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PÉNTEKI KRÓNIKA TITULESCU-CENTENÁRIUM- 4.
Őexcellenciája dezkedésre való tekintet nélkül 

az összes államokkal történő 
együttműködés és kooperáció 
elmélyítéséért, egy új gazdasági 
világrend megteremtéséért, a 
nemzetközi élet demokratizálá
sáért. a biztonságért és a bé
kéért kontinensünkön és szerte 
a világon.

Nlcotae Titulescu születésének 
centenáriuma alkalmából kerék
asztal-tanácskozást rendeztek a 
Társadalom- és Politikai Tudo
mányok Akadémiáján. Ott vol
tak akadémikusok, tanerők, tu
dományos kutatók, központi in
tézmények dolgozói.A vita során hangsúlyozták, 
hogy Nicolae Titulescu a két vi
lágháború közötti időszakban 
intenzív politikai-diplomáciai 
tevékenységet fejtett ki Romá
nia függetlenségének, szuvere
nitásának és területi épségének 
a megvédelmezéséért, az összes 
államok jogegyenlőségéért. Tag
lalták Nicolae Titulescu akcióit 
annak érdekében, hogy Ro
mánia a jó szomszédság, a nem
zetközi együttműködés és koope
ráció kapcsolatait építse ki más 
országokkal. Megvitatták továb
bá — számos dokumentum fé
nyében — az illusztris román 
diplomata egyéniségének 
munkásságának más vonatko
zásait.

NICOLAE CEAUfESCU úrnak,KÖNYVEKMárcius 19., 
péntek

" m í _ zófiai vagy esztétikai fedőnevű

AMIT UH 17 [P7|AL| LTII karrier-vállalkozásai folytak.

milUL AZ [oZMulIlu szar&ásfíss.,. .,____. K^nvotnit ér- előadási lehetőségekről, anya-
Szász János uj kötetében*! gyultalán nem is bonyolult er ^ ,t S7Ó 

saját meghatározása szerint zelmi allasfoglalások alapjan ^ oivaíü kétségtelenül ebbe 
„elméleti jellegű . kísérleteit' jött leUe. . , g-x., az irányba folytatja Szász Já-
gyűjtötte össze, filozofálgató tehát , - nos merészen felvázolt gondo-
irásalt. Azokat, amelyekben Jánossal eBKltt élmén>sz^- latmenetejt szósz János írja
kísérletet tesz, töboek közt, sa- ruen éli at azt a marxi teteit, helyen hogv a ma negy
et iroi-kóltöi életművének az hotü' nem * tu^‘ venévesnél’ fiatalabb gondol-
elméleti megmeresere is, s a- meg a letet, ,'‘ancm a1 ltT a1 koáók nalunk abban külön-
melyekben határozó tón kicő- datot £sa‘!h^ha1a[k ’ ^,_ böznek az idősebb nemzedé-
vekeii szellemi-elmeleti taje- ladja azt a mechanikus, vul k . hotív míg azok mindenthúzódásának koordinátáit. Ha- f ^T^ajé^z ado'matlz-
tárjelző oszlopokul nevek szol- eeteléne^ miszerint a lét, az mushc/ vlszonyitva tesznek és 
gálnak: Marx, Ereud, Sartre, . ‘ .jr:a mérnek meg, addig a fiatalok
Gramsci, Marcuse, Adorno. Lu- osztóiyhelyzetben Azt írja menteBek ettől a berögződött, 
kacs György, Gall Ernő... bzasz, „Valószínű, hogy tele- , . - viszonveatástól

A kötet cimadó tónulmá- lemérzetemet neurovegetatív ícv te van kér-
nyát olvasva - amely a szer- idegrendszeremben, sajátos al- als azonban hogy a vm&ág- 
ző saját eszmetörténeti fejlő- kati adottságaimban is gyöke- ^ igy MjlikÍ a dofog^ 
dését a romániai magyar iro- reztetnem kell', ...vagyis ma- : oeldául a de-dalomtórténet nagy szemléleti gyárán: abban a körülmény- kaden‘ia fLllma és teienségt 
fordulópontjainak vázlatába ^ hogy nem mindnyáján SnStofiE
illeszti bele — e címet korul- születtünk nősnek. ' hiháó, ho«v
belül így értelmezhetjük: a Nem véletlenszerű Szász Ja- k(jzdött dékadencto ellen ha-
nalv hittől, a vakhittől, a me- nos különösen erős érdeklődé- , önkényesen szászésianisztlkus hittől a tudatos se Freud iránt. Szó sincs róla, KeTén teLő^em utalt v^v 
eszmélkedésig, a krltlclsta fel- ő nem a freudi vulgarizatorok „y ’ “ aLÍÍ
eszméléslg, a józan tudatig. A pikantériájához vonzódik, s ” 1 kö é- “I^“t “Jidősebb 
szerző nem vált világnézetet, általában túljut Freud saját ’ az,Jd
csak a világnézete színezete megállapításaiban és teóriái- . ‘ l. „_ULE^n .
változik. S éppen ez izgatja a bán is a konkrét félreértése-szerzőt: lehet-e ugyanazt a vi- ken, illetve elfogultságokon. -, ^fn kÜ ° bC’
lágnézetet más-más szemlélet- Freudból arra a lényeges felis- sze]ai' !..etVe hajlandók eppen
tel, életérzéssel, munkastílus- mérésre támaszkodik, hogy lel- i?1,?'„azaz n1m se* 
sál továbbvinni? És mi volt az kivilágunk szerkezete folytán, . * .,,unem
oka az elmélet tévedéseinek? a tudat nem mindég önmaga ema lkusa,n Ítélkezni:
Mi volt az oka, hogy a szerző határoz; illetve a személyiség - . , ™°2Zanntot, szabadel-
maga, az elmélet helyes alap- nem mindég a tudat utasító- ''l1'’0. ' tólyilagosultságot lát- 
jain állva, annak idején a gya- sainak engedelmeskedik, ha- egye® eli.élt deka-
koriat tévedéseit felismerte nematudatalattibaszorult.de jelenségekben, attól való
ugyan, de saját gondolkozás- ki nem hunyt, sőt dinamiku- .rfn' , ogy sat>Ionos gon-
beli tévedései miatt nem volt san forrongó érzelmeinknek, üoliloaasuaknak, dogmatiku- 
képes szóvá tenni? ösztöneinknek és ezekhez fű- ?°knak tarthatnák különben ő-

A gyakorlat tévedéseiről ződő megrázkódtatásainknak. ketl Igaz*a Latotoknál nincs 
szólva nemcsak az irodalomtör- Végeredményben Freud itt mag, ,ez a tó'®2, viszont megvan 
ténet, illetve a művelődéspoliti- ugyanazt állítja, mint Marx, óvaJlansáS a dekaden-
ka ama tévedéseiről beszél, a- vagyis: a lét határozza meg a Cláva ?zf'P^en> sot’ aminí ®P- 
melyeket „sematizmus, sztáli- tudatot... csak a lét nála nem- pen ®?lnha2[ vagy képzómü- 
ni dogmatizmus" néven szokás csak társadalmi tartalom, ha- vonaton egy időben lót-
összefoglalni, hanem emlékezik nem idegélettani és lélekta- aattuk’ nemcsak elszenvedői, 
a közigazgatás és igazságszol- ni is. hanem művelői is voltak an-
gáltatás gyakorlatának tévédé- Akármilyen nagy dolog az u az .I"z,lésterirornak, mely az 
seiről. a sztálini szektás kor- eszmélkedés mindég számolni °bszcf"‘tás- a közönségesség, a 
látoltság törvénysértéseiről is keli az elmélet vrszonvlaeos drasz-lkum rémuralmát szeret- 
Emlékeztet Tudor Arhgezi és ^vetettjével! * V°lna ^staurálni.

Sosztakovics megbélyegzésére, autonómiájának 
Zoszcsenkó 
„száműzetésére 
mocsárba", 
irodalomra,

Románia Szocialista Köztársaság elnökének
Köszönetét mondok önnek a nemzeti ünnepünk alkalmából hoz

zám és az ausztráliai néphez intézett meleg és szívélyes üdvözle
téért. Jókívánságait messzemenően nagyrabecsüljük, s a magunk 
részéről is meleg jókívánságokat küldünk, önnek személy szerint 
boldogságot, a román népnek békét é3 jólétet kívánunk.

I évnegyed 
III. hónap
Az évből eltelt: 78 nap 
Hátra van még: 287 nap 
Napkelte: 6.22 
Napnyugta: 18.27 
Holdkelte: —
Holdnyugta: —

★
A kolozsvár-napocai jogi fa

kultás és a Nemzetközi Jogi és 
Külpolitikai Társaság helybeli 
fiókja közös rendezésében szim- 
pezionra került sor a Babe$- 
Bolyai Egyetemen Nicolae Titu
lescu a román jogtudományban 
címmel. Ott voltak a helyi párt
ós állami szervek képviselői, 
akadémikusok, főiskolai tanerők, 
más tudományos és kulturális 
dolgozók, diákok.

Az értekezések hangsúlyozták, 
hogy az egységes román nem
zeti állam' megalakulásának 
éveiben a népünk életfilozófiá
jába mélyen visszanyúló ra
gyogó eszmék, magas fokú ön
tudat és felelősség vezérelte 
Nicolae Titulescu minden gon
dolatát és lépését, rámutattak, 
hogy jogászként, közgazdász
ként éj diplomataként, a népek 
békéjének és szuverenitásának 
bölcs harcosaként alkotó módon 
hozzájárult a társadalompoliti
kai gondolkodás, az államközi 
kapcsolatok gyakorlata és a nem
zetközi joggyakorlat gyarapítá

sához a két világháború közötti 
időszakban.

ZELMAN COWEN
Ausztrália jókormányzója

KÖZÉLETenyhe, csapadékos ipö

Bordei, aEcaterina Ion Központi Meteorológiai Inté
zel szolgálatos munkatársa
jelenti: az ország legnagyobb 
részében felmelegszik az idő. 
Változó felhőzetre számítha
tunk, kisebb esőkre, elsősor
ban Máramarosban, a Körö
sök vidékén és a Bánátban. 
A hegyekben havasesö, hava
zás, Mérsékelt, sokfelé meg
erősödő szél. Az éjszakai hő
mérséklet mínusz 5 és plusz 5, 
a nappali hőmérséklet plusz 
5 és plusz 15 fok között válta
kozik. A reggeli és az esti 
órákban a Duna-síkságon és 
Dobrudzsában ködképződés le
hetséges.

Megvitatták az igazságszolgál
tatás megszervezésével, a tör
vényhozás tökéletesítésével, va
lamint a jognak a két ország
ban kiépülő új gazdasági-társa
dalmi viszonyok fejlődésében be
töltött szerepével, továbbá az az
zal kapcsolatos kérdéseket, hogy 

jogászok mennyiben járulhat
nak hozzá a népek közötti jobb 
közeledéshez és kölcsönös meg
ismeréshez, a béke és az együtt
működés előmozdításához.

A találkozón részt vett Ghe- 
orghe Chlvuiescu igazságügy
miniszter.

Jelen volt Siegfrlcd Bock, a 
Német DK bukaresti nagy
követe.

Ilié Verdét elvtárs, Románia 
Szocialista Köztársaság kormá
nyának első minisztere fogadta 

NDK-ból érkezett küldöttsé
get, amely az Igazságügyminisz- 
téríum vezetőségének meghívá
sára élen Hans-Joachim Heu- 
singerrel, a Német DK Minisz
tertanácsának alelnökivel, igaz- 
ságügyminiszterrel látogatást 
tesz hazánkban.

A megbeszélés során taglalták 
országaink és népeink baráti jó 
viszonyát és együttműködését, 
amely a Nicolae Ceausescu elv
társ és Erich I-Ionecker elvtárs 
közötti hagyományos találkozók 
és megbeszélések alkalmával el
fogadott határozatok nyomán 
szüntelenül és lendületesen fej
lődik.

;>/ . s

kerékasztal-tanácskozáson 
hangsúlyozták, hogy népünk ha
ladó hagyományait a szocialista 
Románia magasabb fokon fej
leszti tovább, országunk és a 
párt főtitkára. Románia Szocia- 

elnöke,

A
a

KöztársaságlistaNicolae Ceausescu elvtárs gaz
dag nemzetközi tevékenységet 
folytat a szocialista országokkal, 
a fejlődő és el nem kötelezett 
országokkal, társadalmi beren-raa

szakon például a kömyezetíöld- 
rajz már nem válaszatható ver
senyvizsga tantárgy a világ 
gazdaságföldrajza mellett; ez 
utóbbi, akárcsak 19E0-ban és az 

kötelező
tantárgy marad az összes jelöl
tek számára, mert az 1932-es év
járatú abszolvensek az összes lí
ceumokban tanulták.

A szaktantárgyakat elnevezé
sükben és tartalmukban szintén 
adaptálni kell a líceumi oktatá
si tervekben előírt és az 1982-es 
évjáratú abszolvensek számára 
érvényes tantárgyakhoz. Ezeket 
a tantárgyakat minden egyes fel
sőoktatási intézményben a ke
reteik között működő profilok
nak és szakoknak megfelelően 
kifüggesztik.

4. A versenyvizsga tartalmát 
azoknak a tankönyveknek az a- 
lapján határozzák meg. amelyek 
alapján az illető tanévben az 
1982-es évjáratú líceumi abszol
vensek felkészültek, nevezete
sen az 1978-as kiadás a IX. osz
tályos tankönyvek, az 1979-es 
kiadás a X. osztályos tanköny
vek, az 1980-as kiadás a XI. osz
tályos tankönyvek és az 1931-es 
kiadás a XII. osztályos tanköny
vek esetében. Azoknak a jelöl
teknek, akik a tankönyvek más 
kiadásai alapján készültek fel, 
tanácsos egybevetniük tanköny
veiket a fentemlített kiadások
kal.

FELVÉTELI VERSENYVIZSGA A FELSŐOKTATÁSBATÉVÉ

PÉNTEK. L műsor: 15.00
Telex;nyelv; 15.40 Német nyelvű a- 
dás; 17.40 Lottó-sorsolás;
17.50 Ezeregy este; 20.00 Hír
adó; 20.25 A KISZ 60. évfor
dulója alkalmából; 20,5J> Ün
nepi előadás a KISZ megala
kulásának 60. és a Romániái 
Kommunista Diákegyesületek 
Szövetsége megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából:
21.50 Folytatásos tudományos
film: A megismerés határán; 
22.15 Híradó. IL műsor: 15.00 
Fiatal előadóművészek; 15.30 
A román falu; 16.00 Videoka
zetta: 17.00
Ezeregy este;
20.25 A George Enescu filhar
mónia szimfonikus zenekará
nak hangversenye; 22.00 A IX. 
évtized nemzedéke;
Híradó.

SZOMBAT, I. műsor: 11.00
Telex; 11.05 A haza nagyköny- 
véből;
Filmmúzeum —

13.00 Hétvége;
Heti politikai szemle; 20.00 
Híradó: 20.20 A román falu; 
20.35 Tévé-enciklopédia; 21.05 
Film; 22.05 Híradó: 22.20 Ta
vaszi rügyek. II. műsor: 20.00 
Híradó: 20.20 A román szín
ház történetéből: 21.05 Meg- 
éneklünk. Románia: Vrancea 
megye: 22.05 Híradó; 22.20 
Zenés videotéka.

VASÁRNAP, I. műsor: 8.00 
Konzultáció a műszaki és me- 
zőgazdsági szakoktatásba fel
vételizőknek; 8.40 Ember és 
egészség; 9.00 A haza védel
mében; 9.30 A zene örömei; 
10.00 Faluműsor; 11.45 Gyer
mekvilág; 13.00 Telex; 13.05 
Vasárnapi album; 18.40 Gyer
mekműsor; 19.00 Híradó; 19.20 
A román falu; 19.45 Megének- 
lünk, Románia; 20.30 Első 
szerep — francia film; 22.15 
Híradó; 22.30 Operarészletek. 
II. műsor: 13.00 A zene vará
zsa; 14.00 Rázboieni — 1476; 
14.20 Rajzfilmek; 14.40 Ifjúsá
gi klub: 15.15 Tévé-színház. 
Paul Everac: Bili, az optimis
ta; 17.00 Zenés tévé-est; 19.00 
Híradó; 19.20 Kilátó: 19.50 Ze
nés tévé-est — folytatás; 21.10 
A román falu; 21.25 Dzsessz; 
22.15 Híradó; 22.30 Románcok 
és vidám dalok.

15.05 A mai román Azok a fiatalok, akik mező
termelőegységekbegépészeti szakiskolák végzett

jei, akik utólag kiegészítették 
líceumi tanulmányaikat, az ag
ráripari líceumok abszolvensei- 
vel egyenlő végzettségűeknek 
tekintendők, és az Iskolai abszol
váló diploma és az érettségi 
diploma alapján beiratkozhatnak 
az említett szakokra.

Az agráripari líceumokon kí
vüli profilú líceumok abszol- 
vensei, akik egy éves gyakor
noki időt töltöttek mezőgazda- 
sági termelő farmokon és egy
ségekben, illetve mezőgazdasági 
kutató egységekben, a beirat
kozásnál be kell hogy mutassák 
az illető egység vezetősége áltól 
kibocsátott igazolványt.

Azok az abszolvensek, akik 
mezőgazdasági termelőszövet
kezetekben dolgoztak, és több 
éven át összesítették az egy me
zőgazdasági termelési évre szá
mítandó munkanapegységek 
(normák) számát, kötelesek be
mutatni az illető szövetkezeti 
elnök által kibocsátott és a me
gyei mezögazdasagi igazgatóság 
által láttamozott igazolványt, a 
nem szövetkezetesitett közsé
gekben lakó abszolvensek pedig 
a községi néptanács által kibo
csátott és a megyei mezőgazda- 
sági igazgatóság áltat láttamo
zott igazolványt, miszerint sa
ját gazdaságukban, illetve tár
sulásokban dolgoztak, ér. mező
gazdasági élelmiszertermékeket 
adtak át az államnak egy me
zőgazdasági termelési évnek 
megfelelő időszakban.

Azok az abszolvensek, akik a 
katonai szolgálat idején me
zőgazdasági egységekben — a 
mezőgazdasági termelőegysé
geknél teljesített egy évi gya
korlati idővel egyenlő — ter
melőmunkát fejtettek ki, az 
illető egység parancsnoka által 
kibocsátott ilyen értelmű bi
zonyítványt mutathatnak be.

előző esztendőkben,A felsőoktatási felvételi ver- 
1982—1983-as gazadasági 

lépnek be e gyakornoki idő tel
jesítése céljából, a líceum elvég
zését közvetlenül követő eszten
dőben halasztást kapnak a kato
naságtól. Az ilyen természetű 
halasztás jóváhagyásának felté
teleivel kapcsolatos felvilágosí
tással a katonai központok szol
gálnak.

A mezőgazdaság, kertészet, ál
lattenyésztés, könyvelés és ag
rárgazdaság szakon a látogatás- 
nélküli tagozatra olyan jelöltek 
iratkozhatnak be. akik a megyei 
mezőgazdasági szervek és a Me
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Minisztérium által láttamozott 
ajánlást mutatnak be munkahe
lyükről. úgyszintén Igazolványt 
arról, hogy mezőgazdasági ter
melőegységekben dolgoznak, az 
illető szakmában, legalább 5 
éve a mezőgazdaság, a kertészet 
és az állattenyésztés szak, s leg
alább 1 éve a könyvelés és ag
rárgazdaság szak esetében.

A művészeti felsőoktatás fel
vételi versenyvizsgájára azok a 
líceumi végzettek iratkozhatnak 
be. akik bizonyítják, hogy részt 
vettek a művészeti tömegtevé- 
kenységben 
művelődési házakban, művelődé
si otthonokban stb., s dijat 
nyertek a Megéneklünk. Romá
nia országos fesztivál keretében 
lebonyolított művészeti vetélke
dők különböző fázisaiban, bele
értve az iskolai művészeti vetél
kedőket is, vagy pedig nemzet
közi művészeti versenyek díj
nyertesei.

senyvizsgát az 
tanévre az Admiterea in inváti- 
mintul superior című brosúra 
1980-as és 1981-es kiadásában 
foglalt, és 1932-re is érvényben 
maradó szabályok és előírások 
szerint szervezik meg és bonyo
lítják le.

1. A felvételi versenyvizsga az 
összes oktatási formákban (nap
pali. esti és látogatás nélküli ta
gozat) 1982. július 15-én kezdő
dik. A műépítészet és település- 
rendezés, filológia, testnevelés, 
színház-, film- és televízió mű
veszet, képző- és díszítőművé
szet, valamint zene profilban, a- 
hol a versenyvizsgát szakaszon
ként bonyolítják le, az első sza
kasz július 8-án, a második sza
kasz július 15-én veszi kezdetét.

Beiratkozásokat a felvételi ver
senyvizsgára a fakultások tit
kárságán fogadnak el július 
5—11 között. Azokban a profi
lokban, ahol a versenyvizsga jú
lius 8-án kezdődik, a beiratko
zásokra július 1—6 között ke
rül sor. A filozófia, történelem- 
és jogtudomány profilban a je
lentkezők 1982. június 1 és 5 
között iratkozhatnak be.

2. A beiratkozási feltételek, 
valamint a benyújtandó okmá
nyok azonosak a felvételi ver
senyvizsgáról szóló brosúra 
1931-es kiadásában megjelöl
tekkel.

A mezőgazdaság, kertészet, 
állattenyésztés, állatorvostan és 
mezögépészet szakra csak az 
agráripari líceumok végzettjeit 
írják be; más profilú líceumok 
végzettjei beiratkozhatnak a ver
senyvizsgára az említett szako
kon, amennyiben bizonyítani 
tudják, hogy legalább egy évet 
mezőgazdasági termelőegysé
gekben dolgoztak.

A mezőgazdasági technikai is
kolák 1962—1967 közötti végzett
jei, valamint a 3 éves mezö-

)

Stadion; 17.50 
20.00 Híradó;

Az a sajátságos látvány me- 
hiányával. rbj fej hát szemeink előtt, hogy 

Ahmatova Hogy ezek az eszmélkedések arnjg egy időben éppen a túl- 
az irodalmi megjelenhettek, nemcsak an- hajtott elméletieskedés veze- 

arra a brosúra- nak tulajdonítható, hogy a tett az esztétikában, de a tár- 
amely Picassot gondolkodó szerző eljutott a sadalomban is, a legvulgári- 

emberevőnek, T. S. Eliotot író- felismerés magasabb szintjei- sabb, legvulgarizáltabb dog
gépelő orángutánnak gúnyolta, re, hanem annak is, hogy a matizmushoz és antiintellek- 
(És amely, egy külön-nagv- valóságunk, társadalmunk vál- tualízmushoz, addig később 

Lukacs-tanulmányban, tozott meg a Szász János által éppen a türelmetlen intellek- 
Az ember tragédiáját lefasisz- tárgyalt évekhez képest. tüalizmus és kriticizmus moz-
láknakvalózta, lényegében már Persze — és ha eléggé ki tiltja elő a legbanálisabb eszté- 
a sztálini dogmatizmus meg- nem montjva, de implicite tar- tikum-ellenesség ügyét, 
rendülése után is.) Es hivalko- talmazza Szász János gondo- Vajon az következne ebből 
zik — az Annál jobb a tényék- iatmenete ^ ezt az igazságot — mármint abból: az elmélet 
re nézvést című tónujnany- _ éppen az egyéni változatok a tévedésekben mindég a gya- 
ban — arra „amidőn Balogh lehetősége folytán, magát az korlat előtt Jár —, hogy hát 
Edgárt, Csógór Lajost, Deme- eiméietet mégsem lehet fel- nincs szükség elméletre. Szó 

KurKO Gyárfást es menteni a felelősség alól. sincs róla — általában. Viszont 
Meliusz Józsefet letartóztattak ugyanis az elmélet által elkö- a művészetben és az irodalom- 
es perDefogtak, amikor Gaal vetett hibák — gondolok a bán mindenesetre sokkal ke- 
Gabort és Nagy Istvánt apart- g2asz János által is emlege- vesebb külső elméletre, kőm
ből kizárván a Közéletből le- tett yulgérmarxista torzítások- mentárra, magyarázatra, állás- 
ny ege ben kiiktattak^ amikor fa a negyvenes évek végén, az foglalásra van szükség, mint- 
Cseh. Gyulát száműzték Ko- ötvenesek elején _ nem vol_ ahogy ezt sokan hiszik. Azért
nc?t a táreadalmí lét peremére tek azért éppen ennyire és mondom, hogy külső elméletre, 
szorították fáz amúgfTs álnév ilyenformában szükségszerek, mivel az alkotásban magában
használatára kényszerített Da- 
day Lórándot a „perzekutor 
esztétika" jegyében elnémítot
ták" stb., stb.

Méltánylandó, hogy Szász 
János magát nem határolja el ] 
az akkori idők tévedéseitől, és 
nem tetszeleg pusztán az áldo
zat szerepében; beszámol a- 
zokról a tudatállapotairól, a- 
melyek csak részben magya
rázzák „miért hallgattam — és ezzel végtére igazoltam is az patikusnak elképzelt fórra- tol az eszméletig című kötetbe 
ellenük felhozott koholt váda- dalmar munkas sémaképpen foglalt tanulmányainak típu- 
kat - sem a maga eszetol gyűlölte sát. Gondolatserkentő, kitekin-

És egy feszültséget, — az meg ^rghezit. ^ Arany Jánost, tésre késztető, ahogy maga 
igazmondás feszültségét — kel- v.agy Madachot, Pp Ehotot, szerző is kívánja, a megrögzó- 
tő fordulattal beismeri, hogy aklt neT- is lsmerhetí;U' Ha‘ dótt beidegződések felülvizs- 
nem elméleti féreértések okoz- nen?, az történt, amit a korszak galatára indító kötet. Es a 
ták az ő vagy mások hallgatá- efy , nagy . gondolkodója mar szerzővel teljes egyetértésben 
sát, hanem a félelem. Mint jóval azelőtt megjósolt: a mun- valljuk: „...ne hagyjuk kar- 
ahogv egyáltalán, ha jól utána kasmozgalomhoz csatlakozott, doskodni a szeszélyt, elterpesz- 
gondolunk, rengeteg elméleti kiábrándult polgári ertelmisé- kedni a kényelmet, ásítani az 

bonvolult giek kulturcsömörükben elta- érdektelenséget 
y karták a horizontot a felfelé akarunk

22.15 és

11.30 Népzene; 11.50 
ismét- 

17.40lés; | díjas

munkásklubokban.
5. Az 1982-ben felvételi ver

senyvizsgát rendező szakokat 
és a beiskolázási számokat idejében kifüggesztik a felsőokta
tási intézményekben.

Az idén sem lesz felvételi 
versenyvizsga a műépítészet 
(müépités-vezetö) és a fogászat 
szakon 3 éves időtartammal.

6. Bővebb felvilágosítás na
ponta a felsőoktatási intézmé
nyeknél a normális munkaprog
ram keretében.

Ügyszintén bővebb felvilágo
sítással szolgál a Fórum című 
felsőoktatási folyóirat március 
havi számától kezdve.

3. A felvételi versenyvizsga 
tantárgyai az összes profilokban 
és szakokon azonosak az 1981. 
éviekkel, beleszámítva bizonyos 
adaptációs tényezőket az 1982-es 
évjáratú abszolvensek líceumi 
tantárgyaihoz képest.

A földrajz — egy idegen nyelvVégülis függött az illető kriti- benne foglaltatik kimondatla- 
kusok tisztességétől és jelle- nul, vagy olykor akár kimond- 
métől is. És sajnos, az akkori va is, az elmélet, de az alkotás 
gyakorlatban mégis azt kellett gyakorlatának próbáján ke- 
látnunk, hogy az elmélet — resztül, annak kitéve. Mint 
értve ezen , most konkréten ahogy Szász János verse, vagy 
irodalom- és művészetelméle- szépprózája sem szenvedett 
tét és bírálatot — elébe ment soha elmélet-szegénységben, 
a társadalmi-politikai gyakor- Egy pillanatig sem akartam 
lat tévedéseinek, és derekasan ezzel arra célozni, 
megtódította őket. Szász János írói-költői alkotá-

Igy például, egy amolyan sai feleslegessé tennék A hit-

SPORT

Labdarúgó
híradómintha

Jól sikerölt fonnaellenőrzöt 
Játszott egymással Szobenben a 
jövő heti, belgák elleni barátsá
gos mérkőzésre készülő váloga
tottunk te az ausztráliai junior 
VB-n bronzérmet szerzett ifi 
csapatunk. Mlrcea Lucescu első
sorban a közép- és dél-ameri
kai túrán részt vett játékosokat 
szerepeltette, a Craiovai U lab
darúgói az együttes BEK-szerep- 
lése miatt maradtak ki, ugyan
akkor néhányan az ifi csapatból 
a nagvválogatottban kaptak he
lyet. A mintegy 20 ezer főnyi 
néző élvezetes, jóiramu játékot 
láthatott. A nagyválogatott Kiss 
és Turcu góljával 2.0 (0.0) ará
nyú győzelmet aratott. Mircea 
Lucescu és Mircea RSdulescu a 
következő játékosokat szere
peltette: Ducndam (Cavai) —
Rednic, Al. Nicolae (Andone), 
Zare (Dubinciuc), Kiss, Vama- 
nu, Paraschiv, St. Popa (Klein), 
Suciu (Petcu), Iamnndi (Turcu), 
Nemteanu. Ifjúsági válogatott: 
Girjoabá (Alexa) — Eduard, 
Circiumaru (M. Popa), Cioroia- 
nu, Mátéi, Bálint, C. Ilié 
(Hanghiuc), Fiijic, D. Zamfir 
(Bolba), Sertov, Lasconi (Ca- 
(uba).

a

Hargita megyében meg
kezdték a Maros felső 

folyásának szabályozását. Az 
átfogó munkálatokat, amely
nek során mintegy 50 kilo
méteres szakaszon „rekcu- 
mozzák" a folyót, ebben 
ötéves tervben be is fejezik. 
A folyamszabályozás ered
ményeként nem kevesebb 
mint 8000 hektárnyi területet 
vonnak be a mezőgazdasági 
művelésbe, számos helységet, 
országutat és vasútvonalat 
védnek meg az árviztől.

■ Huszonnégy 
növelik a 

rény megyei gertyénesi mező- 
gazdasági termelőszövetkezet- 

a szántóterületet 
idén. Ennek érdekében kü
lönféle talajjavítási munkákat 
végeznek, felszámolják a fe
lesleges utakat.

I

állásfoglalás nem 
gondolatmenetek, hanem e-

" — mert „nem 
úgy meghalni, hogy

törekvő, tehát eszmélkedni ki- ittlétünk két évszáma között a 
vánó munkásrétegek elől. Más- gondolatjelet elnyelje a tisztá- 

•) SZÁSZ JÁNOS, A hittől részt pedig, éppen a művészet- zatlan múlt és a föl nem tér
sz eszméletig. Esszék. Kritc- ben és az irodalomban, az el- képezett jövő homálya", 
rion Könyvkiadó, Bukarest, méleti küzdőtéren, csoportok,
1981. Szőcs Istvánklikkek ilyen vagy olyan fito

sokból, interjúkból színes, von
zó egyéniség rajzolódik elénk. 
De nemcsak Enescu-kepiink 
bemutatásáért éreztük jontos- 

A nagy művészek teljesít- művészete, neve, hírneve, nűk e torka, értékben olykor 
ményeiröl. életük, magatartá- mindaz, ami róla köztudott: egyenetlen anyag közzétételét. 
suk példamutató értékeiről vonzerővel ragad meg mind- A két világháború közli zenei 
valló minden hiteles adat gaz- annyiunkat. Hiányérzetünk köziratunk keresztmetszetet 
dagítja az olvasók, a széles tö- nem kis mértékben abból fa- kapja kezhez az olvasó. Énhez 
megek lelki világát, új távla- kad, hogy jó pár esztendeje pedig — úgy véljük — hozza- 
tokat tár elébünk, új vonások- ismerjük a Benkő András tartoznak a rövid előzetesek 
kai egészíti ki az alkotóról Bartók Béla romániai hang- vagy igen szerény koncertludo- 
kialakult — ám mindig tovább versenyeiről szóló köny- sitasok is. (Nem szamtíya in- 
alakítható — képünket. Ilyen vét, amely az első több formaciós értéküket.) Ezért 
szempontból az emlékek föl- mint 6záz oldalt kitevő rész- nem mondtunk le a mégoly 
kutatása, a forrásanyagok egy- ben tudományos alaposság- szerény, igénytelen cikkekről 
begyűjtése meghatározott és gal számbaveszi és elemzi sem, hiszen ezek az akkori cs 
el nem hanyagolható jelentő- a nagy zeneszerző és elő- ottani zeneírás szintjét is jel- 
ségü, a forrásanyag földolgo- adó műveit és föllépéseit, s lemzik."
zása. bemutatása, magyarázata csak ezek után kapnak helyet Ezek az észrevételek helye
pedig lényegretörően befolyó- maguk a sajtóvisszhangok, sek, és az a véleményem, hiba 
solhatja szemléletünket, esz- Pintér Lajos tájékoztatása a lett volna kihagyni a mások 
méletünket. Különösen fon- gyakorlott újságíró jártassá- által talán kihagyhatónak ítélt 
tos feladat a korunkra döntő gával tárja föl Enescu élet- szövegeket, viszont: egyrészt az 
hatást gyakorló művészi sze- rajzának néhány, a be nem olvasót valamivel jobban kell 
mélyiségekkel kapcsolatos el- avatottak előtt eddig homály- eligazítani köztük, másrészt 
mélyült, búvárló foglalatos- bán maradt mozzanatát. kiegészíteni szükséges őket a
sás. Ezért is vártam türelmet- a változatos sajtóanyag e- román, esetleg a német szak
lenül a román zeneművészet meli a kiadvány rangját. Ezek sajtó közleményeivel. A hely- 
leghatalmasabb egyéniségét a az idézetek Pintér Lajos igye- zet ugyanis az — és ezt Pintér 
romániai magyar sajtóvissz- kezetét dicsérik, és arról tó- Lajos kénytelen tudomásul 
hangok segítségével bemutatni núskodnak, hogy a régi évfo- venni, hogy: „A kisebb váro- 
igyekező könyvet.*), amelynek lvamok átböngészése során va- sokban (Beszterce, Fogaras, 
tervéről magánúton már évek- lódi kincsekre bukkanhatunk. Karanscbes, Regen, Petrozsény, 
kel ezelőtt tudomást szerezr Ezért nézetem szerint íeltétle- Oravica, Torda) tartott llang- 
tem' nül elismerés illeti a szerzőt, versenyekről sajnos nem ma-

A George Enescu erdélyi aki a két világháború közti ro- radtak dokumentumok, de még 
hangversenyei című kötet a mániái zenei élet közelségében, a szebent, 
szerző világosságra törekvő, annak hangulatvilágát, viszo- gyulafehérvári 
kérdéseket föl nem vető heve- nyait emlékében épen megőriz- sincs érdemleges magyar saj- 
zetőiével kezdődik, bevezető- ve, a George Enescu hangver- főanyaga."
Vfu ame*ynek célja — úgy tű- senyeivei foglalkozó lapszámo- Hézagossága ellenére a könyv 
nik — a puszta érdekkeltés, kát szorgalmasan, tüzetesen át- egésze legtöbbször lebilincselő 
holott nyilvánvaló, Enescu nézte. Joggal állapíthatja meg, olvasmány. A szemle örömmel

hogy: „E gazdag és értékes saj- ‘Ö1‘ e,t a szemlélettel akad vi
tatkozásom. Javaslataimat 
új, bővített kiadás reményében 
teszem.

SZEMLE ÉS SZEMLÉLEThektárral
Krassó-Szö-

bi n az

Szerdán játszották le a kon
tinentális labdarugó tornák ne
gyeddöntőinek ' visszavágóit. A 
Craiovai U Münchenben 
(1:1) arányú döntetlent ért el 
Bayern csapatával (gólszerzők
Hoeness, illetve Geolgáu), de_
elődöntőbe az NSZK-beli együt
tes jutott, miután az első össze
csapáson 2:0-ra győzött. Bajno
kunk lényegesen jobban látszott, 
mint az első mérkőzésen ott
honában, így emelt fővel bú
csúzhatott a tornától... A többi 
mérkőzésen két nagy meglepe
tést jegyeztünk: a BEK-ben a
CSZKA Szófia hosszabitás után 
kiütötte az angol Liverpoolt, míg 
az UEFA-Kupában a Kaiserslau- 
tern 5:0-ra múlta felül a Reál 
Madrid csapatát.

Eredmények (zárójelben az el
ső mérkőzés).

1:1
aAZ ÜJ ÉLET 

5-OS SZAMA 
A tartalomból: az
• Nemzetiségi tudatunk

erőforrása: oz önismeret
(Nagy Pál) • Faluról falura 
— Akosfolva (Bartis Ferenc)
• Iskola és ifjúság — Ingázó 
diákok (Szépréti Lilla) • Tol-

Lajos marosvásárhelyi 
ével — Beszélgetés Bözödl 
Györggyel (Katona Szabó 
István) • Világjárók: Arkan- 
sastól — Borneóig (Xántus 
János sorozatának I. része)
• Film: A testvériség szelle
mében (Török László): Sztá
rok albuma • Színház: Mi, 
Bethlen Gábor — Csép Sán
dor darabjának ősbemutató
ja Kolozsvár-Na pocán (Páll 
Árpád) • Képzőművészet • 
Másként ragyogj! (Lórinczi 
László) • Pillanatkép • No
vella-antológiánk • Nyelv
művelés • Mosolygó Tholia
• Kis utónévszótár • Szer
kesztőségi posta Kereszt-

l rejtvény

r n-

BEK: CSZKA Szófia — Liver
pool 2:0 (0:1) — hosszabbítás u- 
tán, Bayern München 
U 1:1 (2:0), Craiovai

Aston Villa — Di
namó Kljev 2:0 (0 0), Crvena 
Zvezdn Belgrád 
Iccht 1:2 (1:2).

KEK: Dinamó Tbiliszi — Legia 
Varsó (1:0 (1:0), Eintracht
Frankfurt — Tottenham 2:1 (0:2), 
7T Barcelona — Lokomotive 
Lipcse 1:2 (3:0), FC Porto —
Standard Liége 2:2 (0:2).

DEFA-Kupa: Radnicki Nis — 
Dundee United 3:0 (0.2), FC
Kalscrlautcrn — Reál Madrid 
5:0 (1:3), IFK Göteborg 
lencia 2:0 (2:2),
Hamburger SV 0:0 (2:3).

A vastagbetüs csapatok jutot
tak az elődöntőbe, amelynek 
sorsolását ma végzik el Zürich
ben. Az elődöntőket április 7-én 
és 21-én kell lejátszani.

SC Ander-

segesvári, lugosi, 
koncerteknek • i

PRONOEXPRF-SSZ Va-
NeuchatelA március 17-i sorsolás 

nyerőszámai:
I. húzás: 39, 28. 14, 11, 5, 3 

U. húzás: 9, 30, 4, 17, 37, l)

•) PINTÉR LAJOS: George főanyagból képet nyerhet 
Enescu erdélyi hangverse- olvasó Enescu kivételes elöadó- 
nyci, Kriterion Könyvkiadó, művészetéről, fogadtatásáról. A 
Bukarest, 1981.
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Márki Zoltánszép számmal fellelhető ripor-


