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Jövőre orgonán is gyakorolhatnak

Új termek 
és tanszakok

Az új Duna-híd mellett lé
vő, Rákóczi utca 57. szám 
alatti intézményt 1946-ban 
alapították -  tájékoztatott 
Cziglényi László igazgató, or
gonaművész. Az akkori kon
zervatórium jogelődje az 
Ének-Zene Egylet múlt szá
zadi, Richter Antal által lét
rehozott zeneiskolája volt, és 
az 50-es évekig háromszintű 
oktatást végzett, amikor is 
az alsófokú tanítást leválasz
tották, 1966-ban pedig áthe
lyezték a felsőfokú képzést a 
Zeneakadémia főiskolai ta
gozataira, így jött létre a mai 
állapot.

Az orgona tanszakot 
1960-ban szüntették meg, 
nyilván azzal a megokolás- 
sal, hogy a szocialista állam 
pénzén ne képezzenek „kán
torokat”. A nyilvánvaló értel
metlenség feloldására jövőre

kerülhet sor, amikor újrain
dul a tanszak. A gyakorló 
hangszerhez szükséges 
összeg rendelkezésre áll: 
egyszerűbb. 12-13 regiszte
res orgona megvásárlását 
tervezik, amellyel az alapve
tő játéktechnikát már taníta
ni lehet.

Nem ez az egyetlen újdon
ság a középfokú zenetanodá
ban. Most fejezték be az épü
let belső felújítását és hang- 
szigetelését, így több helyen, 
egymást kevésbé zavarva 
gyakorolhatnak a növendé
kek. A fafúvósok négy új ter
met kaptak a melléképület
ben, ugyanott, a rézfúvós- 
ütös szakok helyén alakítot
tak ki még egy termet, a főé
pületben leválasztással szin
tén egyet. A bővítéssel függ 
össze a már működő új tan

Megyénk
múltjából

Téli gondok.„Kövessünk el 
mindent annak érdekében, 
hogy a mindennapi élet áru
cikkei, ha csak krajcárokkal 
is, de olcsóbbak legyenek. A 
közeljövőben ugyanis olyan 
általános drágulás fenyege
tőzik, hogy annak már az 
előszele is borzadályt kelt a 
szerény anyagi körülmények 
közt élő győri lakosság leg
szélesebb köreiben. Nem is 
szólva szegényeinkről, akik
nek sora városunkban sok
kal tömöttebb és hosszabb, 
mintsem azt az ember hinné. 
De utánuk következnek a 
kis fizetéses hivatalnokok, 
akik kétségbeesve tapasztal
ják, hogy az életszükségletek 
árai az egész vonalon min
tegy 30 százalékkal emel
kednek. Megértjük persze, 
hogy vannak bizonyos áru
fajták, amelyeknek emelke
désén nem lehet segíteni, 
ezek esetében az okok nem 
lokálisak. De vannak terüle
tek, ahova még jóakarattal 
be lehetne férkőzni.

Ilyenek a helyi piacaink, 
amelyeknek drágasága ellen 
szintén sok a panasz mosta
nában. Pedig tulajdonkép
pen a városhatóság felügye
lete és ellenőrzése alatt áll
nak, amiből logikusan kö
vetkezik, hogy a területükön 
kialakuló kereslet-kínálati 
viszonyok szabályozására a 
tanács intéző szerveinek na
gyobb gondot kellene fordí
tania. Különféle kedvezmé
nyek nyújtásával sikerrel le
hetne előmozdítani a vidéki 
árufelhozatal növelését, s 
akkor máris elfogadhatóbb 
vásárlási lehetőségek alakul
hatnának ki. De a város 
költségvetése sem fog abba 
tönkremenni, ha a magiszt
rátus átmenetileg felfüggesz
ti egyes termékek útvámját 
és helypénz-adóját. Pozsony 
és Komárom példája mutat
ja, hogy olcsóbb szénfajták 
beszerzésével, hús- és zsír
tartalékok biztosításával mi
lyen mértékben lehet 
könnyíteni a lakosság gond- 
jain.

Városunk vezetősége is 
úgy tekintse magát, hogy a 
falai közé szorult sok ezer 
családnak a feje és elsősor
ban az ö kötelessége, hogy az 
itt élő emberek helyzetét, 
mindennapi életét tűrhetöb- 
bé tegye!” (Győri Hírlap. 
1900. november 4-én.)

Séta Győrött. „Bár folyóin

kon még nyoma sincs a jég
buroknak, s azzal is tisztá
ban vagyunk, hogy a tél leg
keményebb hónapjai még 
csak ezután következnek, 
annak mégse lehet akadá
lya, hogy a sétáink közben 
támadt gondolatainkat pa
pírra vessük. Itt van mind
járt a régóta áhított ifjúsági 
játszótér terve, amely annyi
ra fontos lenne fiataljaink 
fejlődése szempontjából. 
Már évekkel korábban meg
indult egy erre irányuló moz
galom, de eddig csak légvá
rakat tudtunk ezzel kapcso
latban építeni. A célt szolgá
ló legalkalmasabb terület 
mindenképpen a Szedres- 
kert volt. Hiszen levegője jó 
és tágas, ellentétben a Pető
fi térrel, amely a heti vásárok 
kocsiforgalma miatt poros és 
veszélyeztetné a játszadozó 
fiatalok testi épségét. A Hon
védligetet kár lenne erre a 
célra felhasználni, szép fái, 
bokrai ifjaknak, aggoknak 
üdülést nyújtanak.

Az utóbbi esetében inkább 
a liget felügyeletére kellene 
több gondot forditani, mivel 
letiport füves részei, már a 
nyár elejére csupasszá vált, 
letördelt faágai, szétszakított 
drótsövényei nem hatnak 
vonzóan a járókelőkre. E sé
tatér közepére különben is 
egy obeliszket kell a város
hatóságnak , felállíttatnia, 
amely a késő utókornak is 
hirdesse, hogy Győr város 
közönsége hazánk szabad
sága kivívásának fordulóját 
méltó fénnyel ünnepelte 
meg. 1898 március idusán 
ugyanis a főispán a Lloyd 
nagytermében határozatilag 
mondotta ki egy ilyen emlék
mű létesítését. Az elgondolás 
azonban azóta csak álom 
maradt! -  De az új városhá
za előtti park is hiába váija 
a maga szobrát. Oda a ma
gisztrátus egy nagyobb mé
retű Pálffy-Schwarzenberg 
emlékmű felállítását tervez
te. A mintája el is készült, de 
a bronzba öntés most is ké
sik a megfelelő pénz hiányá
ban. Persze nem lehet min
dennel a város kasszáját 
megterhelni, a polgárság is 
megnyithatná erszényeit, 
hogy ez a magasztos terv va
lóra váljék!” (Győri Hírlap, 
1900. november 9-én.)

Tallózta: 
dr. Lengyel Alfréd

szak, az idén indult gitárok
tatás.

Megváltozik a felvételi 
meghallgatások és vizsgák 
rendje is. A pontosabb, ár
nyaltabb megítélés érdeké
ben négy alkalommal talál
koznak a jelentkezőkkel: elő
ször ezen a héten, aztán de
cemberben, februárban és 
végül márciusban, a tényle
ges felvételin. Ez utóbbi kivé
telével valamennyi foglalko
zás nyilvános, a novemberi 
és februári konzultatív zene
óra éppúgy, mint a decem
beri előfelvételi. Ha a szülőt 
érdekli, részt vehet gyerme
ke vizsgáin, a felkészítő ta
nárok számára pedig ezek a 
találkozások jó alkalmat te
remtenek szakmai megbe
szélésekre.

Az iskola külföldi kapcso
latai továbbra is széles körű
ek. székelyudvarhelyi, sza
badkai, grazi és wangeni in
tézményekkel működnek 
együtt. Három hete a fiatal
győri zenészek nagy sikerű 

oncertet adtak a wangeni 
művelődési központban, to
vább öregbítve városunk ze
nekultúrájának hat év alatt 
kialakult hírnevét.

A további szükséges felú
jításokról szólva az igazgató 
elmondta: eredetileg külső- 
belső rendbehozatalra ké
szültek a tervek, csakhogy a 
rendelkezésre álló anyagi ke
ret az idén kimerült. A város
képi szempontból is fontos 
munkálatokat a közeljövő
ben, valószínűleg a követke
ző év folyamán végezhetik el.

B. Z.

MAGYAR ECSETTEL

Simon János festészete
Egyszerű, problémamen

tes festészetnek látszik a 
sárvári születésű Simon Já
nos művészete, amelyből a 
győri Képcsarnokban ad 
most ízelítőt. A képek esz- 
köztelenséget sugalló köny- 
nyedsége, simasága azon
ban megelőző belső küzdel
mekre, számos lehetőség 
kipróbálására enged követ
keztetni. A táj motívumok, 
mert azokról van szó feltéte
lezik a filozofikus általánosí
tást, valamint az ennek meg
felelő modem, egyénített el
járások alkalmazását.

Képzőművészeti alkotások 
hangulatának, esetlegesen 
gondolati tartalmának elem
zése valóban értelmetlennek 
látszó dolog. Mégis elkerül

hetetlen, mert a képi való
ság, megjelenítés a reális vi
lág gondolati-érzelmi feldol
gozásának eredménye és 
nem utolsósorban mester
ségbeli tény a fények, a for
mák, a színek, az árnyékok 
kifejezési értékskálájának lé
tezése. Simon János kedveli 
a tiszta, nagy felületeket, a 
részletezést többnyire mellő
ző folthatásokat, a levegő fá
tyolos színeit, a vizek 
gyöngyház fényeit. A kiállí
tott festmények, -például a 
Kanyargós út, Ártér, Falu
szél -nyugalmat igyekeznek 
árasztani .kerülve az elanda- 
lítás csábító útjait, vállalva a 
racionalitás ridegségét. Tu
datos festészet Simon Jáno
sé, amely tisztában lehet

nemcsak a környező világ
gal, hanem a hozzá vezető, 
csak a művész számára 
megnyíló utakkal és feltehe
tőleg azzal is, hogy az elért 
eredménytől hova, merre ve
zetnek újabb ösvények. 
Merthogy tovább kell lépni 
minduntalan, ez a művészet 
és az emberi létezés kérlelhe
tetlen törvénye, amelynek 
megfelelő eszközök birtoká
ban nyugodtan elibe lehet 
menni. Simon János első
sorban nem konkrét tájél
ménnyel ajándékoz meg, ha
nem a táj élményével, ami 
érzékei gyűjtőpontjában a 
látottak alapján összegző
dött.

P . M.

T.M.
Transzcendentális meditáció.
Bámulatosan könnyedek lehetünk.
A tudomány -  a kutatók igencsak kifinomult 

módszerekkel vizsgálják az agy és az immunrend
szer kölcsönhatását -  most megint sűrűbben ker
geti az elménkbe, amit hosszú ideje mindig: az im
munrendszerünket gyöngíti a stressz, csökkenti 
szervezetünkben az antitestek mennyiségét, vala
mint a T-sejtek aktivitását. Egy szakember bizo
nyára csodálatos mondatokban számolna be arról, 
milyen eredményre jutott a T-sejtek, az emberi im
munrendszer fehér vérsejtjeinek megfigyelését kö
vetően, de úgy hiszem, a test és a lélek kölcsön
hatásának gondolatához kapcsolódva ezúttal mind
annyiunkat jobban érdekelhet a T. M., amelyről 
minden alkalommal kiderül: fokozza a jó közérze
tet.

Mi fán terem?
Olvasom, a világon eddig hárommillió ember sa

játította el ezt a stresszt oldó, természetes lazító 
gyakorlatot, amely az ember életét elviselhetővé 
teszi, sikeresebbé, nyugodtabbá. Meggyőzően pél
dázhatnám, de eddig valahogy kimaradtam belőle. 
Ide hát nekünk a transzcendentális meditációt! Ed
dig ugyan nem nagyon tudtunk róla, mintameditá- 
lókat nem mustráltmik, nem váltottunk velük szót, 
szakirodalmat nem forgattunk. A boldogságkeresés 
természetes ösvényének mondják azok, akiknél 
nem a becsülés alján vesztegel, hever a T. M., akik 
sokszor tapasztalták a testre és a lélekre gyakorolt 
előnyös hatásait.

Lehetünk-e ennyi hasznosság hallatán letörtek?
Szoktatni kell az elbeszéltekhez a fület, hiszen 

a meditációval az idegrendszer alapjaiban regene
rálódik, az ember másképpen lát mindent, követ
kezésképp mielőbb át kell pártolnunk a tiszta tu
datot átéltek egyre növekvő táborába. De csak ak
kor, ha igazán meg akarunk szabadulni a nyomás
tól, a feszültségek alól, ha szívből vágyódunk va
lami mesebeli ősállapot, szeplőtlen lét után, ami 
nagyjából érthető, hiszen a csoda számunkra a 
stresszmentesség lenne.

Persze, ebbe többen belehalnának.
Higgyük el, a T. M. stresszt oldó technikájából 

szép új világ születhet. Kellő becsülete lehet min
den meditációnak, s biztosan van a megyében 
olyan, aki az első tréninget követően valóban op
timistán szemléli a világot, aki a módszert dicsé
ri, egy sorban emlegeti a hihetetlen dolgokkal.

(Joó)

Sárga rózsa
Az asszony törékeny volt, kicsi. Életkora meghatároz

hatatlan. Való igaz, nézhettem volna ötvenötnek is, het
vennek is. Soha nem láttam még a piacon, ahová néha 
el-eljárok, inkább csak nézelődni, nem a hosszú társal
gásokért. Fényesek, hatalmasak voltak a sárga krizan
témok az asztalon. Mögöttük az asszony, de valahogy 
olyan furcsa, mintha tele volna bizonytalansággal, féle
lemmel. Biztosan rémületet keltene benne, ha megkér
dezném: maga boldog?

Ostoba kérdés.
-  Kérem, kérem vegyen egy rózsát! -  szólt utánam szo

morú hangon.
Visszamentem.
Ki lehet ez a görbe orrú. ferde szájú asszony, aki kí- 

nálgatja az árut? Piacokon ritka a szomorú és csöndes 
árus, mindenkinek az üzleten jár az esze, ahány ember, 
annyiféle hangon győzködik, csokrai a legszebbek, is
métlik majdnem ugyanazt: tessék, tessék a virág! Ő meg 
kétségbeesetten nézett.

-  Mi a baj? -  kérdeztem.
-  Egyedül maradtam a világban, meghalt az uram -  vá

laszolta nyugodtan, halkan. -  A gyerekeim se kiváncsi
ak rám Hetek óta sérült a lelkem

Kissé elfordult, lehajtotta a fejét.
Láttam, a könnyeken régen túl van, csak a keserűség 

maradt benne. Nem csodálkoztam a szomorúságán, 
egyedül van, engedelmes, mint egy mennybéli angyal, 
bánatát magába fojtja, nehezül rá a magány, és kará
csonykor sem lesz másképp. Nem tud sehová se men
ni. Az arckifejezése zavarba ejtett, mintha minden ha
lottja köréje gyűlt volna, aztán ahogy megjelentek, úgy 
el is tűntek anélkül, hogy ijedelmet okoztak volna a föl
dön.

-  Mindjárt tél lesz. Hóharmat festifehérre afüveket Ve
gyen tőlem egy rózsát!

Miért mondta?
Azóta többször gondoltam rá: mit csinál? Milyen üres 

reménytelenséggel telnek a napjai? Mi lett a sorsa? És 
él-e még? Merthogy a sárga rózsa szirmai másnap haj
nalra lehullottak. Én csak azt kérem, fogadja valaki a 
szeretetébe az asszonyt! Könnyű felismerni! Hatalmas vi
rágokat árul, mereszti apró szemét, motyogja, le nem ko
pik a nyelvéről: „Kérem, kérem..” Az ismerősök szerint 
a piacon mostanában ilyen nő nem árult virágot. Tud
nának róla. Én pedig itt hallom a mondatot: „Kérem, ké
rem vegyen egy rózsát!” Mintha kerekek csattogása do
bolna a fülemben. Dehát a piacon sok minden megtör
ténik. Akárcsak gondterhes időkben, amikor sohase 
egyetlen bajjal, bánattal él az ember.

J. J.
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