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Riporterünk jelentettei 
Szegedi egyetemisták a nyári táborokban 

ZÁNKA 

Idén a Balaton partján na-
ponta átlag százezren nyaral-
tak. Zánka egjlke a tóparti 
kis településeknek; gyümöl-
csöskertek, presszó, egy tánc-
hely ós az állomás. A szezon 
pestiekké és külföldiekké te-
szi a helybeli fiatalokat, a 
gazdák kiadják a tiszta szo-
bát és forgalmasak az utcák. 
Zánkára az életet a nyári 
kiszesek hozták. 

— Ahmed, Ahmed! — két 
nő áll kívül, s hívásuk átszö-
kik a kerítésen. 

»Küldjétek már azt az 
egyiptomi srácot!-

— Tánc, tánc nyolckor — 
kiabálják. 

Az ablakok megtelnek sze-
mekkel : 

— Mondd neki németül! 
Megérti. 

— Nem merem. — mondja 
a lány. 

Az arab viszont megértette. 
Bólint és magyaráz. 

— Isten bizony? Tényleg 
eljössz? 

A fekete fiú nem tudott 
esküdni magyarul. A bará-
tomnak adta a vacsorajegyét 
hét órakor. 

Az ériékelést a munkave-
zetők végzik. A teljesítmény 
megállapításánál 70%-ban 
dominál a végzett munka. 
Figyelembe veszik a hozzá-
állást, a lógást, és a kollek-
tíva összhangját. Az egy napi 
maximumot a hét pont jelen-
ti. Tizennégyet kapott két 
nap alatt a 11-es brigád. Ped-
fősök, bölcsészek, egy ve-
gyész, s a francia Étien Dubs 
a tagjai. 

A főnök borotválkozik. Ki-
néz az ablakon, s fölszisszen: 
»•Hű, de moha!«. 

Fölöttem az ágyon átfordul 
valaki és sóhajt. Mélyről, 
egészen a gyomrából. Sőt — 
én akkor hirtelen úgy hittem, 
hogy még mélyebbről. 

A hagyományos táborokra 
csak a meló és a hangulat 
emlékeztet. A sátrakat ké-

nyelmesebb faházak váltották 
fel. Csodás-szép környezetben 
alig scáz, méternyire építet-
ték őket a Balatontól. S 
ugyanennyire a tábortól, az 
állomás túlsó oldalán reggel 
hatkor dolgozni kezdenek. 

A sínek mellett szőlőt és 
gyümölcsösöket látsz, szőlőt 
és gyümölcsösfákat. Most már 
kb. 80 méter szélességben 
tiszta a terep, a tuskók oldalt 
kidöntve hevernek. Ezt az 
élőmunkát a gimisek végez-
ték el. Az első nap sínpáro-
kat egyenesítettünk, és a 
talpfákat tisztítottuk a sóder-
tól. Valamelyik brigád per-
sze ismét teleszórta. Most va-
gont rakunk. Elhordjuk a 
földet 300 méterre és ott ki-
pakoljuk. 

Délelőtt hagvmavetés mel-
lett dolgoztunk. 

— Figyeld, micsoda gyü-
mölcs! 

— Savanyúság! 
Tízóraira a kolbászhoz 

mindenki hagymát evett. Az-
tán a nyomokat átdobáltuk a 
másik brigádhoz. Őket kap-
ták el. 

Bölcsészhallgatókkal be-
szélgetek. Ebéd után szabad-
foglalkozás. Kötetlen szellem 
uralkodik. Hétfőn filmet néz-
tünk, a Vasszűzet. Van TV-
nk. Sokat focizunk. Vasárnap 
kirándultunk. Szombaton tá-
bortűz lesz. Egyetemenként 
készülünk rá. Épp most tart 
a megbeszélés a külföldiek-
kel. Jól dolgoznak. Sokan ke-
ményebben veszik a melót, 
mint ml. Egy kivétel azért 
van. A második héten jött 
egy néger. Csak akkor dolgo-
zik, ha filmezik. Csütörtökön 
aztán kijött a Híradó. Pesten 
már láthatjuk magunkat. 

Ötkor kelnek, készülnek a 
reggelihez, amikor nyújtóz-
nak a sátrak a camping he-
lyeken, csönd csapkod a vízen 
a horgászbotok körül, s a 
reggel kékítőt dob a Bala-
tonba. 

Háromnegyed hatkor szer-
számosztás. Hazánknak ebben 

az első nemzetközi építőtábo-
rában 150 magyar és ötven 
külföldi diák vett részt. Sze-
gediek négy csoportban, 30-an 
dolgoztak itt, zanzibári, 
NSZK-s, NDK-beli és francia 
fiatalokkal egy brigádban. Az 
első turnusban a 11-es bri-
gád a 3. helyet szerezte meg. 

BALATONALIGA 

Fejet: Jlozsdatcmető-jét. Pas-
cal-ról viszont nem hallott. 
Móricztól nem olvasott sem-
mi'. 

Kari viszonylatban érvé-
nyes tanulság a paraszti kör-
nyezetből érkezettek szerep-
lése nyomán szűrődött le. El-
sején magyar—orosz szakon 
kilenc embert utasítottak el 
— mindnyájan közülük ke-
rültek ki. Az orosz—történé-
szeknél sokan nem jártak 
múzeumban. Feltűnő fogya-
tékosságok mutatkoztak az ál-
talános műveltség terén. 
Számtalanszor használhatat-
lannak, sőt zavarónak tűnt az 
iskolai véleményezés. Olykor 
ihletett alkotásokkal találtuk 
magunkat szemben, ahol bel-
ső feszültséget biztosított az 
alaptalan próféciák és a he-
lyesírási hibák sokasága. 

Nem arról van szó, hogy 
fölöslegesek a tintestületi 
számadások. Csupán komoly-
lyá kell őket tenni: felsorol-
va, hogy a tanuló mit végzett 
négy éve aiatt és elhagyva a 
sablonokat. 

Eszmei-politikai arc 
Általában az a vélemény 

alakult ki, hogy nehéz földe-
ríteni. Mindenki lámpalázas, 
igyekszik más lenni, mint 
amilyen. A történészeknél 
nem volt probléma. A leg-
újabbkori történelem egy té-
telénél pl. állást kellett fog-
lalnia a gyarmati kérdéssel 
kapcsolatban. Másutt csak a 
politikai tájékozottságról ala-
kulhatott ki kép. 99 százalék 
materialista meggyőződésre 
engedett következtetni, s a 
többség a kommunista er-
kölcsnek megfelelően értel-
mezett etikai problémákat. 
Egy piarista gimnáziumból 
jött fiatal viszont Sartre-i el-
hivatottsággal készült egyete-
mi pályafutásához: program-
jában szerepelt a keresztény-
ség és a marxizmus össze-
egyeztetése, mondván, hogy 
azért mind a kettőben van 
valami jó. 

A KlSZ-tagságra vonatkozó 
kérdésekre rengeteg közhely-
ízű válasz hullott. De tanúi 
lehettünk egy szerencsés ösz-
szefonódásnak! Akik komo-
lyabb munkát végeztek az if-
júsági szervezetben, jó ered-

ményt értek el — lehet szá-
mítani rájuk a mozgalmi 
munkában. 

KISZ megbízólevelek 
19,5 pontot szerzett egy le-

endő angol-francia szakos 
lány. Nem volt KISZ-tag. Be-
teg a lába, s a gimiben nem 
adtak neki munkát. »Túrákra 
nem bírtam menni« — mon-
dotta. De szívesen dolgozna 
megfelelő feladat rábízásakor. 
Hódmezővásárhelyen viszont 
megkérdezték a tovább tanul-
ni aláíróktól, mielőtt kezdetét 
vette a KISZ-megbízólevelek 
kiosztásának ü/nnepélyes ak-
tvsa: »Mondd, nincs kedved 
egy ilyenhez? Mert az nem 
árt.« Izgatottnak látszott egy 
vizsgázó néhány másodperc-
cel sorrakerülése előtt. Di-
lemmája volt: "És ha meg-
kérdeznek róla, hogy mért 
kaptam, akkor mit kell mon-
dani?« Csongrád megyei tu-
lajdonosa, aki jó véleményt 
is hozott magával, két és fél 
pontot kapart össze. Ma-
gyar—francia szakra 12-en 
jöttek vele, érettségi bizonyít-
ványukhoz szorítva. Nyolcan 
megérdemelték. Felvételre 6-
ot javasoltak. A tavalyinál 
jobb ez az arány. A magyar— 
történelem szakos felvételi 
bizottsághoz hatan léptek be 
KISZ-megbízólevéllel. Vala-
mennyien megérdemelték. 

Ajánlás 
H. Sára saját véleménye 

szerint nihilista. Érintetlenül 
hagyta a kérdőlapon a moz-
galmi munka rovatát. L. 
Vera megígérte, hogy eljár 
majd KISZ-gyűlésre. M. Má-
ria politikai agitációs és 
sportmunkát vállalt, szívesen 
szerepelne tudományos diák-
körben. F. Éva is a politikai 
agitáció mellett döntött. 
Majdnem mindenki öröm-
mel dolgozna a Pedagógiai 
Diákkörben (egész évben in-
dulási nehézségekkel küszkö-
dött.) Soroljam még a válla-
lásokat? 

Közülünk, annak idején so-
kan, ahogy megkaptuk a fel-
vételi értesítést, elfelejtettük 
az ígéreteket. Azokat is, ame-
lyeket a bizottság előtt mond-
tunk, azokat is, amelyeket 
magunkban mormoltunk, a 
folyosón járkálva, mielőtt 
sorra kerültünk. 

G. F, 

Akik munkával ünnepel-
ték augusztus 20-át. 

A Rajkó-aenekar ellátoga-
tott a balatonaligaj női tá-
borba is. A lányok szőlőt kö-
töznek és tisztítási munkát 
végeznek. Óránként átlag 3 
köz sebességgel haladnak (9 
tőke). 

— Ma mennyit kell meg-
csinálni, hogy megtartsuk a 
helyünket? 

— Legalább hatvanat. 
— Majd ráhajtunk. 
Az első napokban még ál-

maikat is szőlőkacsok fon-
ták át. Ha behúnyták szemü-
ket, a szokatlanság vetíteni 
kezdte belülről nappal is az 
egymásba kapaszkodó ága-
kat, a levelek összemosódó 
zöldjét. Az előbbi turnusok 
az egyik héten mindig őszi-
barackot szedtek. 

— Oh. hogy én még sose 
tudtam kifogni ilyen csopor-
tot—szólt N. Mária. Külön-
ben — folytatja, ez a tábor 
jobb, mint a tavalyi, Itt 
nem haj t senki. Magunkat 
hajtjuk.« 

— Gyertek, ide álljunk! 
Sejtitek, ha ezt nem csináljuk 
meg, már az isten se ment 
meg. Gyerünk melózni. Ami-
lyen a brigádvezető, olyan a 
brigád. Na. Vagy mehetünk 
az utolsó helyre. 

— Nagyon nehéz lenne ne-
ked ide jönni!? 

— Ne, aki vizet kér, az 
tartsa fel a mancsát. Majd 
menet közben. 

— Vasárnap itt voltak 
anyuék. Azt mondta, hogy 
Pesten csak 5 Ft-ért lehet 
káposztát kapni. Azt is csak 
pult alatt és maszeknál. 

— Ma is káposzta lesz? 
— Na, te csak ne panasz-

kodjál! 
— Holnap milyen nap 

van? 
— Bakkancsot kapnák a 

terhes anyák. Ne állj már! 
Hat órára eltűnnek a lá-

nyok. Égetett a hőség. A sző-
lőlevelek árnyéka olyan szép 
volt, mint a nevetés. 

A TTK-sok rajtja már ké-
sőn indult. A JATE az utolsó 
helyen végzett. Az eredmény 
legjobban a II 7 (TTK) és a 
111 2 (BTK) brigádoknak fájt. 
A csoportversenyben ők a 
negyedik, illetve a hatodik 
helyet foglalták el. Elismerés 
illeti a bölcsészek kultúrfe-
lelős-sátrát, főleg vezetőjüket, 
Gulyás Irént, aki gondosko-
dott egy nívós zárótábortűz 

i műsorszervezéséről. Külön 
jutalmat kapott (csokoládét) 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem brigádjának min-
den tagja az ötletes, húsz per-
ces produkcióért. A kellemes 
órákhoz tartozott a rektorhe-
lyettes, a megyei és az egye-
temi KISZ V. B. vezetőinek 
látogatása. A nyári négy tur-
nus munkája közei tíz ezer 
munkanapot jelentett a gaz-
daságnak. 

Géza Ferenc 

Lapunk olvasói — egyete-
mi és főiskolai hallgatók az 
ország minden részéből — 
bizonyára érdeklődéssel ol-
vasták a nyári csöndes napo-
kon az újságokban és képes-
lapokban a Szegedi Szabad-
téri Játékok idei eseményei-
ről szóló cikkeket, tudósítá-
sokat, kritikákat. A vélemé-
nyek — különösen ami a 
produkciók bírálatait illeti — 
igen eltérőek, egy dologban 
azonban föltétlenül meg-
egyeznek. A jövőben a prog-
ramot összeállító szerveknek 
sokkal nagyobb gonddal és 
igényességgel kell munkáju-
kat végezni. Elhamarkodott 
dolog volt a gyengén sikerült 
Farkas Ferenc daljáték, a 
Vidróczki bemutatása. A pre-
mier kudarcot hozott s ez 
előrelátható volt mű gyenge-
ségei folytán. A hagyomá-
nyossá vált Hunyadi László 
idei előadása elmaradt a ko-
rábbi előadások nívójótól. S 
ugyanezt mondhatjuk az Ál-
lami Népi Együttes szereplé-
séről is. 

A legszínvonalasabb és 
legnagyobb sikert hozó elő-
adás az Aida felújítása volt, 
Margaret Tynessel a címsze-
repben, kinek már tavaly-
előtt is szívesen tapsoltunk. 
Mellette nagyon szép, s mély 
és magas fekvésben egy-
aránt tisztán, telten zengő 
hangjával az Amneris szere-

Elena Cernel, mint az udvarhölgyeitől körülvett egyip-
tomi királylány, Amneris, Verdi operájának második 

f e l v o n á s á b a n Siflis Jóisef felvétele 

S A S S N I T Z I E M L É K 
Németországi tartózkodá-

sunk negyedik hetébe lép-
tünk. Magdeburg, Schwerin, 

a Harz-hegység, Wismar, 
Rostock, Warnemünde után 
most a csodálatos Rügen-
sziget Sassnitz városában 
ütöttünk sátrat. Helyesebben 
csak szerettünk volna. Ve-
gyes társaság lévén már ed-
dig is sok problémát okozott 
a szállás megszerzése. Ezút-
tal azonban kénytelen-kel-
letlen a bürokrácia áldoza-
tai lettünk. A helyi Jugend-
herberge (ifjúsági szálló) 
katonás igazgatója ugyanis 
nem volt hajlandó megen-
gedni, hogy elfoglaljuk a 
négy üres helyet — mi ép-
pen négyen voltunk — ma-
ga sem tudta, miért. (A kö-
vetkező napon tudniillik 
minden probléma nélkül be-
költözködhettek a lányok is.) 

Így aztán elszomorodva 
ugyan, de a sért reményied-

Kép Bartók: A fából faragott királyfi című balett játékának szegedi előadásáról.' Ko-
reográfus Eck Imre Enyedi felv. 

pét éneklő Elene Cernel tűnt 
ki, Alfonzó la Moréna Rada-
mes és Edmond Hursell Amo-
nasro szerepében nem nyúj-
tott kiemelkedőt. A maga 
nemében mint kísérlet volt 
mindenek előtt figyelemre-
méltó Bartók Béla A fából 
faragott királyfi-ja Eck Imre 
koreográfiájával, valamint 
Honegger Johanna című ora-
tóriumának dramatizált elő-
adása Szinetár Miklós ren-
dezésében. 

ve láttunk hozzá, hogy ele-
get tegyünk lovagi köteles-
ségeinknek: helyet keres-
sünk a lányoknak. Ott sem 
volt könnyebb, mint a Ba-
latonnál. Teltek a percek, 
órák. eredménytelenül. Ügy 
látszott, minden igyekeze-
tünk hiábavaló. A helyzet 
egyre komolyodott, s közben 
vészesen közeledett az este, 
még egy-két perc, s tíz óra. 
Tíz órára pedig nekünk, 
fiúknak el kellett foglalni 
helyünket a szállóban — 
ekkor van a szigorú kapu-
zárás. S akkor egy véletlen 
jött közbe. Amint sietve 
lépkedtünk a fő utcán, gya-
núsan ismerős öltözetű lá-
nyokat, fiúkat fedeztünk 
föl, a kirakatokat nézték. 

— Nézd csak! szóltam 
a mellettem haladó kolle-
ginának — Éppen olyan bla-
zer-e van. mint neked. — s 

a társaság egyik hölgy tag-
jára mutattam, ami ugyan 
nagy fokú udvariatlanság 
volt részemről, de hát ki tö-
rődött most ezzel? 

— Valóban? — szólt visz-
sza magyarul az egyik fiú 
— s máris összekeveredett 
a két csoport. Nagyon meg-
örültünk ismeretlen magyar 
barátainknak. Gyors beszél-
getés alakult ki közöttünk. 
Budapestlek voltak, az utol-
só napot töltötték Sassnitz-
ban. A többit már mondani 
sem kell. Az ő lányaik egy 
kicsit „összébb szorultak", s 
szívesen, örömmel helyet 
adtak a mieinknek. Talán 
hangsúlyozni sem kell, mi-
lyen jóleső érzés volt ezt 
az önzetlen segítséget, ked-
vességet tudomásul venni. 

Köszönjük budapesti ba-
rátainknak. 

Farkas István 

A játékok művészeti igaz-
gatósága már elkészítette a 
jövő évi műsortervet. Ennek 
megfelelően 190.). nyarán Er-
kel Bánk bán-ja lesz a nyitó-
előadás. Bemutalják Puccini 
Turandot-ját és felújí t ják 
megváltozott szereplőkkel és 
rendezésben az Ember tra-
gédiáját is. Tárgyalások foly-
nak továbbá egy külföldi 
alettegyültes szerepléséről, 


