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A HÉT FILMTE

D ick Tracy
H át akkor jöjjenek a mesék!
Mert akárhogy csűrjük-csavarjuk, a filmvásznon egyre több
mese pereg a szemünk előtt ma
napság, csak épp nem Piroska,
és nem a farkás, nem Hófehér
ke és nem is a törpék ezeknek
a meséknek hősei. A mindent
elborító
amerikai filmáradat
meséi jellegzetesen a városi
folklór termékei — s ez termé
szetes is, hiszen a bevándorlók
magukkal vitték saját népük
hagyományos meséit, így ott,
az Üjvilágban népmesék már
nemigen keletkeztek; — a min
den gyerek által ismert törté
netek rendszerint újságok lap
jain születtek meg. Ilyen volt
a világszerte hatalmas reklámkampánnyal zajos sikert aratott
Denevérember, a Batman tavaly
s ilyen idén a másik nagy, film
szalagra adaptált mese, a Dick
Tracy. (Dick Tracy egyébként
kitűnően beleillik egy mostaná
ban ú jra feltámadó zsánerbe, hi
szen kezdenek Ismét divatba
jönni a húszas—harmincas évek
a maguk jellegzetes gengszter
világával és gengszterromanti
kájával egyetemben.)
Dick Tracy, a sárga kabátossárga kalapos detektív egy Ches
ter Could nevű rajzoló fantá
ziájának szülötte; a Chicago
Tribune hasábjain látta meg a
napvilágot 1931-ben. A comic
strip, ahogy a m űfajt „odaát”
nevezik, csakhamar zajos siker
lett, s a fantasztikusan 'tehetsé
ges detektív, akinek órába épí
tett rádió adó-vevője a gyerekek
legkedvesebb karácsonyi ajándé
kai között szerepelt évtizedeken
át, meghódította az egész orszá
got. Ez a sorozat is — akár
csak a Batman — része lett az
amerikai legendáriumnak, olyas
mi, amit a nem amerikaiak vaj
mi nehezen értenek meg, és
amiért vajmi nehezen tudnak
igazán lelkesedni.
Egyúttal ez a veszélye Warren
Beatty filmjének is.
Beatty — hosszú idő óta —
személyes missziójának tekin
tette a nevezetes Dick Tracytörténet megfilmesítését, épp
azért, mert érezte: a figura hoz
zátartozik a nemzeti legendá
riumhoz s nyilvánvalóan nem
lehet igazán nagy bukás a comic
strip moziváltozata. Pláne akkor,
ha olyan sztárok keltik életre
a meglehetősen szabvány és meg
lehetősen csacska történetet, mint
A1 Pacino, Madonna és maga a
rendező, Warren Beatty, aki ki
mást is játszana, mint magát
Dick Tracyt.
Sok pénz és sok energia fek
szik ebben a most nálunk is lát
ható történetben, amely már
eddig is rengeteg pénzt hozott
alkotóiknak. Számunkra, euró
paiak számára talán meglepő
módon. Hiszen ebben a történet
ben igazán új elemekkel való
jában nem gazdagszik az egy
kor volt gengsztervilágról alko
tott kép, nem lesz mélyebb ér
telmű és összetettebb az egy
korvolt amerikai társadalom raj
za. A séma, amelyre a film épül,
voltaképpen ugyanaz, ami már
évtizedek óta jól bevált: a Jó
harca a Rossz ellen, a magányos
hős harca egy kiemelkedően go
nosz gazember ellen. E tekintet
ben a Dick Tracy története há
rom, egymásba fonódó szálból
áll: Tracy és a két nő (Glenn
Headly és Madonna), Tracy és
a fiú (Charlie Korsmo), illetve
Tracy és „Big Boy Caprice” (AI
Pacino) történetéből. Mindhárom
történet alapja ugyanaz az er
kölcsi kérdés: az ember a Jót,
vagy a Rosszat válassza-e inkább,
a könnyebb, vagy a nehezebb —,
de persze becsületesebb — életet.
A film filozófiája e tekintetben
tehát akár gyermekien egysze
rűnek és szimplának is mond
ható.
A Dick Tracy vitathatatlan ér
dekessége, különlegessége aligj
hanem a látvány, az a szín- éj
formavilág, amellyel a történet
a vásznon megelevenedik. Dísz
let- és jelmeztervezők, maszk
mesterek és trükk-szakemberek
tucatjainak mestermunkája
a
film minden egyes kockája, lett
légyen szó bármiről: Madonna
— Marlene Dietrichére emlé
keztető — ruháitól a korhű ko• csíkig, a pirotechnikai trükkökig,
vagy mondjuk A1 Pacino meg
döbbentően visszataszító maszk
jáig. A látvány fő eleme azon
ban az a színvilág, amelyet a
kitűnő Vittorio Storaro kame
rája hallatlan atmoszférateremtő
erővel rögzít. Ez a szín- és
íényvilág valóban különleges, hi
szen épp annyira tér el a ter
mészetestől, amennyire a rajzolt
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képregénysorozatok
színvilága
különbözik attól, amit a hétköz
napi ember maga 'körül lót. A
külső és a belső terek megvilá
gítása, az utcák fényfoltjai,' a
lövések és robbanások szinvillanásai a valóságos és a valóságfeletti határát világítják meg,
hirdetve, hogy ami itt, a sze
münk előtt zajlik ezen a vász
non, valamiképpen mégiscsak
mese.
Most m ár csak az a nagy kér
dés — s valószínűleg örök kér

dés —, hogy miért Is tudnak
tíz- és tízmilliók szerte a vi
lágon annyira örülni ezeknek a
nem túl bonyolult, nem sok
gondolkodást igénylő nagy, ké
pes meséknek? Miért egyszerű
södik vissza az alapokig szelle
mében a film, miközben a kör,
amelyben születnek ezek az al
kotások, egyre bonyolultabb kér
désekkel bombázza az embert?
Vagy éipp az ilyen filmekben ta
láljuk meg a tökéletes választ?
Csak ki kell biztosítani a pisz
tolyt és addig tüzelni a Gonosz
ra, amíg ki nem fogy a tárból
a golyó?
{>
(vértessy)

Atlantisz (Medvetánc)

Társadalomtudományi könyvek
— hét sorozatban
A karácsonyi könyves tájékoz
tatók sorát egy régi-új kiadó
folytatta tegnap, szerdán dél
előtt az ELTE tanári klubjában.
Az egykori Medvetánc című
társadalomelméleti
folyóirat
szerkesztői egy évtizednyi folyó
iratlét után könyvkiadói prog
ramra szövetkeztek; s Atlantisz
néven ez év elején úgynevezett
non-profit, vagyis nem nyere
ségre törekvő könyvkiadót ala
kítottak. A Medvetánc szelllemi
tradícióira támaszkodva hét so
rozatban
társadalomtudományi
„alapmüveket” és csemegéket
kívánnák közreadni. Az Atlan
tisz első jelentkezése ez év könyv
hetén történt meg, akkor Fejtő
Ferencnek egy igencsak friss
írását, a Rekviem egy hajdan
volt birodalomért című törté
nettudományi monográfiáját je
lentették meg a többi között. A
mostani sajtótájékoztatón Mik
lós Tamás, felelős kiadó az újabb
kiadványaikról szólt, illetve a
tájékoztatón bemutatta a köny
vek szerzőit, szerkesztőit, fordí
tóit.
Az
Atlantisz
(Medvetánc)
könyvsorozatok új darabjai kö
zött jelent meg Halmai Gábor
alkotmányjogásznak Az egyesü
lés szabadsága című jogtörténe
ti, politikatörténeti áttekintése,
amely a civil társadalom intéz
ményeinek történetét és jelenét
elemzi, megvizsgálva azt az utat,
amelyben a hagyományos szer
veződésű egyletekből politikai
erők nőttek ki.

Egyébként imás, még Medve
tánc emblémával, eltérő meg
közelítéssel, de hasonló gondo
latokat járt körül Szabó Mik
lósnak A politikai kultúra Ma
gyarországon című .tanulmánygyűjteménye is. iRégi-régi adós
sága
a
társadalomtudományi
könyvkiadásnak Georg Simmelnek magyarországi megismerte
tése, most két kötet is napvi
lágot látott: a Velence, Firenze,
Róma című művészetelméleti
írásokat közreadó esszékötet, va
lamint A kacérság lélektana cí
mű elmélkedésgyűjtemény. Meg
születése után fél évszázaddal
jutott el a magyar olvasókhoz
a frankfurti iskola két nevezetes
gondolkodójának, Adornónak és

Horkheimernek A felvilágosodás
dialektikája című kötete.
„Ez az egyetlen terjedelme
sebb József Attila kézirat, ami
még nem jelent meg nyomtatás
ban" — e szavakkal kezdte Stoll

Béla annak a kötetnek az is
mertetését, amely minden bi
zonnyal a téli könyvvásár szen
zációja lesz. Hiszen a Szabad
ötletek jegyzéke, a költőnek ed
dig ismert-ismeretlen és vitatott
írása minden beharangozás nél
kül robbant be imost a magyar
könyvpiacra. A temérdek hibás
szövegű gépiratos másolat után
ezúttal a teljes és mintaszerben
gondozott József Attila-szöveg
került ki a 'boltokba.
(—ányi)

Egymásba fonódó kezek

Ütő Endre az Operaház élén
Féléves megbízott igazgatói
működése után Ütő Endrét ki
nevezték az Operaház élére. A
„pünkösdi
királyságból"
—
ahogy annak idején lapunkban
neveztük — igazi királyság lett
tehát. De vajon annak tartja-e
Ütő Endre is? — kérdeztük.
— Semmiképpen sem. De ha
magyar királyok karizmatikus
elhivatottságára gondolok, örü
lök ennek a kifejezésnek. Ezt az
elhivatottságot az egész tagság
bizalmának
kell
erősbítenie.
Amíg ez a bizalom megvan, ad
dig vállalom, ha elenyészne, ak
kor tisztelettel visszaadom a „ko

ronámat".

— E fél évad szerencsésen
zárult egy sikeres Hoffmann
meséi-felújitással. Elképzelhe
tő-e a színvonal megtartása,
netán további emelése a két
dalszínházban?

— Egy színház nívója függ a
teljes művészi gárda, és vala
mennyi dolgozó tehetségétől. Ami
ezt illeti, színházunkban a talen
tum adott. A további eredmé
nyek az irányítás színvonala a
feltétele az igazgató és a maga
kiválasztotta vezetők stílusa. Ha
a tehetséghez megfelelő vezetést
ki tudjuk alakítani, és alkalmas
embereket gyűjtünk magunk kö
ré, akkor a minőség emelése at
tól függ, amit a produkciókban
nyújtanak.
— Amikor hetvenegy száza

lékos választási aránnyal a
tagság önt javasolta igazgató
nak, többen megjegyezték: be
csülik, szeretik ütő Endrét, de
kissé gyengekezűnek tartják.
Egyetért-e ezzel a vélekedés
sel? Es egyáltalán: milyennek
kell lennie az ideális operahá
zi igazgatónak?
— Akik ismerik pályafutáso

mat, azok számára egyértelmű,
hogy közéleti szereplésemben
szinte a nulláról indultam. Ám
ha egyéves ilyen Irányú, opera
házi munkásságom valakiben azt
az érzést kelti, hogy gyengekezű
vagyok, csalódni fog. Mivel tu
dom, mit akarok csinálni, szám
ba véve lehetőségeimet és adott
ságaimat. Biztosíthatok minden
kit: az eljövendő év ugyanolyan
következetes és határozott lesz,
mint a korábbi. Azt a „taktikát”,
amellyel a művészi fegyelmet el
lehet érni, természetesen, én vá
lasztom meg. Ez más lesz, mint
az előttem lévőké volt, és talán
ez a stílusváltás vezette félre
azokat, akik gyengekezűnek vél
nek. Pályázatomban kifejtettem:
a színházi fegyelemnek etikai
alapon kell állnia. Hiszem, hogy
a tagság nagy többsége felelős
séggel végzi majd munkáját, ne

kem csak az lesz a dolgom, hogy
segítségükkel kiszűrjem az eset
leges renitenseket. A „mindent
eldöntő akarat” keménysége he
lyett barátságos vezetéssel egy
másba fonódó kezekre van szük
ség.
(gábor)

N yílt levél Soros Györgynek
Tisztelt Barátom 1
Nyílt levélben fordulok hozzád,
amire te is felbátorítottál tava
szi rövid és lezáratlan beszélge
tésünkkor: a magyar társadalmat
érintő és érdeklő témáról lesz
szó, a Közép-európai Nemzetkö

zi Egyetem megalapításáról.

Ügy gondolom, a nyilvánosság
segít az álláspontok tisztázásá
ban, s bízom abban, hogy az ér
vek téged is meggondol koztatnak„
Mivel az olvasók csak részben
ismerik az előzményeket, megkí
sérlem azokat összefoglalni.
Harmadik éve annak, hogy
„Trianoni trauma — közép-euró
paiság" című tanulmányomat Vá
sárhelyi Miklós barátom 70. szü
letésnapjára szerkesztett emlék
könyvében publikáltam, és abban
javaslatot tettem régóta dédelge
tett tervem megvalósítására: hoz
zunk létre nemzetközi egyete
met, amely elősegíti az egymás
sal mesterségesen -szembeállított
nemzetek és nemzetiségek megis
merését, közelebb hozását, a fe
szültségek enyhítését, a tudomá
nyok komplex művelését és öszszefogását.
A tanulmány több hazai és
külföldi lapban is megjelent, azt
több helyen előadtam.
A tanulmány egyik legfonto
sabb, s sajnos mások által még
nem hangsúlyozott alapgondolata
az, hogy eddig Trianonban csak
a magyarok elvesztését láttuk, s
nem ismertük fel, hogy elveszí
tettük a velünk évszázadokon
keresztül együtt élő nemzetisége
ket és azt sem, hogy ők is elve
szítettek minket, holott sorsunk
át meg átfonta egymásét, s szün
telen kölcsönhatásokban éltünk.
E népek egymásrautaltságának
fontosságát a háborúk és a dik
tatúrák keserves leckéje csak
megerősítette.
A népek közeledését kívánja
hosszú távon előkészíteni, a kö
zépkori Universitas eszméjének
modern reinkarnációja, az álta
lam javasolt Közép-európai Nem

zetközi Egyetem.

A három éve irt tanulmány
szorongató megállapításai sajnos
nem veszítettek jelentőségükből,
sőt a nascens sovinizmusok fel
lángolásai miatt még aktuálisab
bá váltak. A marosvásárhelyi
magyarpogromok, a pozsonyi fasísztoid tüntetések, a huzavonák
a magyar nyelvű oktatás magá
tól értetődő bevezetése ellen, a til
takozások a régi kisebbségi fel
sőoktatási intézmények visszaál
lítása miatt, mind-mind keserűén'
igazolják, hogy még mindig új
ra kihajtanak a sárkányfogvetemények, az érdekgyűrű mellett a
gyűlöletgyűrű sajnos újra meg
újra összezár.
(Ügy tűnik, hiába reményked
tünk múlt év végén, amikor élet
veszélyt is vállalva, életet is ál
dozva, konvojok vitték száz
számra a segélyt románnak, ma
gyarnak és mindenki másnak.

A sorsomat dalba írták

Csehszlovákiai magyar kórus
jubileuma
Tavaly novemberben kellett
volna megünnepelni a Csehszlo

vákiai Magyar Tanítók Központi
Énekkarának huszonötödik év

fordulóját. Az akkori események
nem tették lehetővé a megemlé
kezést. A minap rendezték meg
tehát a pozsonyi rádió tágas stú
diójában azt az ünnepi koncer
tet, amelyen e kórus mellett a ba
ráti Vasas Művészegyüttes is köz
reműködött.
Negyedszázad egy kórus életé
ben nem csekély idő. S az a mint
egy hetven óvónő, tanító, tanár,
akinek nagy része Nyugat-Szlová
kiából utazik a próbákra és hang
versenyekre, mindig más és más
városba, nem kevés áldozatot hoz
a közös éneklésért. Érkeztek most
is Kassáról, Konrádfalváról, Zselizről. Rimaszombatról, Ipolynyékről.
Ez a lelkes csapat a hónap há
rom napját — a szombaton és
vasárnapon kívül pénteken is,
amikor munkahelyükön csak he
lyettesítései pótolhatják őket —
abban a szlovákiai városban tölti,
amelynek közelében hangversenyt
ad. Hangképzés, kemény próbák
előzik meg a koncertet, miként
Pozsonyban
tapasztalhattam.
Ahogyan a díszes, jubileumi fü
zetben Janda Iván, a kórus ala
pító karnagya és művészeti veze
tője írta: a tagság egy ilyen hét
végén tizenöt—húsz órát énekel,
ami megfelel némely vidéki da
lárda többhetes munkájának.
Egyébként, sajnálatosan Janda
Iván (hosszú időn át a pozsonyi
magyar tanítási nyelvű iskola ta
nára volt, később igazgatóhelyet
tese, majd igazgatója) nem irá
nyíthatta kórusát az ünnepi kon
certen. Felkötött karral a néző
térről hallgatta, amint Vass Lajos
vezényelt, aki — már a kórus
megalakulása óta — vendégkar
nagyként támogatja munkájukat.
Rendszeresen s örömest siet gaz
dag tapasztalataival az énekkar
segítségére. Mivel Vass Lajos 1962
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óta vezeti a Vasas kórust, gondos
szervezéssel gyümölcsöző kapcso
latot teremtett a pozsonyi és bu
dapesti együttes között. Így szere
pelt a mostani jubileumon is a
Vasas kórus önállóan, majd a
vendéglátó énekkarral közösen.
Vass Lajosnak köszönhető az is,
hogy kinevelődtek a pozsonyi kó
rusból olyan karvezetők, akik a
vezénylés feladatát megoszthat
ják alapító dirigensükkel. Ezúttal
a biztos kezű, tehetséges Józsa
Mónika és Stubendek István. Nem
hagyható említés nélkül dr. Duka-Zólyomi Emese, az ismert ze
netudós munkálkodása sem, aki
hangképzéssel foglalkozik. E kon
cert létrejöttében — „krónikáját”
Horváth Géza zselici tanár írta
meg — nagyon sokan működtek
közre.
A pozsonyi stúdióban elhang
zott Vass Lajosnak az a műve
is, amelyet Csontos Vilmos ver
sére komponált és a csehszlová
kiai kórusnak ajánlott. A Hűség
című költeményben hallható ez a
két sor: „Nem mehettem másik

úton; A sorsomat dalba írták.”

Joggal hirdetve a zenének né
peket összekötő hatalmát.
Gábor István

A Karácsony a Vigadóban cí
mű koncertsorozatban december
28-án, pénteken este nyolc óra
kor a Budapesti Vonósok adnak
hangversenyt. Műsorukban el
hangzik Händel és Haydn egyegy oboaversenye, a Párizsban
élő neves művész, Hadady László
közreműködésével.
A Magyar Posta Vállalat öt'
forint névértékű karácsonyi bé
lyeget hozott forgalomba. A Kass
János grafikusművész terve alap
ján, többszínű ofszetnyomással
készült bélyeg Botticelli: Madon
na gyermekekkel című festmé
nyének, egy részletét ábrázolja.

amikor a közép-európai felsza
badulás eufóriájában azt akartuk
hinni és remélni, hogy végleg
vége a gyűlölködésnek.)
Nem nélkülözött áttételes szán
dékot az sem, hogy éppen közös
barátunknak, Miklósnak, ma
gyarországi személyes képviselőd
nek ajánlottam dolgozatomat.
Nagyszabású alapítványod in
tézményesült és jelentős szere
pet játszott s játszik ma is a ma
gyar kultúrában, neved fogalom
má, közszóvá vált, már-már kis
betűvel lehet írni. Így elkötele
zettséged a magyar kultúra iránt
nem volt kétséges, ugyanakkor
személyiséged garanciát jelentett
számomra a liberális, nemzetek
feletti és nemzetek közötti szel
lem érvényesülése szempontjából
is.
A Közép-európai Egyetem meg
alapítása és felépítése hatalmas
feladat, amely csakis nemzetkö
zi összefogással, intézmények,
szponzorok és alapítványok szé
les körű támogatásával oldható
meg. Ügy véltem, igen fontos vol
na az ügy számára, ha elsőként
te állttól a program mellé, nem
csak az alapítás elindításához
szükséges anyagiak miatt, hanem
mert személyed vonzást gyako
rolna és referenciát jelentene a
nemzetközi alapítványok és in
tézmények számára, s azokat
csatlakozásra késztetné.
Megismerve
elképzeléseimet,
fantáziát láttál bennük, s ’89 ta
vaszán Dubrovnikban széles kö
rű, nemzetközi szemináriumokat
és brain-stormingot szerveztél a
téma megszondázására és körül
járására.
A gondolatot szinte mindenki
magáévá tette. Ezután benned az
az álláspont alakult ki, hogy
nem kívánsz ugyan egyetem ala
pításában részt venni, hanem a
térség országainak egyetemein
posztgraduális kurzusok hálózatá
nak létrehozását szorgalmazod.
Erről ott sokat vitatkoztunk, a
magam álláspontja szerint is le
het ilyen posztgraduális kurzus
hálózatot csinálni, de az nem pó
tolhatja egy központi magegye
tem létrehozását, amely a graduális
alapképzést
biztosítja,
egy geometriai helyen, ahol
nagyszámú, különböző nemzet
beli hallgató és oktató él együtt
hosszabb időn keresztül szellemi

és kulturális kölcsönhatásban.

De Neumann tanítása szerint
is el kell érni egy minimális bo
nyolultsági fokot ahhoz, hogy
olyan tudományos műhelyek ala
kuljanak'TtC amelyek"tiösszú tá - "
von képesek alapvető fontosságú
szellemiségük tartós kisugárzá
sára.
Végül is arra jutottam, hogy a
két koncepció nem zárja ki egy
mást, Sőt elősegíti, hiszen a poszt
graduális kurzusokon, a külön
böző országokban kiválasztódhat
nak a nemzetközi egyetem taná
rai, ugyanakkor elvihetik, s szé
les körben terjeszthetik e gondo
latiságot, de ugyanakkor meg
kell kezdeni a graduális egyetem
központi magjának kiépítését.
Ezt követően a magyar sajtó
ban cikkek jelentek meg egye
temelképzelésemről, amelyre több
magyar város felfigyelt, s jelent
kezett, helyet és épületeket ajánl
ván fel (Békéscsaba, Kecskemét,
Sopron).
Ezek közül a legmegfelelőbb
ajánlatot Kecskemét város ma
gisztrátusa tette: felajánlotta a
múlt század végén a Lechner
Odörl tervei alapján épített „Ru
dolf” lovassági laktanyát, amely
ben a szovjet csapatok tartózkod
tak, és a múlt év végén vonultak
ki onnan.
A laktanyát megtekintettem és
az campus céljára alkalmasnak
tűnt.
Maga a terület 11 hektár nagy
ságú, nyolc-kilenc műemlék jelle
gű épület van rajta, amely múlt
századi és megóvásra érdemes, a
többi lebontható és modern épü
letekkel pótolható. A környezet
ideálisan megfelel egyetem szá
mára: uszodák, strand, szabad
időközpont és sportpályák feksze
nek szomszédságában.
(Így az egyetem későbbi bőví
tésének is bő tere van.)
A városi tanács és a város kö
zönsége lelkesen fogadta és tet
te magáévá a gondolatot: létre
hozták a Kecskeméti Egyetem
alapítók Egyesületét, és annak
elnökéül engem választottak.
89 december elején közvetlenül
a forradalom után Vargha János
sal Prágában átadtuk Havelnek
és Klaussnak a Közép-európai
Egyetem tervezetét (valamint a
bős—nagymarosi vízlépcsőrend
szerrel kapcsolatos állásfoglalá
sunkat).
Te pedig erőfeszítéseket tettél
a posztgraduális hálózat előké
szítésére Dubrovnikban, Pozsony
ban, Bécsben, Prágában, Krakkó
ban, Zágrábban.
A hozzám eljutott hulladékin
formációk szerint 1990 első felé
ben Prágában létrehoztad az el
ső posztgraduális intézetet, öt év
re évi 5-5 millió USA-dollárt biz
tosítva működéséhez.
Április 25-én részletes (máig
válasz nélkül maradt) levélben is
tájékoztattalak egyetemalapítási
erőfeszítéseimről, amelyben töb
bek között ez állt:

„A kecskeméti városi tanács
felajánlotta az egész területet
épületeivel együtt az egyetem
számára azzal, hogy ez év június
30-ig az egyesület terjesszen elő
egy reális tervet és programot
megfelelő ütemezéssel az egyetem
fokozatos kialakítására.
Ezen a terven most dolgozunk.
Első lépésként — megállapod
va a városi tanáccsal — külföldi
céggel fel kívánjuk értékeltetni
az egész együttest, hiszen ez len
ne az az apport, amellyel az
egyesület beszállna az alapítás
ba. (A mi becslésünk szerint ez
az érték mintegy 25-30 millió
USA-dollár.)
Ütemtervet készítünk az egye
tem fokozatos kiépítésére, az ál
lagmegóvásra és a hasznosításra.
A terület egy részét kiadjuk
raktározásra, raktáráruház céljá
ra, más részén megengedjük
gyógyszállódé kialakítását (mivel
a közelben gyógyfürdő is van)
azzal, hogy 5-8 év múlva átad
ják az épületet diákszálló céljá
ra.
Elsőként a szervezőközpontot, a
posztgraduális intézetet és a pub
likációs részleget szeretnénk fel
állítani. (Rendkívül fontos lenne
közös tudományos folyóiratok ki
adása, angol nyelven, amelyek
révén a tudományos világ megis
merhetné a közép-európai térség
tudományos eredményeit és tudó
sait. Jelenleg igen széttagolt a
publikációs rendszer, minden or
szágnak egy sereg kis példányszámú tudományos orgánuma
van, amelyet alig-alig olvasnak.)
Ezután foghatnánk a graduális
képzés kialakításához. Ahhoz,
hogy céljainkat elérjük és a tér
ség értelmiségét a nemzetek fe
lettiség szellemiségével beoltsuk,
nem elegendő a rövid posztgra
duális képzés, hanem sokkal
hosszabb behatás szükséges, amit
az 5-6 éves alapképzés majd az
1-2 éves utóképzés biztosíthat.
Rendkívül fontosnak tartom a
kettős integráció elvét: egyrészt
a különböző nemzeti kultúrák
között kell integratlv-komparatív munkát végezni, másrészt az
egymástól mesterségesen elvá
lasztott tudományágak között.
(Pl. a természettudományok és a
humán
tudományok
között.)
Ezért elsők között egy informa
tikai intézetet volna szükséges
alapítani, amely a computer
science legmodernebb eredmé
nyeit és eszköztárát felhasználva
tudná ezt az integrációt szolgál
ni. Olyan szellemiség alakulhat
’ Hi"áSí "agyakban, áhVely' Tehéletlénné teszi más területeken is az
elkülönülést és a sovinizmust.
Ugyancsak foglalkoznánk me
nedzserképzéssel és magasabb
szintű politikai elitképzéssel.
Kecskemét mellett szól, hogy
már otthont adott a világhírű
Kodály Intézetnek, ahová a vi
lág minden iájáról jönnek zené
szek tanulni. (A zene szintén

internacionális).

Kecskeméten modern nagy ka
pacitású nyomda is működik, ami
szintén háttere lehet az egyetem
nek.
Budapesttől 86 km-re — mint
egy 50 mile — fekszik, autópá
lyán egy óra alatt elérhető. (A
ferihegyi repülőtérről is).”
Azt is kifejtettem
neked,
nem véletlen, hogy a Közép-eu

rópai Egyetem gondolata éppen
itt vetődött fel (sehol a térség

országaiban tudomásunk szerint
előttem ezt senki sem javasolta),
mert minden józan gondolkodó
számára evidens, hogy a magyar
ságnak helyzetéből adódóan szük

ségszerűen törekednie kell a re
gionális és összeurópai integrá
ció felé, vagyis alapvetően érde
kelt e témában. (De a tavaszi
választások is igazolták, hogy a
liberális eszme és az emberi jo
gok iránt a magyar állampolgá
rok az európai átlagnál lényege
sen nagyobb arányban voltak
fogékonyak.)
Bár a Közép-európai Egyetem
elgondolásomat,
koncepciómat
nem védi szabadalom vagy más
jogi oltalom, azt hiszem, vere

dignum et iustum esse, hogy az
Magyarországon valósuljon meg
— az eredeti elképzeléseimnek
megfelelően.
Szeptemberben

létrehoztuk a

Közép-európai Nemzetközi Egye
tem Alapítványt, amelynek kurá
torai: Göncz Árpád, Csoóri Sán
dor, Konrád György, jómagam,

valamint a város polgármestere,
a megyei önkormányzat és az

Egyetemalapitók

Egyesületének

képviselői.
A kuratórium megkezdte szer
vezőmunkáját.
Ügy vélem, feltétlenül szüksé
ges, hogy a Közép-európai Egye
temmel kapcsolatos törekvéseket
összehangoljuk, nehogy azok el
aprózódjanak, vagy az eredeti
koncepciótól divergáljanak. Eh
hez azonban nélkülözhetetlen,
hogy kellő tájékoztatást kapjak
ahhoz, hogy véleményt alkothas
sak és nyilváníthassak.

Nagyon örülnék, ha magadénak
éreznéd és támogatnád a kecske
méti graduális egyetem megala
pítását.
Válaszodat várva barátian üd
vözöl :
Mécs Imre

