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Jelenségek

Ránézünk az órára
Egyesek – nemcsak szakér-

tők – szerint amióta toronyóra,
zsebóra és karóra létezik, az em-
berek döntő hányada gyakran
rábámul erre az eligazító alkal-
matosságra. Valljuk be őszintén,
hogy az idő az egyik legkímélet-
lenebb dzsungel, még a legfé-
nyesebb elméket, de a legmeg-
átalkodottabb bűnözőket is ösz-
szezavarja. Egyszerűen szólva:
az ember néha nehezen tudja el-
helyezni valamely cselekedeteit
– a valóságnak megfelelően – az
időfolyamban.

Persze annak, hogy ránézünk
az órára, sokféle oka, motiváció-
ja lehet, de – természetesen – sok-
fajta, elég gyakran kellemetlen
következménye is.

Előfordul, hogy rázós vagy
unalmas témával traktáló be-
szélgetőtársba botlunk. Hogyan
rázzuk le a kellemetlenkedőt?
Hát ránézünk az óránkra, s már
csak úgy szórjuk időszűkénk o-
kait. Például ilyeneket is: jaj,
már ott kellene ülnöm az össze-
jövetelen, nemsokrára bezár a
bolt, két perc múlva indul a bu-
szom, jaj, a gyereket egyedül
hagytam otthon. Az óra ilyenkor
többfunkciós segédeszközzé
válik emberi kapcsolatunk önös
formálásában.

A pedagógusjelölteket arra
figyelmeztetik a szakik, hogy a ta-
nítási órának pontos időbeosz-
tás szerint kell lezajlania. Ezen
a téren – csak régebben? – az is-
kolavezetők is nagyon követke-
zetesek voltak. Hospitáláskor el-
várták, hogy mind az előkészü-
letben, mind a program gyakor-
lati végrehajtásában következe-
tes időbeosztás érvényesüljön.
Valahogy így: hiányzók és tana-
nyag beírása: 5 perc, számonké-
rés /diáknyelven: feleltetés/: 15
perc, az új anyag átvétele: 15 perc,
ellenőrző összefoglaló kérdé-
sek: 5 perc, házi feladat: 3 perc,
egyéb kérdések: 2 perc. Képzel-
jük el, ha a diákok közben kér-
déseket tesznek fel. Hát kifu-
tunk az időből. Vagy milyen
munkaerkölcsöt gerjeszt, ha a
tanár többször az órájára néz,
vagy ha – netán – ugyanezt cse-
lekszi az egész diáksereg. Az
idő ilyetén szorításában elve-
szik a feladatmegoldás.

Közéleti berkeinkben is fon-
tos, gyakran kerékkötő szerepet
játszik az idő. Az egyik ismerő-
sömnek – még a szociban – meg-
súgták, hogy korán jött a javas-
lattal, majd néhány év múlva el-
fogadhatóvá válik. Pillanatnyi-
lag ezért esetleg eretnekké nyil-
vánítják. Úgy látszik – a taktikus
embernek – a történelmi naptár-
ra is olykor-olykor rá kell pillan-
tania, hiszen a Biblia is azt mond-
ja, hogy mindennek megvan a
maga ideje: az örömnek, a bá-
natnak, a háborúnak, a békének
/meg a véleménynyilvánításnak
is?/ stb.

Vannak olyan főnökök /még
a regényekben is/, akik őrjöngé-
si szinten szeretik az órára való
rábámulást. Már reggel is ott
motoszkálgatnak az intézmény
bejárata táján, a nap folyamán
szolgálati ügyekben intézked-
nek a szélrózsa minden irányá-
ban, majd rohamléptekben visz-
szatérnek a fájrontra, hogy újra
szerelmesen bámulhassanak az
órára. De jaj annak a gyűlésnek,
amely tovább tart, mint az ő mun-
kaidejük. Ilyenkor is ránéznek
az órára, és könyörtelen logiká-
val találnak valamilyen ürügyet
a távozásra. A meghívottak szája
– ilyenkor – tátva marad. Ez ak-
kor történik meg, amikor a távo-
zó mögött bezárul az ajtó. Hát bi-
zony a fontoskodó főnök nem a
legkedvesebb ajándék egyetlen
kollektíva számára sem.

Valaki nemrég arról elmélke-
dett, hogy alig szívódott fel az ez-
redfordulós petárdázás fűstje, s
már 2005-öt írunk. Gondolat-
ban azt válaszoltam neki, hogy
igencsak rohan az idő, de örül-
jünk, hogy még élünk. Lehet,
hogy még januárban a konzer-
vatívabbak és feledékenyebbek
tolla a 2004-et kanyarítja a levél-
fejekre, -végekre meg a naplók-
ba is. Ilyenkor nem árt, ha több-
ször ránézünk mind a naptárra,
mind az órára. De ha lehet, em-
bertársainkkal szemben ne visel-
kedjünk cserbenhagyásosan. A
feladatokat, gondokat – s ezek
közösek – talán csak türelemmel
lehet megoldani, orvosolni. A kö-
nyörtelen időt ilyenkor hagyjuk
békén.

Korpás Pál

Adventi hangverseny
Az advent kezdete egybeesik

az egyházi év kezdetével. Az el-
nevezés a latin adventus – megér-
kezés, eljövetel – szóból ered, s
a Jézus születésére, eljövetelére
való várakozás időszakát jelenti.

Immár 12 éve rendszeresen
összejövünk az ipolysági katoli-
kus templomban dalostársak és
a hangversenyt megtisztelő kö-
zönség. 2004. dec. 11-én három
kórus – az Ipolysági Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium
Vegyeskara, az ipolysági Musi-
ca Aura Énekegyüttes, valamint
a törökbálinti /magyarországi/
Cantabile vendégkórus bemu-
tatkozására került sor.

Elsőként két kórus énekelte
az Ároni áldást Béres Gábor ve-
zetésével. Weöres Sándor Ün-
nep című szonett jét  Matyó
Anett, az Ipolysági Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnázium diák-
ja mondta el.

A gimnazisták előadásában
Horváth Géza karnagy karácso-

nyi népdalának /Szaporán kel-
jetek fel/ ősbemutatóját hallhat-
tuk, valamint Bach- és Bárdos
Lajos-szerzeményeket, ill. egy
angol karácsonyi dallamot.

A Musica Aura Énekegyüt-
tes Bach, Kodály, Liszt, Arca-
delt legszebb alkotásaiból válo-
gatott, nem hiányzott a reper-
toárból Gruber Csendes éje és
Tóth József Glóriája /Mennyből
az angyal/ együtt énekelve a kö-
zönséggel.

A Cantabile kórus – több kül-
földi kórusfesztivál díjazottja –
Vékey Marianna vezetésével
hatalmas sikert aratott. Kitűnő
szólistáik révén meghittebbé vált
fellépésük.

Az egyesített kórusok Char-
pentier Te Deumát adták elő.

Mindannyian örültünk, hogy
ismét együtt tölthettünk egy ad-
venti estét. Bízunk benne és re-
ménykedünk, hogy jövőre újra
találkozunk.

Tamás András

A Szevasz Ipolyságon
Bizony csak egy színháról

van szó. A Szevasz ugyanis a
Szerdahelyi Városi Színház rö-
vidítése – mozaikszó. Városunk-
ban 2004. dec. 18-án mutatko-
zott be Vlastimil Venclík cseh
drámaíró Az elveszett paradi-
csom nyomában című tragiko-
médiájával. A szerző az újabb
„elveszett” nemzedék képvise-
lője, aki már 1968 körül bonto-
gatta szárnyait, de aztán jött a
perzselő-bénító normalizáció, s
így csak 1990-ben jelenhettek
meg drámái könyvalakban.

A fordító s egyben rendező
az ipolysági születésű Gágyor
Péter, s a dramaturg is ipolysá-
gi: Hunčík Péter.

A darabnak mindössze két
szereplője van: Évát Tóth Rita,
Ádámot Gál Tamás alakította,
mégpedig úgy, hogy az egész
előadás alatt ébren tudták tarta-
ni a mindössze 40-es létszámú
nézőközönség figyelmét. Jól
harmonizált az együttműködés
a rendező és a színészpáros kö-
zött, no meg a dramaturg is

megfelelően „idomította” a szö-
veget.

A darab a férfi-nő kapcsolat
sok lehetséges változatának e-
gyikét, a legkevésbé óhajtottat
jeleníti meg. A kapcsolat záró-
akkordjával, amelyben a szünte-
len és kegyetlen civakodás do-
minál, kezdődik a játék – a két
szereplő élete. Azután jön a
múlt feltérképezése. Amikor a
végén a bimbózó szerelem szir-
mai is megmutatkoznak, a néző
azt is gondolhatná: lehetett vol-
na ebből az érzelmi kapcsolat-
ból tartalmas emberi élet is. Va-
lahol azonban valamit – mind-
ketten – elrontottak, s így a szí-
nes álom csúfos kudarcba tor-
kollott. A tanulság? Mindkét
félnek sok türelemre van szük-
sége, mindent meg kell tenni a-
zért – s a darabbeli kapcsolat
legyen intő példa –, hogy más-
képp alakuljon az emberek pár-
kapcsolata.

Zárhatnám t alán azzal i s,
hogy a rossz példából is okulhat
az ember. /korpás/
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