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SZEGEDI EGTETE* 

H O R D Á R O K 

- K 

ZOMBORI LÁSZLÓ RAJZA 

SiefLtii ctUilai 

S Z I G O R Ú R E G G E L 

Tűzfalakon csorbul a reggel 
kétélű sugara, ember-hul lámok 
gomolyognak, a szemekben még 
benneszorult az éjjel, ezüst 
kör a biciklikerék, antennák 
mérik a házak vállain » 
méretlen eget, ember-hul lámok 
gomolyognak, lámpák most térnek 
nyugovóra, motorok morgó 
kutyái fu tnak , a bika-dühös 
villamosok rohannak, ezüst 
kör a biciklikerék, plakátotzlopok 
t a rka bólyál vigyázzák a 
zsibongó mélyet, a szemekben 
még benneszorult az éjjel, józan 
arcok hömpölyögnek a szél jár t 
megállóban, újságok szólnl-kész 
lapjai zizegnek, konok 
kézfogások fonódnak a szakadnak 
múlt tá , ember-hul lámok 
gomolyognak, egy padon ütfldtftt 
asszony gagyog, ő reggeltelen, 
részegek szunnyadnak a színes 
bódék lábánál , ezüst kör a 
biciklikerék, plakátoszlopok 
t a rka bólyál vigyázzák a 
fölbolydult mélyet, tűzfalakon 
csorbul a reggel sugara, gyárkémények 
pipáznak éret t nyugalommal, 
épülő házak készülődnek 
fö l jebb nyújtózni, motorok morgó 
kutyái fu tnak . Szigorú reggel, 
hétköznapok dísztelen kapuja , nincs 
benned semmi mámor, szétszakítod 
az ölelő karokat, józan vagy és 
kérlelhetetlen, őrzöd 
hétköznapok osillagi rendjét , fr iss 
víz vagy arcomnak, ezer 
képed és t a rka villanásod 
ta j tékos hullám, körüizsibongja 
konok fe jem; szigorú reggel, 
vezesd lépteim dolgos napok 
jelzőkarói között, irányítsd 
naponta új jászülető fiadat, te 
Mindig-Szigorú és Hittel-Vértezett! 

(BOHH chtiMH: 

M E N E K Ü L É S 

Hány verssort vetettem papírra Immár, 
(hisz nem mindig évek mérik a kort) 
u takat vertem, s nem tudtam hová vezettek 
de tudtam, hogy élnek az öszfejű nyárfák, 
és igazak a vadludak hangjai felettem, 
de nem mertem kiáltani hogy tán 
hamisan zendülne vissza a h a n g o m . . . 
Most mennék, mennék az ismeretlenség magamfs t a 
verméből, honnan azért látni a csillagokat, 
mennék, kölyOkizmaim düherejével, 
a sós vérízű széllel 
az Igazság darabos fényben égő p a r t j a i r a . . . 

BISTEY A N D R Á S : 

ÖT NAP A HEGVEN 
Folytatás 

A MELLETTE LEVŐ pad 
megüresedett, majd egy há-
romtagú család telepedett 
rá. Apa, anya és egy 8— 
10 év körüli kisfiú. Az apa 
halkan, komolyan magyará-
zott valamit, időnként a 
szoborra mutatott . A fiú 
érdeklődéssel hallgatta, 
csak néha szakította félbe 
egy-egy kérdéssel. Olyan 
közvetlenül, olyan bensősé-
gesen beszélgettek, hogy Ti-
bor szinte megirigyelte. Né-
ha neki is magyarázott az 
apja, „nevelte", de soha sem 
tudott ennyire közel kerül-
ni hozzá. Mindig valami 
végtelen magasságból szállt 
le hozzá, gyerekkorában is 
nyomasztó fölénnyel érez-
tette vele, hogv mennyivel 
okosabb, tapasztaltabb, erő-
sebb az élet minden te rü-
letén. Tibor most már tud-
ta, hogy így akar t tisztele-
tet ébreszteni maga iránt , 
de tisztelet helyett benne 
csak bizonytalanság és béní-
tó kisebbrendűségi érzés tá-
madt. Lehetetlen volt vele 
vitatkozni, minden szava ki-
nyilatkoztatás volt, a kérde-
zősködés pedig türelmetlen-
né tette. 

Mikor észrevette, hogy 
apja korántsem olyan ki-
váló ember, min t amilyen-
nek látszani szeretne, felol-
dódott ugyan a kisebbren-
dűségi érzése, de ahhoz 
már túl késő volt, hogy ba-
rátság foglal ja el a helyét. 
Akkor m á r csak mosolyog-
ni tudott ra j ta . 

Mégis, az utolsó összecsa-
pás u tán bántotta, hogy ki-
szakadt a családból, amely 
minden ellentét dacára az 
egyetlen közösség volt, aho-
vá időnként visszatérhetett, 
hogy összeszedje magát , 
hogy ú j r a erőt gyűjtsön. 

A CSALADOT A BARÁTI 
kör sem tudta helyettesíte-
ni, pedig nekik sok min-
dent elmondhatott , sok min-
dent megbeszélhetett velük, 
de mindegyiküknek meg-
voltak a maguk problémái 
és csak másodsorban tud-
tak részt vállalni az övé-
ből. Tibor tudta, hogy ön-
zés lenne ennél többet kí-
vánnia tőlük, de egyedül 
nagyon nehéz volt és ekkor 
gondolt először arra , hogy 
megnősül. 

ő is, mint minden ember, 
őrizte egy találkozás emlé-
két, amely már régen tör-
tént és amelynek emlékét 
az idő ás a képzelet olyan 
széppé tette, amilyen a va-
lóságban nincs is. Ezek a 
találkozások az életben r i t -
kán ismétlődnek meg és 
nem is szabad megismét-
lődniük, mer t mindig csaló-
dást okoznak. 

Zsuzsával még a gimná-
ziumban ismerkedett meg. 
Kedves és ügyetlen ka-
masz-szerelem volt, nem is 
tar tot t sokáig, de Tibor 
megőrizte az emlékét és las-
san Zsuzsára ruházta mind-
azokat a tulajdonságokat, 
amelyekkel a számára esz-
ményi nőnek rendelkeznie 
kellett. 

A családdal való m a j d -
nem tel jes szakítás után az 
ő emlékéhez menekült . So-
káig habozott, félt , hogy a 
valóság le fogja rombolni 
eszményképét, végül mégis 
írt a lánynak. Zsuzsa azon-
nal válaszolt, rövidesen pe-
dig személyesen is találkoz-
tak. 

EZ A TALÁLKOZÁS 
azonban nem olyan volt, 
amilyennek Tibor remélte, 
bá r Zsuzsa szebb volt, mint 
ahogy a régi találkozások 
alapján elképzelte. Gimna-

zista kislányból „nő" lett. 
de nem hivalkodóan és első 
pil lantásra szembetűnően, 
hanem úgy, mintha erről 
még maga sem tudna. Csu-
pa ellentét volt. Filigrán 
termet, de már nem kislá-

nyosan vékony, hanem szo-
borszerűen arányos, gyerek-
arca fölött pedig ellentét-
ként divatos konty ült, 
amely az arcát furcsán ko-
mollyá, felnőttessé tette. 

Az ellentétek betetőzése-
képpen pedig, ezen a gye-

Kisregény 
rekarcon valami fáradt , fá-
sult kifejezés volt, amely 
megzavarta Tibort, és amely 
csalódást okozott neki. Ha-
marosan meg kellett ér te-
nie, hogy Zsuzsa éppen 
olyan „közömbös". min t 
azok, akikkel ő annyit ha-
dakozott az egyetemen. 
Kedves és közvetlen volt 
hozzá, de akármiről volt 
szó. soha nem tudott lelke-
sedni, mintha mindig f á -
radt lett volna. 

Tibor sokszor kérdezte 
ennek az okát, 6 azonban 
sohasem adott egyenes vá-
laszt. Néha valami nagy 
csalódásra hivatkozott, de 
erről soha nem beszélt pon-
tosabban. Más helyzetekben 
viszont annyira félénk és 
tapasztalat lan volt, hogy Ti-
bor nem tudta elhinni ezt 
a nagy csalódást. 

— Póz — gondolta gyak-
ran, de Zsuzsa annyira kö-
vetkezetes volt a fásultság-
ban, a közömbösségben, 
hogy teljesen megzavarta 
Tibort, aki most m á r vég-
képp nem ismerte ki magá t 
a viselkedésében. 

Ez a bizonytalanság a fél-
évi szünet jórészt együtt 
töltött napjai u tán bizonyos 
elhidegülést eredményezett . 
Egyre r i tkábban ír tak egy-
másnak, végül Zsuzsa vetet-
te fel a szakítás kérdését. 

Természetük különbözősé-
gére hivatkozott, a r ra , hogy 
ez az ellentét előbb-utóbb 
úgyis ki robbanna, akkor pe-
dig érdemesebb, ha harag 
helyett barátságosan, szép 
emlékékkel vá lnak el egy-
mástól. Tibort, bá r nem 
lepte meg, elszomorította a 
levél. Alig pár sornyi vá-
laszt írt, amelyben kér te 
Zsuzsát, hogy ha valamikor 
úgy érzi. túlesett ezen a 
válságon, vagy a válság any-
nyira elmélyülne, hogy 
egyedül képtelen lesz elvi-
selni, ír jon új ra , ne tartóz-
tassa viasza az, hogy 6 ír 
először az elválás után. 

Zsuzsa azóta nem irt és 
nem is találkoztak. 

Tibor számolgatta a hó-
n a p o k a t 

— Lassan egy fél é v e . •. 
Az első hetekben még 

vár ta a levelet, de azután 
lassan belefáradt , egyre ke-
vesebbet gondolt Zsuzsára. 

Fél tíz volt. 

BEOLT AZ EGYIK mozi 
matlnéelőadására, utána 
megebédelt. A vendéglő 
kerthelyiségében kellemes 
hűvös volt. ha ta lmas f ák 
vetet tek árnyékot az aszta-
lokra. A város ful ladozott 
a hőségtől. Az utcák elnép-
telenedtek, ha valaki mégis 
az utcára kényszerült, lépé-
sei mély nyomot hagytak az 
olvadó aszfalton. A vendég-
lőben is kevesen voltak, 
egyetlen ásítozó pincér tá-
maszkodott a bejárat i a j tó -
ban és szalvétájával a le-
gyeket hessegette maga kö-
rül. 

Ebéd után Tibor sört ren-
delt, lassan, kortyonkint it-
ta és az embereket figyelte. 
A vendégek azonban lassan 
cserélődtek, én ő unatkozni 
kezdett. Fél kettőkor fize-
tett és kiment az utcára. 
Az úttest és a házak szinte 
kibírhatat lan forróságot le-
heltek. A magas épületek 
között mozdulat lanná der-
medt a levegő. De ha a 
szél néha mégis betört a 
városba, még rosszabb volt. 
Tibor ilyenkor úgy érezte, 

mintha egy kazán a j t a j á t 
nyitották volna ki előtte és 
annak forró szele csapná 
m e g 

— Kimegyek a s t randra 
— gondolta. — Csak ott le-
het elviselni ezt a hőséget. 

A v í z kellemes hűvös volt 
és mintha lemosta volna ró-
la a meleget. Így még a le-
vegő ls elviselhetőbbé vált. 
Lefeküdt egy fa alá, csak 
úgy, a gyepre, mer t pokró-
cot, vagy fürdőköpenyt nem 
hozott magával. 

Egy darabig a nőkéit f i-
gyelte. Egy-egy csinosabbat 
sokáig követett a tekinteté-
vel, de a strandon annyi 
csinos nő volt. hogy ebbe 
is beleunt, már fel se tűn-
tek neki. 

ISMÉT ZSUZSA jutot t nz 
eszébe. Jó volna most mel-
lette feküdni itt a gyepen, 
nézni a fürdőzőket, a vizet, 
mely mint egy csiszolatlan 
tükör, ezerfelé tördeli a 
napsugarakat , szétszórja az 
épületek falára, a f ák ko-
roná já ra és az emberekre, 
akik ugyanúgy hunyorognak 
tőle, mintha a napba néztek 
volna. 

Tavasszal, bármennyire 
összegyűlt a tanulni való, 
gyakran szakított Időt, hogy 
lemenjen a folyóra fürödni . 
Zsuzsa akkor még gyakrab-
ban jutot t eszébe, mint 
most, elképzelte, hogy 6 is 
ott van a társaságban, amely 
minden délután összeverő-
döt t a kollegáiból, ő is 

ugyanolyan vidám, ugyan-
úgy beleveti magát a já ték-
ba, a vidámságba, mint « 
többi lányok. 

Ha er re gondolt, gyakran 
egyik pillanatról a másikra 
elveszítette a jókedvét A 
társai ilyenkor csodálkozva 
néztek rá. néha kérdezget-
ték is, de ő kitérő válaszo-
kat adott és az első kedve-
ző pi l lanatban otthagyta a 
társaságot. 

Csak a legjobb bará ta inak 
beszélt Zsuzsáról, akik szí-
vesen meghallgatták, t aná-
csokat is adtak néki, de 
ezek a tanácsok annyira el-
térők, sőt ellentétesek vol-
tak. hogy Tibor hamar meg-
értette. mennyire önmagára 
van utalva ebben a kérdés-
ben. S ő, aki máskor min-
dig tudta, hogy mit kell 
tennie, most határozatlan 
volt. Sokszor elhatározta, 
hogy ír Zsuzsának, vagy 
személyesen találkozik vele, 
de később megalázónak 
érezte, hogy 6 közeledjen a 
lányhoz. Várta, hogy m a j d 
egyszer az fog írni, de 
ahogy telt az idő, valahogy 
e lhalványodot t jelentőségét 
vesztette az egész ügy. Egy-
re r i tkábban gondolt rá és 
akkor is inkább úgy, m i n t 
valami távoli emlékre, mint 
a r r a a rövid diákszerelem-
re, csak most m á r sokkal 
józanabb v o l t az ú j ta lá l -
kozások szétfoszlatták az 
eszményképét, melyet Zsu-
zsáról alkotott. Néha m é r 
megbánta, hogy akkor, az 
apjával tör tént összecsapás 
után ír t a lánynak. Szegé-
nyebb lett egy szép emlék-
kel. 

(Vége következik) 

Felvételi helyzetrajzok 
Bölcsészkari körkép tanulságokkal 

Az 1963/84-es tanévben öt-
venkétezrén érettségiztek. A 
József Attila Tudományegye-
tem 485 helyére 1088 kérelem 
érkezett. A magyar—történe-
lem szakon a túljelentkezés 
elérte a művészeti főiskolák 
mércéjét — 84 kérelmező kö-
zül, az előfelvételieket leszá-
mítva 12-en iratkozhattak be 
szeptemberben. A Természet-
tudományi Karon 407 pályá-
zó közül 231-en feleltek meg. 
Matematika-fizika szakon 
pótfelvételit hirdettek. 

Két kislány 
Jtlttiti« 30-án megkezdődtek 

az írásbeli vizsgák a Bölcsé-
szettudományt Karon. Fiatal 
sorsokról határoztak egymás 
mellett három teremben is az 
Irodalomtörténeti Intézetnél. 
M. Magdolnát a puská-
zást bevalló tiszta logikai szo-
rítások közt sírógörcs kapta 
el: 

— Nyugodjon meg, Jól sze-
repelt. 

Erőt vett magán, de már 
•nem értette meg az orosz sza-
vakat. A tanár már nem volt 
meggyőződve nyelvtudásáról. 
A KISZ-ben sportmunkát és 
a Pedagógiai szakkörben való 
részvételt vállalt volna. Arra 
gondolt, hogy rossz volt a te-
rem akusztikája, és alig ér-
tettek valamit a diktálásból. 
Leningrádi kiejtésben hallot-
ták a szöveget. Az orosz-sza-
kosoknak is félévig tartott, 
amíg hozzászoktak. Majdnem 
mindenki segített a másiknak. 
Miért pont őket... 

A barátnője már nyugodt 
volt. Tudta, hogy típt/is hiá-
ba. A színjátszóknál szeretett 
volna dolgozni. 

Megvártam még egy delik-
venst. és elindultam a TTK 
felé. Arra gondoltam, hogy az 
írásbeliket csak a meghallga-
tás után kellene megnézni. 
Az eredménye nem befolyá-
solná így a vizsga hangulitát. 
Hogy nem szabadna délután 
írni dolgozatot, mert nagy 
különbség látszott az írásbe-
li és szóbeli feleletek között. 

Morzsák 
A felvételi vizsgák a tavaly 

érvénybe lépeti reformok 

alapján bonyolódtak le. A tit« 
kosság megszüntette a pro-
tekcióval való bejutás lehető-
ségét is, a származás már, 
csak a statisztikusoknál sze-
repelt szempontként. A pon-
tozási rendszernek ismét lát-
hatóvá váltak árnyoldalai, 
amelyek rugalmasságot köve-, 
teltek az elbírálóktól. (Voltt 
aki a pimndztumból kevés 
pontot hozott, dt okos, intel-
ligens feleletet produkált. 
Hátrányát t ' i í iow mdr nem. 
bírta legyűrni.) Akadtak ki-
váló készültséggel és tájéko-
zódottsággal Jövők, — da 
akadtak másfélék is. 

Ny. Katalin saját be-
vallása szerint csak azért ol-
vasott újságot, mert ez szük-
séges a felvételihez. Ugyan-
ez az őszinteség több variá-
cióban is. Pl. a "Miért vagy 
tagja a KISZ-nek?« — kér-
désre adott válasz kapcsán. D. 
Erzsébet a szocializmus 
békeszerető erőiről szólván 
nem felejtett «I megemlékez-
ni »kínai testvéreinkről* sem. 
A jelöltek 80 százaléka nem 
tudta megmondani, hogy ki-
nek a lapja a Népszabadság. 
»A világ proletárjaié« — 
mondta P. Gabriella, s 
idézte tüstént: »Világ prole-
tárjai egyesüljetek!- Ki-
nyilatkoztatások hangzottak 
el, amelynek alapján Med-
nyánszky László író, Peter-
burgnak ma Kiev a neve stb. 
S végül, gondolom óvatosság-
ból, csak mint hypotézissel 
lépett a világ elé az a pá-
lyázó, aki azt mondotta: »A 
Bánk bán-t C&ijkovszkij ir-
ta.« De az is lehet, hogy meg 
akarta nevettetni az előtte 
komolyan ülőket. 

('salád és középiskola 
Két főorvos-gyerek jelent 

meg, kitűnő érettségivel, 
Paksról. Az egyik magyar-
német szakra jelentkezett. A 
magyar irodalomtörténet sö-
tét. De ismerte Courts-
Mahlert németül. Másikuk a 
magyar—francia szakpárosí-
tást választotta. Forgatta 
Camus Pestitét eredetiben, s 
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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, 


