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Jláüuk, hallattak 
Kedves Olvasóink•' „Láttuk, hallottuk" rovatnak az a célja, 

hogy a kormányprom-amm és pártunk határozatai nyomán egyete 
tneink és főiskoláink területén lévő hiányosságokat felszínre hoz-
zuk, s az illetékes vezetők f igyelmét azon hibára, melyeket \ rövid 
idő alatt ki lehet, s ki is kell javítani, sajtó útján is felhívjuk. E 
rovatnak segítő kéznek kell lenni a hibák feltárásában, ez azonban 
csak akkor válik lehetővé, ha olvasóink levelükben, vagy szóban 
felhívják a szerkesztőség figyelmét minden olyan dologra, mely 
gátolja, vagy megnehezíti dolgozóink, hallgatóink munkáját, érte 
sitik a szerkesztőséget azokról a tényekről, melyek munkánk derűs 
lapjára árnyfoltokat, bosszúságot okozó sorokat vetnek. 

> * 

" 1953 december 22. 

A politikai gazdaságtani beszámolók 
eddigi tapasztalatai egyelem .ínkőn 

'A fiivészkert lovainak patkózá-
sát bürokratikuson kezelik a GII-
ban dolgozó egyes elvtársak. 
ugyanis nem akarják elhinni, hogy 
a patkó Szeged utcáin is kopik — 
nemcsak a falusi utakon. A pat-
kolási pénz kiutalásának huza-
vonája azzal a veszéllyel jár, hogy 
a lovak lesántulnak — s több nap-
ra kieshetnek a munkából. Ki vál-
lalja ezért a felelősséged 

• 

Hogy a Juhász Gyula egyetemi 
diákotthon egyik lakója nagy 
örömmel újságolja társának, hogy 
nemsokára az ő szobájukban is be-
főttes üveg helyett csinos kancsó 
— s több pohár áll majd az aszta-
lon. 

Meglepődve olvassuk e mondatot, 
— hát ennyire gondatlanok a diák-
otthon-vezetők, hogy még arról 
sem gondoskodnak, hogy kellőszámú 
ivóeszköz álljon a hallgatóság 
rendelkezésére? Nem: 

A diákotthon-vezetők többször 
sürgették már a kancsók és poha-
rak beszerzéséi. ígéretet is kaptak: 
„elvtársak elintézzük". 

Érdekelt bennünket a dolog — 
vájjon tényleg elintézték-e az ille-
tékes elvtársak. 

Sajnos nem egészen_ 
De mondjuk meg kereken, nem 

intézték el. Ugyanis újjólag meg 
kell igényelni a szükséges számú 
kancsót és poharat. 

Kérdezzük, ki a felelős ezért a 
sok huza-vonáért. Kik azok, akik 
hallgatóink jogos igényét ennyire 
semmibe veszik? 

Nincs annyi be tű je ennek a 
szónak, szorozva trillióval, ahá -
nyan szidták és ahány formába. 
Valamirevaló író mind ezen kezd-
te pedzeni a tollát, már -már én is 
ha j lo t tam csatlakozni a szitkozó-
dokhóz. De még ideiében megszó-
lalt bennem a történész lelkiis-
merete. Nem lehet, hogy egy 
ilyen, mindent átfogó társadalmi 
jelenséget ennyire szűk történeti 
összefüggésben vizsgáljunk. Meg 
kell azt nézni az utókor szem-
pontjából is. Mit gondolsz türe l -
mes olvasó, ha a jövő század em-
bere olvassa korunk lapjait , mi-
lyen véleményt formál magának 
az értekezletekről? _gzinte hallom 
a hangját , amint zsörtölődik. Ho-
gyan ta r tha t ták ezek a XX. szá-
zadbeliek olyan rossznak az ér-
tekezletet, mikor olyan sok jó 
vicc van róla. Ezzel a perspektí-
vával hessegetve el rossz érzé-
seimet, én is beléptem az értekez-
letre. A terem ahova benyitottam, 
éppen nagy események színtere 
vc' t . Komor késésének ügyét vi-
tat ták. 

Az értekezlet 6 óra 10 perckor 
kezdődött. Most kilenc felé jár . 
Már szinte mindenki hozzászólt 
a tárgyhoz nem is egyszer. Fél 
tizenegyre tárgyal ták le Komor 
késésének az ügyét. A kérdést 
lezárták. Most . Lotyogó Matyi 
kért szót. Tényleg még ma nem 
is hallották a hangját . Pedig 
alapos felszólalónak ismerték. 

Az Apáthy diákotthon étkezdéje 
előtt hosszú sorban állnak a dolgo-
zók — orvosok, tanárok, gyakorno-
kok, feleségek — kezükben étel-
hordókkal. Türelmetlenül hullám-
zik a sor. 

Az egyik orvosnak súlyos betegé-
hez kellene már visszamenni, a ta-
nársegédet négy hallgató vár ja , 
mer t a vizsgaanyagból néhány fon-
tos dolgot szeretnének megbeszélni 
vele. A feleség is türelmetlen, mert 
a fé r jének sürgős dolga van, s is-
merve annak természetét, ha időben 
nem ér vissza az étellel — hozzá-
kezd a munkához — biztos, hogy 
nem fog ebédelni idejében. 

Sok bosszús mondat , gúnyos 
megjegyzés röppen a levegőben. 

A sor kinos lassúsággal, de még-
is elfogy. Az ebédjegykezelő is 
nagy sóhajtással jelzi, hogy a ki-
hordósok sora v é g e t é r t . . . 

Két óra lesz pár perc múlva. Si-
etve érkeznek a bent ebedelők kö-
zül néhányan. Az asztalhoz ülnek, s 
türelmesen v á r j á k ebédjüket . 

A leves már ott van. Megkóstol-
ják — «nem elég meleg» — mond-
ják bosszúsan. Hozzák a túróstész-
tát — megkóstolják — «hideg» —, 
s keserves arccal tu rká l j ák villá-
jukkal . A felszolgáló elvtársnők is 
lá tva az ebedelők bosszúságat, szo-
morkásán bólogatnak: hideg — hi-
deg; ba j . dehát mit csináMunk? 

Azt kérdezzük, hogy akiknek a 
feladata lenne e tűrhetet len álla 
pot megszüntetése, azok miért neír 
törődnek jobban a dolgozók igé-
nyeinek kielégítésével? 

Mindent pontokba szedett. Igaz 
hogy elszokott térni a tárgytól 
de hát istenem, mindenkinek le-
het h ibája . Többen feszegették 
hogy miér t tér el mindig a tárgy-
tól? Én ezt is kinyomoztam 
Azért, mer t pont akkor nem fi-
gyel, amikor hozzá aka r szólni 
Mivel mindenhez hozzáakar szól-
ni, sohse figyel. Most is öt pont-
ból álló kérdést tett fel Ko-
mornak. 

1. Mért nem szokott le a do-
hányzásról, mikor megígérte? 2. 
Van-e szándékában megnézni a 
T rubadur c. f i lmet? 3. Milyen 
fogport használ? 4. Mi szándéko-
zik lenni, ha végez? 5. Miért ké-
sett? Tizenkettőkor a kerületi 
küldött határozat tal lezárta a 
Lotyogó Matyi kérdései fölött fo-
lyó vitát. Nem tudták kivitatni, 
(különösen a fogpor kérdését). 
Fél-egyig vi tatkoztak azután afö-
lött, hogy megtar tsa-e Komor a 
referá tumát , vagy halasszák el. 
Komor több ízben hangoztat ta a 
vita során, hogy nem tud ja meg-
tar tani . mer t nincs is nála, de 
azért vi tat ták. Utána a napirendi 
pont volt előirányozva. A vita 
fél négyig tar tot t . Nagy nehezen 
megállapodtak a napirendi pon-
tok kérdésében is. Ékkor Lotyogó 
Matyi 8 pontból álló javaslatot 
nyúj tot t be a napirendi pontok 
megváltoztatására vonatkozólag 

Nem vá r t am meg a letárgya-
lást. kitámolyogtam. Átmentem 
egy másik értekezletre. Aludni. 
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* Párt hírek 
1953. december 15-én az Egyete-

mi Pártválasztmány ülést tartott , 
amelyen Bazerédy István elvtárs 
referá tuma alapján megvitatták az 
1953. október 26-i párthatározatot 
és számos javaslatot fogadtak el a 
területünkön folyó propaganda-
munka megjavítása érdekében. 

AZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI 
DIAKKLUB VEZETŐIHEZ 

A D'ákklub vezetői gyakorlatban is 
alkalmazzák a Klub szabályzatát 

Pál László — a TTK IV. éves 
hallgatója — levelet írt a „Szegedi 
Egyetem"-nek: „Kié az Egyetemi 
és Főiskolái Diákklub" címmel. Le-
velében ír ja , hogy aki a fent i cí-
met elolvassa, az joggal csodálkoz-
hat, mer t ugyan kié lehetne a 
Klub, ha nem az egyetemi és főis-
kolai hal lgatóké? — Levele továb-
bi részében beszél arról, hogy a 
Diákklubba igen sok nem egyete-
mi hallgató jár és ezeknek száma 
napról-napra növekszik, m a j d így 
ír: „Egy szóval sem mondha t juk 
azt, hogy mi el akarunk zárkózni 
azoktól a f :ataloktól, akik a terme-
lés más területén dolgoznak. Erről 
szó sincs, ez nagy hiba lenne. 
Hangsúlyozom, a meghívott vendé-
géket szeretettel l á t juk a Klubban, 
mégpedig minél többet". — Majd 
így folytat ja : „Sok hallgató véle-
ményét összegezem, amikor azt ja-
vaslom, hogy a Klub gondnoksága 
szigorítsa meg a látogatók ellenőr-
zését. Tudom, hogy ez nehéz kér-
dés, de legcélszerűbb lenne a belé-
pést a diákigazolvány fe lmutatásá-
hoz kötni, s a vendégek a hallga-
tókkal együtt érkezzenek a Klubba. 
A klubhelyiség a munka utáni pi-
henésünket, szórakozásunkat bizto-
sítja, s magát a Klubot és annak 
zavartalan légkörét csak mi bizto-
s í that juk magunknak" . 

Megjegyzés: A látogatók nagy 
száma az Egyetemi Klub vonzóere-
jét bizonyítja, azonban hangsúlyoz-
nunk kell, hogy a Klubnak van há-
zirendje — «és Pál László elvtárs 
levele nyomán — a Diákklub veze-
tői érvényesítsék azt, s a belépés-
hez tegyék szükségessé az egyetemi 
ás főiskolai diákigazolványt, illetve 
egyetemi és főiskolai dolgozói iga-
zolványt,, s a vendégeket ilyen 
' gazol vánnval rendelkező elvtársak 
vigyék magukkal . 

HUck 
A Neveléstudományi-Lélektani 

Intézet tanársegéde, K : rá ly József 
lélektani ku ta tómunkájáér t az Aka-
icm'á tó l 2500 Ft prémiumban ré-
szesült. 

A „SZEGEDI EGYETEM" azon 
olvasói, akik lapunk előfizetői so-
rába akarnak lépni, január l-lől 
megrendelhetik az egyetemi újsá-
got a kari szakszervezeti- illetve 
DISZ sajtófelelösnél. Közvetlen a 
Szerkesztőségben is (Felszabadulás-
utja 5. sz.) elő lehet fizetni a lapot. 
A „Szegedi Egyetem" előfizetési 
ára negyedévre Tjan. 1-töl március 
31-ig) 2 forint 40 fillér. Előfizet 
hető jan. 1-töl aug. 31-ig is. Ez 
időre az előfizetési díj 6 forint 40 
fillér. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA vendégeként Magyar-
országon tartózkodó lengyel mate-
matikus-delegáció tagjai közül Ed-
ward Marczewski professzor, a 
wroclawi egyetem rektora és ma-
tematikai intézetének igazgatója 
december 7-én a Bolyai János Ma-
tematikai Társulat szegedi csoport-
jának meghívására Szegeden jár t . 
Megtekintette az egyetem Bolyai 
Intézetét, megbeszélést folytatott 
Fodor Gábor rektor elvtárssal, va-
lamint a Bolyai Intézet tudományos 
dolgozóival. Maid «A sztochaszti-
kus ergodikus tételről» címmel tu-
dományos előadást tar tot t f rancia 
nyelven; az előadást Szőkelfalvi-
Nagy Béla profresszor tolmácsolta. 
Előadásában ismertet te azokat a 
kutatásokat, amelyeket a funkcio-
nál-analizis és a valószínűség-szá-
m-'tás e határ területén Cz. Rvll-
Nardzewski és St. Gladysz wrocla-
wi munkatársa ival együtt végzett 
ós amelyek során Kakutani jajyín 
matemat ikus egy idevágó tételét si-
került élesíteniük és egyszerűbben 
beb'zonyítaniok. Utána Fejes Tóth 
László veszprémi egvetemi tanár, 
aki Marczewski professzor k 'sére-
téban jött Szegedre, «Szabályos tes-
tek szélsőárték-tulaídonságai» cím-
mel tartot t tudományos előadást 
Marczewski pr~fos<zor december 
íi-án reggel tovább utazóit Debre-
cenbe. 

Elméleti színvonalunk emelését 
segíti elő az 
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Egyetemünkön december másodi-
kától folynak a «kapitalizmus poli-
tikai gazdaságtana» című anyagból 
a beszámolók. A beszámolók célja, 
hogy az oktatók (és a hallgatók; is) 
meggyőződjenek arról, hogy a hall-
gatók mennyire tanul tak folyama-
tosan a félév folyamán, ál talában 
mennyire ért ik a leadott anyagot. 

Az é w é g i vizsgák sikere nagy-
mértékben azon múlik, hogy az 
előadók és a tanulócsoportok tag-
jai mennyiben használ ják fel a be-
számolók tapasztalatait , szem előtt 
tar tva pá r tunk célkitűzését, mely 
szerint: növelni kell az ok ta t á smi -
nőségi színvonalát és még széle-
sebb alapon kell biztosítani hallga-
tóink szilárd marxista-leninista vi-
lágnézetének kialakítását . 

A következő félévben különös 
gondot kell fordí tanunk a szocia-
lizmus politikai gazdaságtanára. 
Pá r tunk Központi Vezetősége igen 
fontos fe ladatként jelöli meg a po-
litikai gazdaságtan magasabbfokú 
oktatását és tanulását . Nem fordul-
hat elő az, hogy olyan szakembe-
rek hagyják el négy év után az 
egyetemet, akik a történelmi ma-
terializmus és a pilitikai gazdaság-
tan hiányos tudásának következté-
ben nem ismerik kellően a társa-
dalom fejlődésének mozgástörvé-
nyeit. Nem ér t ik a társadalmi tör-
vények objektív jellegét és a párt 
pol i t ikájának tudományos megala-
pozottságát. 

El kell érni a jövő félévben azt, 
hogy minden karon élénk viták 
a lakul janak ki a szemináriumokon. 
A tapasztalat ezen a téren az, 
hogy ebben a félévben sok helyen 
igen unalmasak voltak a szeminá-
riumok, mer t az anyagot nem vi-
ta t ták meg, hanem kérdés- és fe-
lelet fo rmá jában tárgyalták. Ez 
egyrészt a szemináriumvezetők, 
másrészt a csoport tag ja inak hi-
bá ja . Kivételt ezen a téren csak a 
TTK. .III. évfolyam egyes csoport-
jai képeznek. Ügy gondolom, érde-
mes ezzel a kérdéssel foglalkozni, 
mer t e hiányosság következményei 
a mostani beszámolókon is megmu-
tatkoznak. 

Az a csoport — amely a szemi-
náriumokon problémákat vetett fel 
és ahol élénk vi ták voltak — a be-
számolón is jobb felkészültséget 
mutatot t . Érdemes hangsúlyozni azt 
is, hogy azok a hallgatók, akik 
resztvettek a vi tákban, szintén jobb 
eredményt ér tek el, szsmben a cso-
port passzív tagjaival , akiket nem 
érdekelte az anyag nehezebb kér-
dései. Az utóbbiak nagyrészének 
beszámolója gyenge, vagy egyálta-
lán nem felelnek meg a követel-
ményeknek. 

Az eddigi tapasztalataink azt 
muta t ják , hogy — a beszámolt hall-
gatók között sokan vannak, ak 'k 
becsületesen felkészültek és szép 
feleleteket ad tak a kérdésekre, de 
ugyanakkor tekintélyes az olyan 
hallgatók száma, akik egyáltalán 
nem tudnak a megadott kérdésre 
felelni. Eayes hallgatóknál a kér-
désekre adott válasz a mellébeszé-
lésen a 'anul . Fnnek eredménye 
természetesen a bukás. Eddig öt 
csoport számolt be és máris 11 «r 
meg nem felelt»-pk száma. №».-
gyon sek-m, am'lc-ir megtnfltá'*. 
h^gv beszámoló lesz, csak nvSsnrt-
rend^ fe la^a tn^k a fe ' -
kó'Tü'ést. Ezp'c a h*il1"atók most 
ráf'z->tnek a könnyelműségükre. 

A beszámoltatok részéről eddif 
az volt a hijja. hogy sokszor túl 
«dédelgettek» egyes hallgatókat Ha 
nem tudott választ adni a kér-
désre. addig kérdezgették míg va-
lamit sikerült az illetőből kivenni 
és így a bp«7ómolón megfelelt. Ezt 
a következőkben nem lehet meg-

Az az öröm ért, hogy jó mnn-
kám jutalmául szakszervezeti üdü 
'ésen vehettem részt XH? jdúszobosz-
lón. Őszintén elmondhatom, hogy 
kitűnően éreztem magam, minden 
jóban részem volt, az elvtársak 
a.kikn°k feladata volt. hogy rólunk 

— üdülőkről — gondoskodjanak, 
mindent mrgtet 'ek zavartalan, nyu-
godt pihenésünk érdekében. 

Az étkezés mindig a központi 
probléma egy Ilyen üdülőhelyen 
mert azt mindenki megkritizálja. 
.1 koszthoz mindenki ért és a 
s ^ j l t gyomrán keresztül igyekszik 
jól-rosszul kritizálni. Elmondha-
tom. hngy itt a koszt kifogástalan 
volt. Hogy milyen nagy u tána já-
rást és hozzáértést igényel egy 
üdülőtelep ét lapjának összeállí-
tása, főleg, hogy az mindenkinek 
kedvérc való legyen, azt talán 
nem kell külön fejtegetnem Ezért 
szóvá kell tennem, hogy egyes üdü-
lők több esetben indokolatlanul és 
nem kellő hozzáértéssel kritizál-
ták a gondnokot. A bírálatot meg 

engedni. Ha alapvető kérdésre 
nem fud megfelelni a hallgató, is-
mételnie kell a beszámolót. Ha el-
núzők leszünk, akkor az a veszély 
fenyeget, hogy nem sa já t í t j ák cl 
hallgatóink a kapital izmus politi-
kai gazdaságtanának anyagát és 
így nagy nehézségeik lesznek a kö-
vetkező félév folyamán. 

Figyelmeztető példa, hogy igen 
sok hallgató «bemagolja» az anya-
got a kiadott kézikönyv alapján, 
de az anyag leglényegesebb össze-
függéseit nem érti . 

Nagy hiba a hallgatók, különö-
sen a gyengébb hallgatók részéről, 
hogy nem vették igénybe a tanszék 
segítségét. A kijelölt konzultációs 
időben nem jöttek be problémáik-
kal és többen azok közül sem je-
lentek meg a konzultáción, akiknek 
a szemináriumvezető ajánlot ta . A 
másik fogyatékosság, hogy még a 
jobb tanulók felkészülése is sok-
szor felületes. Az objektív gazda-
sági törvényeket ál talában értik a 
hallgatók, de ha például olyan kér-
dést kapnak, hogy felismerték-e az 
objektív gazdasági törvényeket a 
szocializmus előtti társadalmi for-
mációkban, vagy melyek a legálta-
lánosabb gazdasági törvények, ak-
kor e r re már nemigen felelnek a 
hallgatók. Sok hallgató a pénz lé-
nyegét anyagi sajátosságban la t ja 
és nem a társadalmi viszonyokban. 
Egyik hallgató például az ál talá-
nos válság időtar tamát 1917— 
1923-ig számít ja . Az át lagprofi t rá ta 
törvényét és a termelési á ra t egye-
sek szerint a tőkések hozzák létre. 

Ezért elengedhetetlenül szüksé-
ges a politikai gazdaságtan tanul-
mányozásánál az, hogy az alapfo-
galmakkal minden hallgató tisztá-
ban legyen. Sokan a termelőerők 
fogalmához a termelési eszközöket 
sorolják, ami tudvalevőleg hibás, 
amit az előadáson is hangsúlyoz-
tunk, de az illetők szak-, vagy rnás 
könyvet olvasnak, vagy más egyéb 
dologgal foglalkoznak, mint Tesza-
rik János TTK-ás hallgató, aki 
szintén szakkönyvek olvasásával 
foglalkozott és a beszámolón nem 
tudott megfelelni. Az alap és a 
felépítmény összefüggéseit sokan 
nem értik. Az a lap fogalmához a 
termelőerőket is odasoroljók, nem 
értik az ér téktörvény három f u n k -
cióját sem, pedig igen sokat foglal-
koztunk ezzel a kérdéssel is. Az ed-
digi beszámolókon e r re a kérdésre 
alig tudtak választ adni a hallga-
tók. Sokan az általános válságot 
összekeverik a túltermelési valság-
gal. Nagy nehézséget okozott a tá r -
sadalmi termelési á r és társadalmi 
érték összefüggésének megértése. 
Ebből következik, hogy sokan nem 
értik a földiáradékelmé'.etet, kü-
lönösen az abszolút földjáradékot . 
Nehézséget okoz a zavar ta lan ú j r a -
termelés feltételeinek kérdése a ka -
pitalizmusban. 

Még lehetne hasonló kérdéseket 
felsorolni, de úgy gondolom, ez a 
néhány kérdés is elég lesz ahhoz, 
hogy felh-'vjuk az elvtársak figyel-
mét. főleg azokét, akik még ezután 
' 'észülnek a beszámolókra és vizs-
gákra hogy felkészültségük még 
sokkal alaposabb és métyehb le-
gyen. Ha bármilyen t 'c»tásatlan 
kérdó-iik akad. vegyék igénybe a 
•ansaék se»ítsé"ét. r "" - t ennek fel-
tétlenül hasznát veszik. 

Minden hallgató a beszámoló és 
vizsga e 'ött azért drti'-kol, hor.v 
m'ncl lobb eredményt ér 'en cl. A 
.lő eredmény azonban — mely sze-
retetet és meebeesfi 'ést vív ki — 
csak k ' turtó, szorgalmas munkával 
érhető el. 

Dani Mihály 
tanársegéd 

kell hallgatni, sőt nzt igényelnünk 
kell munkánkról. Ugyanekkor ne-
künk is élni kell a bírálat és ön 
bírálat jogával, még fdfi 'őkben is. 
Az üdülőinkben is sok hiányossá-
gok vannak, s ezeket felszínre 
kell hozni — olyan formában, 
hogy az üdülők vezetőit jo'r ;> 
munkavégzésre serkentsük, s ü'" 
ban maximálisan segitsiinlc i*1 

nekik — ne pedig — ledorongolja • 
őket. Fel.ízere'í'sben is vannM 
míg hiányok, de meg kell ért?' 
niink. hogy máról holnapra az-.l: 
száMzázalékos pótlása nem leheí 
séges. 

Az üdültetés elvégzése nagysze-
rű feladat s a dolgozók hálásak i-
államunknak ezért; és megbeeri'-
lik azon elvtársakat, akik e szép 
de nehéz feladatot el lát ják. 

Én ezúton is köszönetet mondok 
azért a gondoskodásért, amelyben 
a hajdúszoboszlói üdülőben rés;:o-
sítettek. 

Biebert. Antahu 
szülésznő. 

A vii 
Mit akar tőlem. Miért kérdez-

get. Miért néz rám olyan szúrós 
szemekkel. Ja j , úgy félek. Vézna 
Tibi s í rvafakad. A vizsgáztató 
nem retten meg, f sne erős idegei 
vannak. Tovább kérdsz. Csűri-
csavar.ia, el is felejti . Hogy ott 
van Tibi. Mozog, gesztikulál, a 
szája rángatózik, csodálatos ide-
gei vannak. Ülnek egymással 
szemben, már fél órája. Tibi sír. 

A vizsgáztató keresztkérdések-
kel próbálkozik. Nem ér el °rod-
ményt. Bougrató kérdések követ-
keznek. Semmi hatás. Tibi sír. A 
vizsgáztató viccsket kezd mesél-
ni, hogy jobb kedvre hangolja. 
Tibi átlát a szándékán, tovább 
sír. A vizsgáztató javas 'a 'o t tesz. 
játszunk hunyót. Tibi nem felel, 
sír. A vizsgáztató trükhöz folya-
modik szavalni kezd. Tibi-közöm-
bösen sír tovább. A vizsgáztató 
türelme fogytán van. Üjra kér-
dez. Sírás. Most a családi életé-
nek körülményeit kezdi feszeget-
ni, Tibi felzokog. Nagymama. A 
vizsgáztató görcsösen kapaszko-
dik bele az elért eredményekbe. 

A nagymamáról kérdez. Minden 
oldalról forgat ja , szőröz, ravaszul 
kúszik vissza a szakmai kérdé-
sek felé. Nem-nem, Tibit nem le-
het megfogni. Üj ra síró állásb." 
helyezkedik. A vizsgáztató végső 
kétségbeesésében megválaszolja 
magának a kérdéseket. Tibi kitá-
molyog a szobából, kissé lecsilla-
podik. 

A nekiszegezett kérdésekre szi-
pogva válaszol. Még szerencse 
hogy csak elégtelent kap t am. 

Igazat adunk neki. 
Rpmek idegei voltak a vizsgáz-

tatónak. S. F. 
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