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Beszámoló a Tiszatáj VI I . évfolyamának 4. számáról 
f A Tiszatáj téli számának főleg 
n szépirodalmi része igen gazdag. 
Első közleménye Péter László 
gyűjtésében „Juhász Gyula elfelej-
tett makói verseiből" hoz egy nagy 
csokorra valót. Ezek jórészt már 
ismert versek, de így együtt még-
is az újság ingerével hatnak, gon-
dos szövegközlésükkel pedig két-
ségtelenül nagyban megkönnyítik 
a költő összes verseinek készülő 
kritikai kiadását. 

Juhász Gyula nagyszámú „ma-
kói" verse mellett bőven jut hely 
a fiatalok verseinek is. A sok ko-
moly témájú éa komoly szándékú 
versről nehéz ls ezen a szűkreeza-
bott helyen érdemlegeset írni. Ke-
vés kivétellel közös vonásuk a 
verseknek, hogy egyéni, személyes 
mondanivalójukat mindig össze-
kapcsolják az egyetemes újjászü-
letés (országépítés) ihlető motí-
vumaival. „Közösségi" líráról van 
tehát szó és ez egészen termé-
szetes isi De az ilyen lírával szem-
ben — cppen azért, mert nagyok a 
velejáró veszedelmek, nagyok 
kívánalmaink isi Ennek a lírának 
nagy lírának kell lennie: a meg-
szállottságnak, a hitnek — és for-
mailag a képalkotásnak — olyan 
erejével kell rendelkeznie,- mely 
lenyűgöz és magával sodor. Egy 
új világ megszületése nagy dolog, 
nagyobb dolog minden „magánügy-
nél", de, ha az ilyen nagy dologról 
szóló versben nem történik más, mint 
az újjáépítés egy-egy tényének tet-
szetős összekapcsolása, párhuzam-
ba állítása a költő pillanatnyi ér-
zelmi állapotáv-al, akkor a költe-
mény illusztrációnak hat, kísérő-
zenének, „megverselésnek", szó-
val alkalmi csecsebecsének. Nem az 
a kérdés, hogy mennyi igazság 
rejlik a megverselt tényekben, — 
a vers igazsága mélyebben rojlik: 
az igazságnak épp azért, mert igaz-
ság, sohasem szabad erőtlen, vagy 
»ivaros képekbe öltözködnie. 

Ezeknek az elvi kijelentéseknek 
az előre bocsátásával természete-
sen nem akartunk már eleve olyan 
mértéket szabni, amelyet a megbí-
rálandó versek majd neim tudnak 
megütni. De a költőket sarkalni, 
ösztönözni kell, mert a vers — ez 
a sajátos formájú megnyilatko-
zás — mindenképpen nagy dolog és 
komolyan kell vennie annak is, aki 
frja és annak is, aki ír róla. 

Először azokról a versekről aka-
dunk szólni, melyekben az egyéni, 
személyes mondanivaló összekap-
csolódik valamilyen közösségi, 
egyetemes érdekű kérdéssel. Uj 
Eezsőnek „Tiszatájon" című versé-
ből Petőfi leíró költészetének bol-
dogan elgyönyörködő, közvetlen 
valóságérzékkel megtáruló im-
presszionizmusa szól hozzánk, a 
táj szemlélete®, részletező festésé-
vel, de néha prózai ízű felsorolás-
sal is. András Sándor „Vti képek" 
című verse elnagyoltnak hat. Túl 
sokat akar belezsúfolni és ez he-
lyenként képzavart okoz. Például 
„A parton békés óriások — zöldru-
hás hegyek — fekszenek". Az óriá-
eok inkább mégis csak állnak. Bán-
tóan hat ez a kép is: „Egyiknek 
szikla foga csillan, ahogy hang-
talan felnevet". A nevetés itt min-
denképpen indokolatlan cselekvés! 
Németh Ferenc „A Tisza partján" 
című versének gondolatmenetében 
van összefoglaló erő, képalkotó 
ereje szinte töretlen, nyelvi for-
mája is elég súlyos és magvas. 
Petrovácz István a „Búzaföldről" 
jól megformált verset ír. Képei 
spontánul hatnak, jól kapcsol, át-
menetei ügyesek — egészében a 
nyári aratásról jó muzsikájú, ele-
ven, friss képet ad. Vincze András 
„Üzenet a fiataloknak" című verse 
jó gondolatból nőtt ki. de nyelvé-
nek ninos elég ereje, sodrása. A 
„Tavaszi rügyekben" viszont a naiv 
életörömnek, a fakadás, a virágzás 
mámorának dalszerűen könnyed 
kifejezést tud adni. Borsodi Gyula 
a „Mint a pipacs"-ban szabályos 
idillt ír a traktoros lányról, aki a 
balatoni üdülésből is haza kíván-
kozik traktorához. Csabai Szabó 
László „Életem" című versébein sok 
erő van. A nyelvnek szinte dísz-
telen egyszerűsége, realizmusának 
erős, de nem rikitó színei férfiassá 
és meggyőzővé teszik ezt az „élet-
képet". Simái Mihály «Születés-
?tap"-jában a zavartalan, jambikus 
lüktetés, a jó keresztrímek erős 
formaéreékro vallanak. Ez a for-
maérzéke a „Béke" súlyosabb mon-
danivalójával kapcsolatban is meg-
nyilvánul. 

Külön szólunk az „egyénibb" té-
májú versekről, mindenek előtt 
Varsányi Péter „Vallanom kell" 
című költeményéről. Szerelmes vers, 
mely az egyéni „virágzás" élmé-
nyét összekapcsolja az országos vi-
rágzás „kollektív" érzésével. 

Bizonyára nem új kapcsolat — d e 
ez még nem akadálya egy jó vers 

megszületésének. A jambikus lej-
tésű sorok valóban jól simulnak a 
komoly mondanivalóhoz és a bő-
ven alkalmazott képek is tetszető-
sek. Sajnos azonban nem mindig 
hatnak zavartalanul, de még na-
gyobb baj, hogy a költő túlmére-
tezi a két érzés összekapcsolását: 
kedvesének szava talán mégsem 
elég erős ahhoz, hogy „az alkotás-
nak százezer virága" fakadjon nyo-
mában. Ez a hiába erőszakolt mo-
numentalitás! László Ibolya „Nyo-
modat mossák őszesők" c. verse 
(eltekintve attól, hogy az őszesők 
rossz összetétel) egységes hangula-
tú, jól megkomponált alkotás, mert 
a szerző — úgy látszik nem félt 
attól, hogy a „magánügye" meg-
zavarja a nagyobb ügyeket. Ezt 
azért említjük, mert a „Jó éjtsza-
kát"-ban viszont, mely valóban az 
altató dalok szelíd 6ímogatásával 
hat és képei könnyed, természetes 
fakadásával le tud kötni, minden-
áron valami kollektív bontakozást 
akar megcsendíteni és bizony el-
rontja vele a vers végét; 

A szatírák közül Farkas Lászlót 
érezzük találóbbnak és tartalma-
sabbnak; 

A szépprózai rész regény, illetve 
elbeszélés szemelvényeket hoz 
(egyetlen fordítás kivételével) és 
ez a körülmény nagyon problema-
tikussá teszi a beszámoló munká-
ját. Mit mondhatni egy regény, 
vagy nagyobb elbeszélés pár oldal-
nyi szemelvénye alapján? Dér 
Endre készülő ifjúsági regényéből 
„Reng a föld" címen hoz a Tisza-
táj egy majdnem ötoldalas szemel-
vényt. A téma, a hang annyira ko-
moly, hogy felnőttek számára való 
regénynek is bízvást elkelne. A 
szemelvény tömött, zsúfolt, hatása 
drámai, de a cselekményfejlesztés 
és emberábrázolás igazi értékei-
ről még nem mond döntő dolgokat. 
Minden esetre várjuk a folytatá-
sát! Nyelve azonban néha kereset-
ten népies! Apróbb dolgokra is vi-
gyázni kell! A szúnyogoktól sok 
minden kitelik, de ríni mégsem 
szoktak. (Egy mérges szúnyog rítt 
a nyirkos levegőben.) Kovács Mi-
hály regényéből „Szerelem" címen 
közöl a lap kb. 4 oldalnyi szemel-
vényt. Az előbbi regényrészlettel 
szemben ez idillikusnak, érzelmes-
nek, lírainak hat, nyelve ízesen si-
mul a környezethez és emberekhez. 
A szerelem és anyaság boldogságá-
ról ír, de megvillantatja a szegény-
séghez kötött jövő baljóslatú szí-
neit is. A regényben dől el, hogy 
mennyi boldogság teljesül, hol fog-
nak majd kikötni a regény hősei. 
Varga Jánosnak egy hosszabb el-
beszéléséből „Farkas vagy pásztor" 
címen kapunk ízelítőt, ebben a ki-
szakított formájában azonban a 
szemelvény túlságosan átlátszó pél-
dázatnak hat, melynek hosszadal-
mas bogózgatására semmi különö-
sebb szükség nincs. Fordítást is 
hoz a Tiszatáj, egy litván írónak 
tanulságos és jól megírt kis elbe-
szélését, Kertész Erzsébet fordítá-
sában. 
Igen tanulságos a „Haladó hagyo-

mányaink" című rovat. Borsi Da-
rázs József „Noszlopy Gáspár a 
forradalom katonája" című cikké-
ben a 48-as szabadságharc egyik 
legérdekesebb történelmi alakjá-
nak, a törhetetlen energiájú parti-
zán-vezérnek a vonásait rajzolja 
meg. Noszlopy hajthatatlan ellensé-

ge volt a bécsi udvarnak és hazai 
lakájainak és még akkor is szer-
vezte a belső ellenállást, amikor a 
szabadságharc ügye már elbukott. 
Sorsát el nem kerülhette, de egyéni 
példája jól megmutatja az utat, 
melyen — országos népfelkelés 
szervezésével — a győzelem remé-
nyével lehetett volna haladni. Ma-
dácsy László a világirodalom egyik 
legnagyobb gúnyolódójáról, Rabe-
laisról ír kimerítő, adatokban gaz-
dag tanulmányt, halálának négy-
százados fordulója alkalmával és 
állít méltó emléket a nagy haladó 
gondolkozónak, aki — az akkori vi-
szonyok között — csak az udvari 
bolond csörgő sapkájával a fején 
mondhatta meg a véleményét a 
skolasztikus tudomány és nevelés 
ostobaságairól. 

A Vita című rovatban Nacsády 
József Szabó Pálnak „Uj föld" cí-
mű regényéről értekezik, mégpedig 
leginkább a regény hibáinak a fel-
tárásával, mivel a regény más bí-
rálói a jót már mind elmondták. 
Egyénileg ez indokolható álláspont, 
mégis egyoldalúsághoz vezet, mert 
ha egy túlnyomórészt nagyra ér-
tékelt regénynek csak a hibáit tár-
juk fel, félrevezetjük az olvasót, 
aki esetleg csak a mi bírálatunk-
kal kapcsolatban ismerkedik meg 
a regénnyel. Papp Zoltán egy újabb 
Déry vitát ismertet, mely Dérynék 
„Simon Menyhért születése" című 
kisregényével kapcsolatban zajlott 
le Pándi Pál és Bodnár György kö-
zött. Papp Zoltán cikke igen ala-
pos és tanulságos, de vigyáznia 
kell a mondatszerkesztéssel, hogy 
az esetleg kevésbbé türelmes ol-
vasót túlságosan „tudományos" ki-
fejezésmódjával el ne riassza. 

A Szemle rovat egv színvonalas 
könyvismertetést tartalmaz, Diósze-
gi András ismerteti Kuczka Péter: 
„Mindenkinek, mindenkinek" című 
legújabb verskötetét és Kerényi 
György értékelő sorait hozza a 
Szigligeti Színház békéscsabai mun-
kájáról. 

Vajtai István 
főiskolai docens 

• 
SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS 
A kritika Dér Endre „Reng a 

föld" című regényének részletével 
kapcsolatos kétségtelenül helytálló 
megállapításaihoz két észrevéte-
lünk van: 

1. A kritikus kifogásolja, hogy a 
cselekményfejlesztés és emberábrá-
zolás igazi értékeiről nem mond 
döntő dolgokat. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy a kritikus a 
részletet a regény legelejeként ér-
tékeli, holott a cselekményből, de 
a legelső mondatból is nyilván-
valóan kiderül, hogy a regény kö-
zepéből vett részlettel ismerkedünk 
meg. 

2. A szúnyog — a békésbihari-
sealontai tájnyelv szerint „rl", 
— síró hangot ád. Ezt a ké-
nét a szerző az említett tájnyelv-
ből merítette. 

László Ibolya versének szóössze-
tétele: „őszesők" véleményünk sze-
rint nem bántó s nem magyartalan; 
— a nyelv struktúrájának, szelle-
mének megfelelő szóalkotás, — 
természetes velejárója a nyelvet 
gazdagító, a nyelv eszközeit sajá-
tosan felhasználó költői tevékeny-
ségnek. (Lásd: Arany, Ady, József 
Attila: új összetett szavait.) 

A II. félév megindulása az Orosz intézeten 
Az Orosz Intézet hallgatói az el-

ső félévi vizsgákat véve alapul 4.19 
átlageredményt értek el. Ez az 
eredmény azt mutatja, hogy az in-
tézet pedagógus kollektívája és 
hallgatósága az elmúlt félév folya-
mán jó munkát végzett és sikerült 
a párt- és állami vezetés által ki-
tűzött feladatokat megvalósítani. 

A jövőben azonban a munkami-
nőségének megjavítását kell célul 
kitűznünk. Ennek érdekében még 
pontosabban, alaposabban kell az 
órákra felkészülnünk és munkánk-
ban állandóan fel kell használunk 
a szovjet folyóiratokban közzétett 
tapasztalatokat. Ezért az eddigi 
gyakorlatunkhoz híven minden tan-
széki értekezleten ismertetünk és 
megvitatunk egy szovjet módszer-
tani cikket. Ezenkívül szakmai tu-
demánvos e'őadásokat tartunk és 
vitatunk meg. A jövő félévben a 
tanulmányi anyag tanításán kfvfll 
kfllönö« gondot fordítunk arra. hogy 
hallgatóink az 'rodíí'ml orosz nyel-
vet is jól eisalítitsák. 

A Szovjetunió történetének tanu-
lása is a második fé'évben masra-
sp.bh színvonalon történik az eddi-
ginél, mert a TBrténe'mi Intézet-
ben működő V. J. Borscsevszklj 
«•zwiet professzor elvtárs tartja a 
•Meneti előadásokat, orosz nyel-
ven. 

A hallgatók önálló munkájának 
módozatait az évfolyamgyűléseken 

vitatják meg a« illető évfolyamon 
tanító pedagógusok, az illető évfo-
lyam sajátos helyzetét, speciális 
feltételeit fiflryelembevéve. A foko-
zott önállóságra nevelés érdekében 
jól megválasztott külön munkával 
látjuk el a kiváló előmenetelű, na-
gyobb igényű hallgatókat. 

A szakdolgozatok előkészítésének 
érdekében a pedagósrusolt szerve-
zett formában konzultálnak a hall-
gatókkal. Tanácsaikkal segítik a 
dolgozatok problémáit megoldani, 

A második fé'évi munka színvo-
nalának emelkedését jelentős mér-
tékben fogja előmozdítani az az ör 
ven^etcs változás az intézet peda-
gógus kollektívájában, hogy meg-
érkezett hozránlc Szerafima Ale-
xandrovna Martyianova elvtársnő 
a nyelvtudományok doktora, a ka-
zán vi egyetem professzora. Nagv 
szakmai tudása, gazdag pedagó-
giai tapasztalata és közvetlen egvé-
nfséjre már's érezteti kedvező hatá-
sát az Intézet munká'ában. Szera-
fima Alexandrovna elvtársnő sze-
méltében ism*t éreztük a Szovjet-
unió segítségét, amely pz-sal ls t*-
megp.tia nrmká"k-.t. horv Ie»,inbb 
pedajfópmMt k'ílrfi h^zzáik. hj<*v 
az ő pé'dájvk nvemán i3,vítb!*«!-pk 
awinkíikat és t8,i;é'efe«'thcssü!< mü 
új káderek kommwn'sH nevelését 

Benedek Nándor, 
az Orosz Intézet tanársegéde 

Még egyszer az egyetemi kulíúrmunkáról 
A kultúrmunka feladatait fel-

mérve több mint egy hónappal ez-
előtt megállapítottuk, hogy »nem 
kielégítő a kapcsolat a Népi 
Együttes és az egyes kultúrotthon-
bizottságok között-«. Ez a megálla-
pítás az elmúlt év tapasztalatain 
alapult s a továbbiakban igyekez-
tünk néhány szempontot adni arra 
vonatkozóan, miképpen lehetne 
ezen a hibán segíteni. 

Azóta eltelt öt hét s ha most új-
ból megnézzük a kari kulturális 
szervek és a központi szerv viszo-
nyát, ismét csak annyit mondha-
tunk: nem kielégítő a kapcsolat 
közöttük. Sőt, ha igazán pontosan 
akarjuk a helyzetet jellemezni, ak-
kor így kell a mondatot megfo-
galmaznunk: a Népi Együttes és az 
egyes kultúrbizottságok között 
egyáltalában nincs kapcsolat. Nem 
csoda, ha ilyen körülmények között 
a kari kulturális megmozdulások 
csírájukban sorvadnak el, ha a 
kari kultúrmunkát a kezdeménye-
zés hiánya, a füstbe ment tervez-
getés jellemzi. Nem vitás, hogy a 
központi kultúrotthonblzottság 
megalakulásáig a Népi Együttesre 
hárul az a feladat, hogy a karokra 
fokozott figyelmet fordítson, hogy a 
maga szervezettségére és tapaszta-
lataira támaszkodva felkarolja a 
kari egységekből kiinduló kezde-
ményezéseket s szükség esetén a 
maga részéről is kezdeményezzen. 
Ugyanakkor pedig az is nyilván-
való, hogy az egyes kultúrbizottsá-
goknak is tudniok kellene, hova 
forduljanak útmutatásért, tisztá-

kodhatnak. Ellenkező esetben 
akarva, akaratlan az egész egyete-
men szomorú helyzet következik 
be, mint amely ebben a pillanat-
ban a bölcsészkart jellemzi. 

A kari vezetés az Illetékes szer-
vekkel egyetértve s a népművelési 
minisztérium intencióinak megfele-
lően az Ady-téri épület egyik ter-
mét kultúrotthonná építette át. A 
terem rendkívül ízléses berendezé-
sét úgy tervezték meg, hogy a bú-
torzat egyetemi előadások hallga-
tására is alkalmas, a helyiséget 
viszont kevés átrendezéssel bármi-
kor fel lehet használni kulturális 
célokra is. Egyelőre azonban csu-
pán azt történt, hogy a történelmi 
előadások egy része ebben a szép 
teremben folyik, délután és este 
ellenben a terem üresen áll. Mi-
ért? Azért, mert a bölcsészkarnak 
van ugyan kultúrterme, van kul-
túrotthonbizottsága is, de az idei 
naptári évben még nem rendeztek 
semilyen kulturális megmozdulást, 
nemcsak kari viszonylatban nem, 
de még az egyes szakok egyes év-
folyamai sem. A kari kultúrélet el-
sorvadt, nem csekély részben az-
ért, mert nem talált kapcsolatot a 
központi kulturális szervhez snem 
ls próbált még élni azokkal a le-
hetőségekkel, melyek mostmár ob-
jektíve megvannak. Kétségtelen, 
hogy január nem a legalkalmasabb 
időpont volt a kultúrélet kibonta-
kozására, de az akkor elmulasztott 
előkészítő munkát mentől hama-
rabb pótolni kell, hogy végre va-
lóban el lehessen mondani: egye-
temünk a kultúrmunka terén is el-

bán kellene lenniök azzal, . hogy, éri azt a színvonalat, amely más 
van olyan bázis, amelyre támasz-| területeken képvisel. H. E. 

B e s z é l g e t é s 
'A köd lomhán 

ereszkedett le a vá-
róira. Az utcán szür-
ke lett minden. Szür-
kén pislogott az ut-
cai lámpa, lassan 
közeledett a villa-
mos a megálló felé. 
Fiatalok szálltak fel 
a villamosra. Be-
szélgettek. Szóba ke-
rült minden, amíg 
a villamos elért a 
központi megállóig. 
Többek közt az ösz-
töndíjról folyt a szó. 
meg arról, hogy mi 
mindent vesz abból a 
pénzből, amennyivel 
többet kap most. 

— Régen fáj a fo-
gam egy szakkönyv-
re, amit az antikvá-
riumban láttam, 
most meg is veszem 
— mondta egy ala-
csony fiú. 

— Én cipőt veszek 
— válaszolt barátja 
kérdésére a társaság 
legvidámabb tagja. 
A villamos megállt, 
valamenni/ien leszáll-
tak. A Tanácsházán 
lévő Békebizottság 
irodája felé tartot-
tak. Ide hívták őket 
este 8 órára. 

Jól fűtött meleg 
szoba várta a fiata-
lokat. Az óramuta-
tó háromnegyed 
nyolcat mutatott. La-
csánni elvtársnő, a 
Városi Békebizott-
s-íg titkára melegen 
fogadta a fiatalokat. 

— Menjenek csak 
be a szobába, jó me-
leg van. Még nincs 
itt mindenki — mon-
datta Lacsánné elv-
társnő. 

A fiatalokat nem 
sokáig kellett bíztat-
ni, igyekeztek a me-
leg szobába, mert 
kint bizony nagyon 
h'd-g vo't. A hő-
mérő h'gnnva mí-
nusz 28 fokot m-ifa-
t-ytt, s a villamos 
sem volt vil-mi me-
len. Leve'etttk a ka-
bátokat és a szebá-
han l'vő fényk/pr-
Vet nézege'ték. Egy-
más kezébe rdtdk a 
felvételeket Nem is 
rry ismerőst találta1: 
a békeharcosokat áb-

rázoló fényképeken. 
Közben mások is jöt-
tek. Most érkezett 
Fehér József is vagy 
négy társával. A fia-
talok üdvözölték egy-
mást. A Tanácsháza 
harangja nyolcat 
ütött. Valamennyi 
meghívott együtt 
volt. Megkezdődött 
a beszélgetés. 

— Üdvözlöm az 
egyetemistákat á Bé-
kebizottság nevében 
— kezdte a szót La-
csán Mihályné elv-
társnő. Majd elmond-
ta, hogy az elvtár-
sak vitavezetők lesz-
nek a kerületi béke-
bizottságoknál. A 
nemzetközi esemé-
nyeket fogják majd 
ismertetni a dolgo-
zókkal. A legfonto-
sabb feladat lesz, 
hogy- az emberek 
elmondják vélemé-
nyüket a békéről, 
hogy szivük szerint 
beszéljenek vágyaik-
ról. 

Ezután Lacsdnné 
arról beszélt, hogy 
ez a megbízatás nem 
tíj dolog. — Voltak 
már eddig is nálunk 
egytemis'a vitave-
zc'ők. Ilyen például 
Na"y Att'la, a Jogi 
Kar hallgatója, aki 
igen jó munkát vég-
zett. T'bben kérték 
a dolgozók közű', 
„horrv ezt a fiafa't 
küldlék ki vitaveze-
tőnek". Ezt a szere-
tetet úgy érte el 
Nagy elvtárs, hogy 
közel jutott az em-
berek szivéhez, meg-
ért "t'e ványail at és 
f'lázáraikat, amivel 
közölték gor.delatai-
kit. A blkehcrcos al-
sóvá os'ak. szeretet-
tel gondolnak Nary 
elvtdrrra. 

— Ilyeneknek kell 
lentvö'-. az elvi 'r-
sakn"k is — mon^nt-
ti Ezutin arrél be-
szelt. mArt, hogy a 
ritaveze'gkne'c h«• 
nvan kell felk >«•«'-
niök a vl'aveftése. 
mn'd a résrt-erö 
eiyc'e~ri%lrk trt'rk 
fel >;/rdéseke'. 

Elsővek Kiszely 

János egyetemi hall-
gató szólalt fel. Meg-
kérdezte, hogy a te-
rületen ki értesíti 
a tagságot a vita ide-
jéről ts hogyan fog-
jon a vitavezető az 
elöadáshozl 

Lacsánné elvtárs-
nő azonnal válaszolt 
is a kérdésre, s így 
beszélgetés formát 
öltött az előadás. 

Szűcs József béke-
bizottsági aktíva ta-
pasztalatait mondot-
ta el a fiatal bará-
tainak. 

A kályhában hal-
kan duruzsolt a tűz. 
A beszélgetés érde-
kes volt. Észre sem 
vettük az idő múlá-
sát. Most Székely 
Sándor szólalt fel: 

— Az egyetemen 
sokat hallunk arról, 
hogy meg kell is-
mernünk a dolgozók 
életét, mert bizonyos 
mértékben elszakad-
tunk a dolgozóktól, s 
csak akkor változik 
ez meg, amikor szü-
netben hazamegyünk 
szüleinkhez. Nos, itt 
az alkalom, hogy 
ezen serítsünlc. A 
vitavezetők sokat 
tanvlnak majd mun-
kájuk során a dol-
gozóktól, de tanít-
ják társaikat is az 
egyetemen. 

Közben észre sem 
vették, 10 óra lett. 
Lassan búcsúzni 
kezdtek. 

— Vgy jöjjenek 
ide, mint haza — 
búcsúzott el Lacsán-
né a fiataloktól. 

Sorra léptek ki az 
aj'ón Csákány B la 
mate:na'ikus, Sktil té-
ti András, IVilhelm 
István fizikus, Fe-
Mr Józ-e', Fazekas 
Gábor és még a töb-
bi eryetemista. 

Az u'cán a hun-
cut sz'l beleka-
paszkodott a fia-
talok ruhájába. Szo-
rosra húzták. magu-
kon a kibáfot, s 
<i nagy hideg ellené-
re szí-ülbil meleg 
á.-adt szél. 

BATKI JENŐ 


