , me-
lyekben minden történész megírta 
volna szülőhelyének történetét. 

E kötet írója is eddigi munkás-
ságában mintha mottóul válasz-
totta volna ezt a megállapítást. 
Megírta szülőfalujának (Alsópá-
hok), b az ehhez közeleső Hévíz 
történetét, bemutat ta szűkebb pát-
r iá ja legnagyobb birtokosainak 
(Veszprémi káptalan, Festeticsek) 
uradalmain élők XVI—XIX, szá-
zad sorsát, hétköznapjait . Hely-
történészként dolgozott ott, ahová 
munkahelye kötötte. (Eger, 
Szeged). 

Talán nem tévedünk, ha azt 
mondjuk, ezt a könyvét a szinté-
zis igényével írta., most sem vál-
lalva a mindig bizonytalan, kellő-
en sohasem igazolható nagy kon-
cepciók gyártását, mely túl nagv 
időintervallumot s szerteágazó 
szakterületetet foglalna össze. 

Az elmúlt néhány esztendőben 
több könyv és számtalan érteke-
zés jelent meg a címben jelzett 
korszakot taglalandó. Ü j források 
(török illetve nyugati levéltári 
anyag) felfedezése, s részben pub-
likálása lehetővé tette a szakírók 
számára ú j kérdések, ú j szempon-
tok felvetését. 

A szerző a bő szakirodalom és 
sa já t levéltári kutatásai a lapján 
könyvének elején összefoglalja a 
magyarországi török terjeszkedés 
európai és közel-keleti politikai 
hátterét, rámutatva, hogy a ma-
gyar események megítélése nem 
lehetséges az országot környező 
területek, birodalmak történelmé-
nek ismerete nélkül. Talán elég 
itt a Habsburg császár (V. Károly) 
és a Habsburg király (I. Ferdi-
nánd) cselekvései, politikai dönté-
sei közti összefüggéseket kiemel-
ni, mely kapcsolatban a meghatá-
rozó elem. persze, az előbbi volt. 

A török terjeszkedést belső 
erők is kényszeritették —, ezt bi-
zonyítandó olvashat juk a könyv-
ben a török birtokrendszer, poli-
tikai s t ruktúra, s az ezekre is 
épülő ideológia (az iszlám) össze-
foglaló bemutatását . 

A kérdéskörök összegzésekor 
ki tér a szerző a szakirodalom vi-
táira is (így például a török had-

sereg actlo radiusának megítélése 
körüli polémáira), e vitában a le-
zárás Igénye nélkül állást foglal. 

Részletesen szól a végvári 
rendszer kiépítéséről, a várak t a j -
táiról. építési módjairól. 

Külön fejezet szenteltetett a 
katonaság szervezetének, harc-
modorának s a XVI. század má-
sodik felében lejátszódott „kato-
nai forradalom" magyarországi 
hatásának bemutatására. 

Részletes elemzés tárgya e 
hosszú védelmi vonal anyagi biz-
tosításának kérdésköre is, s hogv 
milyen mértékben vette ki ré-
szét e tehervállalásokban a ki-
rály. a földbirtokosok, illetve a 
dolgozó polgárság, a parasztság. 
Az áldozatvállalás mértéke a ki-
indulópont a végvárak helytállá-
sa eszmei hát terének vizsgálata-
kor is, mely elemzés során arra a 
következtetésre jut a szerző, hogy 
az eszmei alap e harcban „a vi-
tézi becsület, a haza és a hit Vé-
delmének összefonódottsága". 

A 110 oldalas tanulmányhoz 
tartozó 879 jegyzet ós a 15 oldal-
nyi bibliográfia a magyar és né-
met nyelvű szakirodalom és for-
ráspublikáció ismeretét, a tanul-
m á n y alaposságát bizonyítja. 

MONOK ISTVÁN 

A Medicus Színpad próbáján 
(A próbára késve érkezem, ép-

pen akkor, amikor Pasjaüa fa-
lu népe körülveszi, majd felis-
meri az egykor elűzött, s nem-
rég visszatért Isak-ot. A Medi-
cus színpad Branimir Scepano-
vii Az a gyalázatos nyár című 
regényének drámai adaptációján 
dolgozik A szín mindvégig a 
kocsma, az átdolgozás szerint a 
visszatért Isak körül kavargó 
események egy helyiségbe sűrí-
tődnek. Az. együttes november 
óta próbálja a darabot, s a be-
mutató április 9-én lesz, a JA-
TE-klubban. A mozdulatok, az 
együttes mozgás egyelőre kevés-
bé kidolgozott, a dlkcló azonban 
— egy-két kihagyástól eltekintve 
— már-már bemutatóra megér-
ten pontos és árnyalt . Mire 
mindezt megfogalmazom ma-
gamban, a faluközösség a lelep-
leződött Isak-ot — tudniillik, 
hogy az mégsem „hatóság" — a 
földre teperi. Oláh Attila — Isak 
alakítójának — keze be van köt-
ve és össze van varrva, az előző 
pióbán egy szék fölhasította a 
tenyerét. A falu lakóinak alakí-
tói nem nagyon törődnek mind-
ezzel, „élesben" játsszák el a ve-
rekedést jelenetet. 

A próba végeztével körbeülünk 
egy „kocsmaasztalt", s beszélge-
tünk a darabról, a Medicus 
színpad elmúlt évi munkájáról .) 

— Attila, ősszel már megkér, 
deztelek ez évi programotokról, 
akkor, többek közt, azt mond-
tad, hogy ezzel az átdolgozással 
folytatni szeretnétek azt a kez-
deményezést, aminek első állo-
ipása a „Földbe némult száj" 
•j ímű előadás volt, nevezetesen 
„a közönség és a játszó szemé-
lyek térbeli variációjának" kí-
sérletezését. Mit jelent ez pon-
tosan? 

— Az előadáson nem választ-
juk el egymástól a színpad- és 
nézőteret. A színhely a kocsma, 
melynek asztalainál a darab sze-
replői és a közönség együttesen 
foglalnak helyet. Tehát a néző 
úgy ül a kocsmaasztalnál, mint 
az. adott faluközösség tagja. 
Meghatározott funkciója van az 
előadásban. kénytelen-kelletlen 
annak résztvevőjévé válik. S ha 
passzív résztvevő is, nem számít, 

hiszen passzivitása révén is a 
tömeghez tartozik. 

— Legutóbbi bemutatótok a Max 
Frisch drámája nyomán készült 
„Biedermann és a gyújtogatok" 
volt. Ott az eredeti drámát erő-
sen akuallzáltátok. A próbán 
látottak alapján a Scepahovic-
átdolgozásban erről jószerivel 
lemondtatok, pedig a regény 
szinte önmagától kínálja ezt a 
lehetőséget... 

— Semmiképpen sem akarunk 
görcsösen ragaszkodni az aktua-
lizáláshoz. A regényben, s en-
nek megfelelően a ml átdolgo-
zásunkban is merülnek fel olyan 
általános emberi, erkölcsi prob-
lémák, amelyeknek hiteles be-
mutatása önmagában hordozza 
az emberi aktualitást , tehát 
szükségtelennek érezzük a kül-
sődleges. formai elemek „moder. 
nizálását". Nem aka r juk minden 
áron elhitetni a nézővel, hogy 
éppen itt és most muta t juk be a 
darabot. Ennek megfelelően tel-
jesen egyértelmű „üzenetet" sem 
akarunk küldeni a néző . felé, 
szeretnénk elkerülni, hogy Isak 
egyértelműen pozitív vagy ne-
gatív hőssé váljon. 

— Hiszen Isak két dolog miatt 
jön vissza — szól közbe Petar 
alakítója. Nagy Imre. — Szereti 
a falut, s ez a szeretet hozza 
vissza egyrészt, másrészt viszont 
bosszút akar állni korábbi sé-
relmeiért. 

— Talán ne elemezzük mé-
lyebben a darabot, erre alkal-
munk lesz a bemutató után. Tu-
dom. hogy december elején Ka-
towicében járt a színpad, egy 
nemzetközi amatőrfesztiválon. 
Talán ha erről mesélnétek... 

— A Katowicéi Színjátszó Na--
pókra kaptunk meghívást, ame-
lyen a lengyel csoportok mellett 
cseh és jugoszláv amatőr színpa-
dok voltak jelen. Magyarország-
ról pedig ml — mond la Szabó 
Irén. A színpad a „Földbe né-
mult száj"-at mutat ta be, úgy 
tűnik, sikerrel, hiszen a feszti-
válon kiosztott nyolc legjobb 
"alakításért járó dí j közül kettőt 
mi kaptunk. (Oláh Attila és Ap-
ró A. Zoltán a darab két sze-
replője. — A szerk.) 

— Nagyon szíves vendéglátás-
ban volt részünk — veszi á t a 

szót Piroska Béla. S természete-
sen értékes tapasztalatokat sze-
reztünk. A lengyel csoportok 
nagyrészt sa já t szerzőjű darabo-
kat mutat tak be, s meglepett 
bennünket a lengyel amatőr 
színjátszás izzó aktualitása, jó 
ertelemben vett politikussága. 

— Mint már említettük, leg-
utolsó bemutatótok majd egy 
éve lezajlott. Azóta mit csinál-
tatok? 

— Kicsit „elúsztunk" ezzel az. 
évvel, hiszen a mo6tanl Scepa-
novié darabbal télre el kellett 
volna készülnünk. Eközben ar ra 
is rá kellett jőnnílnk, nem biz-
tos, hogy annál jobb lesz. a da-
rab, minél tovább próbáljuk. A 
. .B iede rmann . . . " óta nem ját-
szottunk ú j darabot, de a „Föld-
be némult száj"-Jal és a „Há-
zassági hirdetés"-sel több helyen 
is felléptünk Időközben. 

— Ebben a tanévben szeret-
nénk még bemutatni Nagy Imre 
egyfelvonásosát, amely más Jel-
legű mint a korábbi produkció-
ink — folytat ja Oláh Attila. 
Nem mondtuk le Péter Hacks 
komédiájának — Rozi álmodik 
— színreviteléről sem. s ter-
vezzük a „Csapodár madárka" 
folytatását ,18. A korábbi gya-
korlattal ellentétben a társulat 
nyáron Is szeretne együtt ma-
radni, egy-két hétre. Így — re-
mélhetőleg — folyamatosabbá 
tehet jük munkánkat . 

— Visszatérve a Scepanovlc-
átdolgozásra: volt-e. vagy van-e 
olyan nehézség, amely új erő-
próbát Jelent számotokra? 

— Üj tagokkal kezdtük el a 
munkát , s ez nem ment zökkenő-
mentesen. A bemutató érdekes-
sége lesz, s ez is nehézséget je-
lentett, hogy a szereplők közül 
hárman eddig egyáltalán nem 
játszottak színdarabban. A Fiú 
alakítója például, Németh lst. 
ván, a Ságvári gimnázium első-
osztályos tanulója. 

A programhoz még ' anny i t , ki-
egészítésül: ezzel a darabbal 
kaptunk meghívást a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemre, 
s a balassagyarmati országos 
amatőr színjátszó fesztiválon is 
a Scepanovic-átdolgozást mutat-
ta be. 

(bclányl) 

A fény birodalma 
A Gondolat Zsebkönyvek soro-

zatban most jelent meg A fény 
birodalma című könyv, melynek 
Sain Márton az írója A könyv 
ismeretterjesztő jellegű, bárki ál-
tal jól érthető. így e sorok írója 
bátran a ján l ja mindazoknak, akik 
olyan, a fénnyel kapcsolatos je-
lenségek magyarázatát, szeretnék 
megtudni, amikkel naponta talál-
kozunk. Hasznát vehetik a fizika 
tanárszakosok is későbbi oktató-
munkájukban. 

A közel 130 oldalas könyvecs-
két a szerző három részre tagol-
ta: a látható, a láthatatlan és a' 
különleges fények az egyes feje-
zetek címei. Megismerkedhetünk 
a fénysebesség mérésével, a fény-

interferenciával, a színkeveréssel, 
s a színesfényképezés elvével. 
Megtudhatjuk, ml a röntgensu-
gárzás. milyen tulajdonságai van-
nak. Választ kaphatunk például 
olyan érdekes kérdésekre is, hogy 
felmelegszik-e a napra kitett hő-
mérő. ha jégtáblát teszünk a nap-
sugarak elé. Szemléletes leírást 
találhatunk a színképekről is, 
vagy a színképek és az atomszer-
kezet közti összefüggésről. A fény-
elméletek című részben történeti-
leg kísérhet jük végig a fényről 
vallott nézetek sokféleségét. Az 
atomisták úgy képzelték — olvas-
hat juk —, hogy a testekről vé-
kony rétegek válnak le minden 
pillanatban, és ezek szembe való 

jutása eredményezi a látást. A 
mai felfogás szerint, a fény nem 
részecske és nem is hullám. A 
fényjelenségeket a kvantumelmé-
let í r ja le. A fizikában és a ké-
miában. valamint az iparban 
széles körben alkalmazzák a lé-
zert. így érdeklődésre tar that 
számot a lézer működésének le-
írása. Tulajdonságairól, alkalma-
zásáról Is olvashatunk. 

Gazdag képanyagot ta lálunk a 
könyvben, melyek szemléletessé 
teszik a szöveget. Sok más és ér-
dekes. itt nem említett jelenséget 
is tárgyal a könyv, ilyenek példá-
ul a hőmérséklet, sugárzás, a fény-
nyomás, a cserenkov sugárzás. 

DOBA LASZLÖ 
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