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ISMERKEDÉS 
AZ ÓRARENDDEL 

Az Orvostudomány! Egye-
tem központi hirdetőtáblájá-
nál idegen és magyar monda-
tok kavarognak halkan. A 
íektorl szobától kát ajtónyira 
a hűvös, csodált csönd le-
fojt ja a várakozást, s az egyé-
niséget készülődő diákká 
alakítja át egy még Ismeret-
len tekintély. Mindenki ott 
tudja ezt az erőt mozdulatai-
ban, a kérdezéskor klsaé ide-
genül tompa, szokatlan a sa-
ját .szavunk — mintha kivé-
tel nélkül kötelező lenne va-
lamilyen álarc viselése. A kö-
zeledd érzi az elfoglaltság 
hangulatát, amelyet társain 
tapasztal, mint a testen ara-
szoló hideget az, aki mélyülő 
vízben lépked. Jó lenne meg-
látni egy ismerőst. A hamis 
gesztus addig tart, amíg a 
vélt érdektelenség vesz körül. 

A tanévben, ahogy hivatá-
sukat és egymást megismerik, 
ahogy elhagyják kollégiu-
mukban a felső évesek ma-
gázását, s eligazodnak a tan-
termek között — az álarcba 
kényszerítő erő gyengül. Elő-
ször csak a közös szobákban, 
aztán a csoportban, s mind 
több ember előtt születik Új-
já az egyéniség. 

Tóth Zsuzsa első éves or-
vostanhallgató az órarendet 
egyezteti. 

— Milyen érzés „felvett-
nek" lenni? 

— Hát ezt szerettem volna 
— Most jól érzem magam: 

már és még — folytatja. Örü-
lök. 
AZ ELSŐ KESE8 

Fél kilenc. Az Auditórium 
Maximum előtt három lány 

várakozik. A magas Fekete 
Haj elindul, megáll az ajtó 
előtt és beles a kulcslyukon. 
Visszatér. Várják. 

— Menjünk be! — mondja 
— Dehogy megyek — szól 

Vörös Haj. 
A harmadik. Szőke Haj In-

gadozik, tehát marad. Alinak. 
Beszélnek. Nevetnek. Néha 
az aj tó felé haladnak — és 
újból csoportosulnak, ö ten 
vannak. Kilenc óra. A percek 
torlódnak, s ők már azért 
gyávulnak, mert eddig vár-
tak. 

— Mondjuk azt, hogy a 
stencilben nem látszott az, 
hogy mikor kell megjelenni. 

— Fél tízkor, ha addig 
nem jönnek ki, bemegyünk 
— ezt mindnyájan elhatároz-
zák. így könnyebb várni. 

~ Én nem találtam ide. 
Sokáig kerestem az épületet. 

— Nekem megígérték a lá-
nyok, hogy beszólnak. Vár-
tam rájuk. 

Fél tíz. Ketten hazamen-
tek átöltözni, s mindnyájan 
átestek egy érthető, de fölös-
leges szorongáson. 

Oross József az eligazító 
beszédhez az első padsorban 
helyezkedett el. 

— Mit Jelent számodra új-
ból diáknak lenni? 

— Különös és felemelő ér-
zést. Mi előfelvétellsek vol-
tunk — szomszédjára néz — 
és sokkal Jobban tudjuk ér-
tékelni hogy egyetemre ke-
rültünk. 
CÉLOK, PROBLÉMÁK 

— Sok önállóságot követel 
az egyetemi élet, józanságot 
az első pillanatoktól kezdve 
— mondja köszöntő beszédé-
ben a dékánhelyettes. 

Jttuiden(éle 
Etika 

Az orvosi etika előadásain 
feleletet kaptunk arra, hogy 
milyen legyen nz orvos? — 
..Lehet ragyuvert tigris," — 
És leszögeztük azt, hogy hely-
telen a következő mondat: 
„Tied a beteg magadnak 
gyógyítod." — Az általános 
erkölcstanról szóló előadás 
sorozat — meglepő módon a 
következő szavakkal kezdő-
dött: „hideg időben a galléros 
páviánok úgy melegednek, 
hogy szorosan egymáshoz si-
mulnak, a nőstények állan-
dóan tisztogatják a v e z é r t . . . 

a vezér éles különbséget tesz 
a nőstények között, választ 
közülük, erős vonzódással a 
fiatalok Iránt, míg az idő-
sebbekkel szemben közöm-
bös . . . " A biológiai alapjaink 
tehát már megvannak ahhoz, 
hogy fedhetetlenek legyünk! 

Sebészet 

A szívsebészetről néhány 
szó a propeutika keretében: 
„Az embernek a bordója nem 
érdekes, mert sok van belőle. 
Ott van például Adám! Ha-
JaJ, uram, teremtőm, mi sike-
rült egy bordából?!" 

— Én. C3abaíi Ágnes, eskü-
szöm, hogy a Magyar Nép-
köztársaság alkotmányát, al-
kotmányos jogszabályait 
megtar tom. . . — Ismétli az 
esküszöveget a francia-törté-
nelem szakos bölcsészlány. A 
lehetőségeket és a követelmé-
nyeket még nem ismerte meg 
— a tervek azonban már 
alakulnak: 

— Szeretném megállni a 
helyem ugyanúgy, mint kö-
zépiskolában. Imádom a fran-
cia irodalmat, élvezet lesz ve-
le foglalkozni. 

Szalay Zsuzsanna elképze-
léséről beszél: 

— Elsősorban tanulási le-
hetőségeket várok. Nyelvsza-
kos vagyok — összeülünk úgy 
négyen-öten, és megbeszéljük 
az anyagot. 

Albérletben l a k i k . . . 
— Nagyon öreg a néni, az-

apám — és úgy vett fel. Azt 
mondta, ha úrilány vagyok, 
akkor jöhetek. Ez döbbentett 
meg rögtön. 

— Ha meggondolod magad, 
gyere át — szólnak közbe, s 
elhangzik egy cím. 

AKIKNEK NINCS 
LAKÁSGONDJUK 

A Tanárképző Főiskola le-
ánykollégiumában tájékozta-
zal fogadott, hogy mi az 
tót tart ú j lakóinak az igaz-
gatónő. Később Szigeti Rózsa 
bevallja: az is furcsa volt, 
hogy jegyzetelni kellett, s 
hogy az előadásokat különbö-
ző termekben tartják. Ne-
gyedéves lányokkal él együtt, 
akik barátságosak és közvet-
lenek hozzá, biztatják. 

Keresztes Erzsébet magyar 
—orosz szakos, és csoportve-
zető: 

— Az előadások sokkal 
gyorsabbak, mint a középis-
kolai órák. Remélem, hogy 
rövidesen meg fogjuk szokni. 
Szeretnék állandóan tájéko-
zott lenni az irodalmi esemé-
nyekben . . . 

Elárul valamit az a tény, 
hogy a kötelesség egyben cél-
ja is az embernek. Az utcán 
ezzel a felkiáltással üdvö-
zölt. s ugyanakkor köszönt el 
egy első éves medikus. 

— Megyünk biológiára, 
most nem érek rá! 

Ügy gondoltam hogy ri-
portkészítés ürügyén sem 
szabad megtömi ezt a siető-
szép lendületet. 

Géza Ferenc 

Elsőévesek ismerkedése a mikroszkóp kezelésével. Útbaigazítójuk dr. Ábrahám 
Ambrus Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár. Első órák az Állattani Intézetben, 

Órák után pedig a kollégiumban egy kis önkéntes konzultáció. Az órajegyzetek el-
lenőrzésével és összehasonlításával. Megvannak már a nyomtatott jegyzetek is, lehet 
tanulni. A képen balról jobbra: Somor Mária, Szabó Zsuzsa, Bencz Nóra és Németh 

Katalin első éves hallgatók. 

fél év után most már bát-
ran a megoldás, a megvaló-
sulás útjának mondhatunk. 

Tárgyaltak a két egyetem 
rektoraival és dékánjaival, 
pártbizottságaival és gazda-
sági vezetőivel. Tárgyaltak a 
városi tanács Vb. elnökével, 
elnökhelyettesével, tárgyal-
tak a városi pártbizottságon, 
a megyei képviselő csoport-
nál. Tárgyaltak Budapesten 
az egészségügyi miniszter 
első helyettesével dr. Vedres 
Istvánnal, a művelődésügyi 
miniszter első helyettesével 
Molnár Jánossal, tárgyaltak 
a pártközpontban Nagy La-
jossal. 

A helyeslést, az egyetér-
tést, a elvi támogatást sike-
rült mindenütt megszerezni. 
De pénz ekkor még egy 
fillér sem volt. Csak elkép-
zelés, de az se határozottan 
körvonalazott. Így mentek el 
az Országos Takarékpénztár 
vezérigazgatójához. Gács 
Lászlóhoz. Az elképzelés az 
volt hogy társasházépítési-
akcló keretében hitel segít-
ségével s a körülményeket 
figyelembe vevő speciális 
feltételek mellett (tekintet-
tel a társuló fiatalok anyagi, 
családi és egyéb körülmé-
nyeire) veszik igénybe az 
OTP támogatását. 

Hosszas viták, kölcsönös 
érvelés, bonyodalmak után 
kialakult az anyagi keret 
megteremtésének terve is. 
Az ügy „átlépte a Rubicont". 

IA városi Pártvég-
rehajtóbizottság 

Bódi Lászlót és 
Arvai Józsefet bíz-
ta meg az egyete-
mi lakás-akció tá-
mogatásával, Ar-

vai József szelle-
mi irányítása mel-
lett a városi ta-
nács főelőadója Fa,-
ragó Jenő és Sze-
keres István állan-
dóan konzultált az 
intéző bizottsággal. 
Megállapodás szü-
letett az OTP-vel 
200 lakás több 
Ütemben való fel-
építéséről társivs-
ház-épitési akció 
keretében és a 
társulók csökken-
tett összegű hoz-
zájárulása mellett. 
Mindez körülbelül 
140—150 tárgya-
lás, levélváltás 
eredménye volt. 
A hit, a lelkese-
dés, a jó ügy mel-
lett kitartani tu-
dás eredménye is. 

S miután a Rubiconon 
való átkelés megtörtént, az 
intéző bizottság napirendre 
tűzhette az első „igazán, 
valóban gyakorlati"' felada-
tokat: a telekkisajátítást, a 
tervezés biztosítását és az 
építőipari kapacitás biztosí-
tását. 

Legnehezebb az építőipari 
kapacitás biztosítása látszott. 
Valóban az is volt, nehéz. 
De nem volt sokkal köny-
nyebb a másik kettő sem. 
Megkezdődött a tárgyalások 
második sorozata. A telek-
kisajátítás ment aránylag 
legkönyebben. A város ille-
tékesei találtak alkalmas 
telekrészt a Bécsi krt. - Pe-
tőfi Sándor sgt. - Battyhá-
nyi u. — Alföldi u. határolta 
telektömb belsőségében. Sza-
nálandó lakás itt nem lévén 
a területet alacsony kártérí-

tési összeg mellett ld lehetett 
sajátítani, s különösen ked-
vező gesztus vólt a város 
részéről ennek a területnek 
a biztosítása. Az ÉM Szegedi 
Tervező Vállalat Igazgató-
sága viszont beleegyezett vé-
gülis abba, hogy a vállalat 
KISZ-szervezetével kötött 
szocialista szerződés alapján 
az összes szükséges tervezési 
munkát terven felül elké-
szítsék a vállalat fiatal ter-
vezőmérnökei. Nagy segítség 
volt ez részükről s minden 
köszönetet megérdemelnek 
érte. 

Sokáig zsákutcával fenye-
getett az építőipari kapaci-
tás biztosítása. Végül a 
Csongrád megyei Állami 
Építőipari igazgatója bele-
egyező álláspontra helyezke-
dett s több tárgyalás után a 
lakások építésére már 1966— 
67-re biztosítottak kapacitást. 
Üjabb lépésként elkészültek 
augusztusra a beépítési ter-
vek. amiket három tervtár-
gyalás után augusztus köze-
pére el is fogadtak. Ugyan-
akkor a z I. kerület] tanács 
2 millió forintot biztosított 
közművesítésre: ennyi anyagi 
terhet levettek az építtetők 
válláról. S az elmúlt hetek-
ben időszerűvé vált a részle-
tes tervdokumentáció elké-
szítése. amihez már hozzáfog-
tak a fiatal tervezőmérnökök. 

Tárgyalások, leve-
lezés. viták között 
és azok ellenére 
is túl a számokon 
és tényeken vala-
hol jelk-ncs Jelen-
tőségűvé ni t t ez 
az akció. Közös, 
kollektív Júszán-
dék a jó ügy ér-

dekében! Minden-
ki akart segíteni, 
mindenki igyeke-
zett segíteni, meg-
értették és elis-
merték 200 fiatal 
egyetemi oktató 
kérésének jogát és 
igazságát. S ki-
álltak mellette, 
kezeskedtek érte, 
anyagi erkölcsi tá-
mogatást biztosí-
tottak ügyük meg-
oldásához. 

Mi következik ezután? A 
Tervező Vállalat KlSZ-szer-
vezete december végére el-
készül a tervdokumentáció-
val. Már folynak és rövide-
sen befejeződnek a kijelölt 
területen a talajmechanikai 
próbafúrások. Megtörtént a 
típustervek kiválasztása. 
Zömmel 2 és fél, illetve há-
rom szobás lakások épülnek 
az első ütemben 80 összesen. 
Az épületek kockaház-tipu-
súak lesznek. Egy házban 
húsz lakással. Négy ilyen 
kockaház épül meg 1967 vé-
géig. A felépülő 80 lakásból 
36 az Orvostudományi Egye-
tem, 28 a Tudományegyetem 
fiatal oktatói rendelkezésére 
áll majd. 

Előreláthatóan még ebben 
az évben megkezdődik az 
építési összegek befizetése. A 
jövő esztendőben pedig már 
minden bizonnyal lerakják 
az első épületek első tégláit 
is, hogy aztán mihamarább 
sor kerüljön az első lakás-
szentelőkre. Igen, most mái-
biztos, hogy sor kerül azokra 
is. 

Papp Lajos 

(Szilágyi Mózes fel v.) 
S ugyanez a fiúknál - az Orvosegyetem Jancsó Kollé. 
giumában. Mi hangzott el az előadáson és mit mond a 
tankönyv. A tapasztalat: tankönyv és előadás eltérnek 
egymástól. Mind a kettőt tanulni kell. A képen: Lova-

csek Tihamér, Bíró László és Ruszkai László. 
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