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Hehingfír vára ha majd

Hobby
Hobby-horse = vesszőparipa állítja a Révai lexikon, az idegen szavak szótára kedvtelést emleget a
hobby magyar megfelelőjének. Szinte magyar szónak
érezzük. Próbálom leírni „hobbi". Azért ennyire még
nem magyar. Deffiniálni próbálom és kicsúszik kezemből, lerajzolom egyik oldaláról és kiderül, hogy ezeroldalú. Ügy hozzánknőtt, mint a kedvtelés sohasem.
A modern ember sajátja. A játékos emberé; ahogy
Kosztolányi mondaná. Kitermelője ez a század, amely
egyre több időt engedélyez az egyénnek, hogy valóban
önmaga legyen. De nemcsak az idő függvénye. A műveltségé is, amely a művészi önkifejezést lehetővé teszi. Van, aki szoborszerű köveket gyűjt, és kiállítást
rendez belőlük, van, aki megtanul zenélni, aztán „professzionista" lesz, szinte már nem is hobby a bélyeggyűjtés, annyira szervezett. Most tehát, amikor annak
felderítésére indulunk, hogy az egyetemisták milyen
kedvteléseknek, bocsánat hobbyknak hódolnak, csak
azokhoz kopogtatunk be, akik játékból gyűjtenek, zenélnek, szavalnak, nyelvészkednek vagy irodalmárkodnak. A tanulószobát széles ívben kikerüljük. Mert a
tanulás az ugyebár, nem h o b b y . . .

A rajzolás
Nehezen
áll
kötélnek,
meg is bánja. Ügy érzi, ezzel kiszolgáltatja
rajzalt,
ezeket a nyugalom után vágyódó vonalakkal hatarolt,
szürkén derengő, néhol megkavarduló kompozíciókat az
emberek
kíváncsiságának. Óvatos. Egyszer megpróbálta társaival megízleltetni a művészetet, a nem
konvencionális
képzőművészet széoségeit. Óvatos azóta. mert nem sikerült. Kicslt magára is maradt. Es
most, ha névtelenül is, megint az emberekhez kell beszélnie. De úgv érzem, fontos, hogy meghallgassuk őt
1K
- Mióta ..«-„i,.,*
rajzolsz?
— Mír
csecsemőkorom
<5ta — nevet fel Idegesen. —
Mit lehet erre f e l e l n i . . .
Ügy kezdődött, hogy középl«kolában rajzsmkkörre jártam. Ez legfeljebb kedvot
adott, előképzettséggel eeválteiSn
nem
rendezettem.
Csak az vonzott, hogy a vona'akkal kifeiezhett°m vaiamit m a g a m b ó l . . . De lehet,
hogy ott kezdődött, amikor
idejöttem
az egyetemre és
beve f ettem magam az egvetemi könyvtárba. Szinte minden nercemet azzal töltöttem. hogy a fellelhető reprodukció-anyagot
átnézzem.
— Módszeresen csináltad
legalább?
— Egyé'I «Ián nem. Legfe'.iebb úgv. ha módszer
Ö?»tt art Is lehet érteni, hogy
•rTínH^i^osnn ne>m olvassam
szakirodalmat, csak a
M-^eket néztem. Te'ies egv
év'? O a k azután olvastam
esztétikát. Annvlra megszerettem ezt. hoqv ekkor vetftettképsi előadásokat tartottam az évMvamon, szinte kiorovnká'.tam a vitát,
megértessem a modern
művészetről mindazt, amit
én rriír megértettem. Aztán
észrevettem, hocv tulajdonk é n e n védőbpsz^deket tartói'. mert a művészeti ana1-Wák is ¿op o'v Ismeretlenek voltak, mint maga a
mr-Vrn művészet. Em?em
P^dtT á"andéan arról igyekeztek m""sívőzni. hogv nem
jiStlrgosuHak e"<=k az irányz ó i k . A viták után meg
jött az érdektelenség . . .
— Mi lehetett ennek a2
oka?
— ТпЧп az, hogy csak
e*y példát mondiak — mint
az, egyetemi színpad fe'^'vasó
szímadi
produkciói
Iránti ¿rdekto'enségé. Amikor 'de'öpnek az egyebemre. p'cTfVadnsk a rsMádMl,
И-^рМ^к
külön é'etüVp+. (Ц m^'i^'tp a mA'ok
JMnM közömbösséget.
Perst» »7 az e'm^'et legfe'lpbb
áU'a még a heIv4t. b'szen így is e l e t e m
v'nmit

m é " An i s . A z t . b o g y

volt, oldódott a közömbössé".
— És te rri^rt csináltad?
— Üffv éheztem. hogv nekem v-n rí. ¡ r i m ^ w , ho"v
po-l+coV e»v
Hpi inteni.
Kés*bb kiderült,
b-><*v1 sznobnak
tartanok.
цл^г
o'vanok, akik
r^n.-v- tart'^к az embert, b i

|(п»п'"чп fos'a'irrtrik a műv"«»eHpl, As oz-'rt nem fog(»ur^-i-^v v»'". hogy őket ne
tartsd'
Ki fogott mefi leginkább a modernek közül?

— Talán Siqueiros, Modigllani, Cocteau és Jüan
Grls.
_ ö k e t k ö v e t e d , mikor
rajzolsz?
— Nem. Nem az utánzás
a célom. Csak akkor szoktam rajzolni, mikor belső
szükségszerűséget érzek az
önkifejezésre. Ez az ok, é j
ez a cél Is. Ezért hobby nak
is nevezhető,
_ E 1 tudnád akár mostajövendő életedet
ni(
akór
képzelni a rajz nélkül?
— Nem valószínű. Annak
ellenére sem, hogy nagyon
elapróztam magam ezekben
az
években, és lustaságom
meUett meglehetescn
gátolt
a szakirodalomban való nagyobb elmélyedésben a művészét iránti vonzódásom.
matematika racioNehéz a
n a 'izmusét összeegyeztetni a
modernek Irraclonallzinnsánagyon örüval
De annak
i ö ) ti hogy megtanultam, mlként. kell nézni, miként kell
kritikuson nézni ezeket a
műveket,

Tudományos
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Elkészült az idei szabadtéri játékok
végleges programja
ö t produkció tizenhét előadásban — lemét a Hunyadi László
— Hamlet a Madách Színházból — Jönnek Mojszejevék
— Tízmilliós korszerűsítés
A Dóm téren mér lassan
kialakulnak az átépített is
megnagyobbodott
tzinpadú,
föld alá süllyesztett öltötökkel és technikai központtal
kiegészült,
valóban monumentális
szabadtéri
aréna
körvonalai. Az építkezés teljes lendülettel folyik hiszen
a tavaszi hónapokban be
kell fejeződnie a tízmillió
forintos bővítési és korszerűsitési munkának. S míg az
építkezés során kialakul az
ú j ezinpad, nem kevésbé fáradságos szervezés, levelezés után kialakult az idei
előadás-sorozat, az 1967 évi
Szegedi Szabadtéri
Játtkok
végleges programja is.
A játékok igazgatóságának
tájékoztatása szerint idén julius 22 és augusztus 20 között öt produkciót összesen
tizenhét előadásban
láthatnak majd az érdeklődők,
külföldi és hazai vendégek,
A július 22-i nyitóelőadáson

ismét a Hunyadi László kerül színre Mlkó András rendezésében és Vaszy Viktor
vezényletével. A müvet még
kétszer: augusztus 2-án és
5-én adják elő. Július 23-án
lesz az idei program legizgalmasabb
produkciójának
ígérkező Hamlet-bemutató. A
művet a Madách Színház
együttese mutatja be Vámos
László rendezésében, Gábor
Miklóssal a főszerepben. A
királyi párt Tolnay Klári és
Bessenyei Ferenc alakítja,
A Hamlet további előadásai:
július 26. és 20. Négy estén:
július 25-én, 27-én, 28-án és
30-án a száztagú és világszerte ismert,
nagyszerű
Mojszejev
együttes szerepel
a szegedi játékok színpadán
Strauss A Cigánybáró című
nagyoperettje Willy
Boskowski osztrák
karmester
vezénylésével, Palcaó Sándórral a címszerepben kerül színre augusztus 5-én.

Amatőrfilmesek szemléje
Február 10-én este a Tisza
Szálló hangversenytermében
a vetítőgép halk zúgásától
kísérve a múlt évi amatőrfilm-fesztivál kilenc díjnyertes alkotásának képei jelentek meg egymás után a vetítővásznon, A bemutatott
filmek többsége riportfilm,
Közülük
különösen Bánki
Szilárd
főiskolai
hallgató
„Senki a világon" című kisfilmje és Sasvári Lajos—Horváth Sándor „Válasz" című
riportfilmje volt a legérettebb, legkiegyensúlyozottabb,

Nagy sikere volt itt is dr.
Németh András adjunktus,
az I. sz. Sebészeti Klinika
orvosa „Ülés vagy értekezlet" című szatirikus kiífilmjének. A film értéke elsősorban ötletgazdagságában, a
kamera nyújtotta komponálási lehetőségek bravúros kihasználásában van. Egyetemi
témát dolgozott fel a veszprémi egyetem filmkörének
kisfilmje a „Mene tekel",
amely a burleszk eszközeivel
mutatja be az egyetemi vizspaidőszakot.

ku^at^giinkból

Néhány adalék egy pad feliratainak
helyes értelmezéséhez
tem (továbbiA 'akbanSZE)
elhaSzegedi Egye-

ritkábban
rögzülnek
e spontán
reakciók,
addig a termekben
tározta. 'hogy a kö- elhelyezett
padok
vetkezőkben
a lap kimeríthetetlen
gazprofilját tovább bő- dagságú
feliratvíti a szerkesztőség anyaga
számtalon
önálló
tudományos értékes adattal szolkutatásait
ismertető, gál ezen emócionális
nem
terjedelmes,
megnyilvánulások
de annál
színvona- természetére,
jellelasabb
közlemé- gére vonatkozóan.
nyek
megjelentetéA vizsgált
pad
sével.
mintegy 1800 négyTervezett
tanulzetcentiméternyi
mánysorozatunk el- asztallapján
összeső közleménye
egy sen 98 különféle ffíU
rendkívül
érdekes irást és rajzot szímés eddig még feltá- láltunk össze. A felratlan
vonatkozásá- írások többsége moval foglalkozik
in- nogram (S. Cs.—H.
tézményeink
életé- T. — B. A.), illetve
nek.
név (Tárkányi TaKöztudott, hogy az mara, Klári, Tünde
oktatás
mindhárom stb.) Más részük erintézményünkben
kölcsi
intelmekei
többnyire olyan elő- fogalmaz meg (Te
adó-termekben
fo- Milyet Ne firkáli a
lyik,
amelyekben padra!)
Kisebb
padok
szolgálnak számban
bizonyos
az
oktatás-nevelés irodalmi
műveltségtárgyának, vnrjyis a re valló
felírásokhallgatóságnak
a kal
(Esmeralda,
befogadására.
Az Phoebus, Fekzte Cáoktatásnak a felső- pa stb.)
és költői
oktatási reform cél- ambíciókat
teltető
kitűzé-eiben
meghaverstöredékekkel
tározott
hatékony- (Rég hallottam róságnövekedése
Iad már, élsz-e még,
szempontjából
nem vagy meghaltál) is
lehet közömbös ama találkozunk.
A
snortán
emóciók, nyelvtudás
dicséreérzelmi és indvlati tes. bár
töredékes
reakciók
feltérképe- példáival is szolgclt
zése és mélyreható o pad (Du bist civizsgálata,
amelvek né...
a felirat tooktatóink
előadásai vábbi része
olvniközben, nzok, hatá- hatatlan).
Megható
sára
indukálódnak hevületű
szerelmi
a hallgatókban.
vallomást is olvastunk (Piros Irmtíd,
Megálln.-oitottuk,
hftiu n—yfn az óra- Vörfis Irma te édes,
Irmáaka
jegyzetekben
a leg- Veret

stb.), amely
érzés
viszonzatlanná pú r ól
a fenti szavak alatt
női kézre valló betűkkel írva a „Te
hülye!" mondat tanúskodik. Hogy a
tanteremben elhangzó előadások
milyen intenzív
lelkiéletre késztetik
a
hallgatókat, arra a
„Van neked
lelkivilágodJ
Van,
de
ronayos"
feljegyzés
utal.
Az Intenzív lelkiélet
kivetüléfeiként
kell felfognunk
as
említett
felületen
különösen
natni
számban
található
rajzokat is. Eay gitáros fiú (alatta Hol.
liiay neve) mellett
lobogó hajú leányfejek
egész sora
vtal a rajzoló (minden bizovntral
vő)
dzseís-ltn/idó vottdra. Mellette egv mitsik rajzoló fférH lehet az illető> örökíti
meg
vámiát,
egy
motorkeréknárt.
Ismét leányfe*ek. '.•Az.
lekedési
táhlAkl-rl
vevesen.
odébb MJ1H*f*l* címertervrk.
kUehh fis narr-nbh
aö-ebek és lombikok
eaész
mutatja
т.егтп1гб?(1еп.
hory
1
kft- ** vámm r»mrsak az
én olth"tf"nv4l
hívem
hallgatósigdben is.
fme!
Egn ne Л
m'lu sok
elioazító
pdnfal tvrfbnt s-ptgi*lv1 en-'»tpp-l '-M-ltágunk
hangulatai-

ról,
közérzetéről,
egészséges életöröméről , vágyairól ét
perspektívákat
körvonalazó
bizakodásáról, a jövőbe
vetett hitről — hogy
olyasmikről" ne it
beszéljünk,
mint
családi, rokoni, baráti és más kapcsolatok, anatómiai tanulmányok, az elsajátított
ismeretanyag szakszerű felhasználásával.
vagy
a morális
érzékenység
kifejeződései.
Csak le kell hajolni
e padokhoz, s nem
sajnálva a ráfordított időt,
áttanulmányozni e különféle feliratokat
és
rajsokat, s kiolvasni belőlük azt, ami
mögöttük van: egy
felnőtté érett, húszegynéhány
éves
nemzedék,
holvapi
szakemberek,
fiatal
tudórok
érzéseit,
problémáit.
m S7.E netn í i í válta sem az
idift, sem a
fáradságot. S kutaeredméfásainak
nyét —
amelynek
anyagát a Szemészeti Klinika
előeavik
nadóterminek.
padjáról
gyűjtöttük
össze —
ezennel
szívesen
bocsátjuk
közre, remélve, hogy
hasznosan
tárulunk
ho*rá a fc'.ióiktn-'ás
pednnóníai
prohtfi*
máinak
megoldásához.
/J

Pala

12-én és 15-én. Az előadást
Szineitár Miklós és Félix
László rendezi. Augusztus 13án, 16-án és 20-án Verdi Don
Carlos-a szerepel a műsoron.
Az előadás rendezője Szlnetár Miklós, karmestere Vaszy
Viktor. II. Fülöp szerepét Rafaele Arié, a milanói Scala
tagja, Ebolit pedig Gyurgyevka Csakarevics, a belgrádi
operaház
művésze
¿nekl|

Ám en
A blrsvlrág és ménta
virágzik itt a régi
aknaszájnál, hol már
piros salak halomja
s korhadt slipper-darabkák
és málló sínszögek rég
együtt nyugosznak. Amen.

A szombatesték
A völgyben éppen harang
[kondul
s téblábol, mint a bánat.
Most ringanak az
[aranyalmák«
mint el nem oltott vágyak.
Az égen sok csillag virágzik«
a világ füstös függöny.
S csak ringanak az
[aranyalmák
éretten, szívre-függőn.

Az an ti díj
Felfedeztem,
hogy Olaszország a citrom it narancs
hazája. Ez a nagyszerű gazdaságföldrajzi megfigyelésem
nem abból ered, mint némely
tudatlan
vátárlói
hogy a citromok tok mindenre felhasználható
igen
praktikus
csomagolópapírján
el tudtam olvasni az Italia
szót — a narancs ugyanis
spanyol újabban, a citromot
pedig papír nélkül
adják,
mondván: elég vastag a héja,
minek még egy réteg feletleges burkolat — mondom,
ez mélyebb összefüggéseket
feltáró megfigyelés. Olaszországban osztották ugyanis a
citrom és narancs díjakat a
köz- és kulturális élet legsavanyúbb és leg- (—neg—)
édesebb képviselőinek:
sziKészeknek,
politikutoknak.
Ez nagyjából a Ludas Matyi
arany és ezüst kuka dijainak
megfelelő
találmány,
azzal a különbséggel,
hogy
az utóbbival nem a mosolyt,
hanem a szemetet jutalmazták. A magyar
specialitás
azonban nem sokáig uralta a
világpiacot, az olasz újság•
írók it rájöttek,
hogy van
náluk is töpörnivaló.
Így
alakult
ki az újabb
olasz
dij, azaz — nyugaton
vagyünk — antidij, amellyel az
iv legtikerűletlenebb
művétzeti alkotásatt tüntetik ki
Történeti fejtegetésemből
kitűnik, hogy a szemit ilyesfajta megdictőitétt
nem új
dolog, csupán az a változás,

hogy rum a
köztisztaiigt
vállalat, hanem más
egyesülét jogkörét irintő problé*
máról van tzó. A díj nem*
etak azért anti
különben,
mert a mini
mellett
mott
mór jó ideje
tz a divat
Olaszországban
i*,
hanem
azért is, mert a
kitüntetett
írónak, festőnek,
zeneszerzőnek egymillió lirát kell befizetnie valamely
kultúrálit
szervezet csektzámlájára,
különben a humort nem ismerő
vagy túlságosan „tkót" művészt a sajtóban
kipellengé*
rezik. Lelki szemeimmel
előre látom, mekkora
összegeket ajánljanak
fel
titokban
komoly írók it
művitzek,
hogy antidijat
kaphattanak.
Itthoni tapasztalataim
alapján uyyanis biztotra
vetzem,
hogy a közönség „meg fog
veszni" az antidijjal
kitüntetett
műért,
fellendül
M
könyvkereskedelem,
megrohanják
a kiállításokat
él
hangversenytermeket:
az egymillió Urát pedig
bejegyzik
a művészek a „reklám" rovatba.
Megfontolandó lenne, hogy
ax antidij-találmányt
megvásároljuk-e
az
olaszoktól,
Nem mintha
íróink „skótabbak"
lennének. Csak a
zsűrinek lenne
iszonyatosan
... .

dolga

.

hiseen

ü

n

. .
,
lehet sokszodráma és egyéb
pályázatainkét
— megotztva
kiadni

dl]at
rosan

mé
0sem
mint

Kitűnő szervezés..?
A
Bölcsészettudományi
Kar KISZ-bizottsága vezetőképző
előadást
tartott
február kilencedikén. Délután háromkor néhányan az
egyik tanteremben a vezetőképzőre gyülekeztek, míg
az auditórum maximumban
Siklós János előadására várakoztak a hallgatók. A
másod-harmadéveseknek
kötelező előadásra az utolsó
percben robogott le a vezetőképzőről a másodeves aktivisták csoportja, s velük
együtt magam is. A nagyon
érdekes tájékoztató után
többekkel együtt Indultam
az emeletre megtudni legalább, mi történt a vezetőképzőn. Csak egv félórás
duma volt — közölte egy
szembejövő, — már megyünk is haza. Nem fordultam vissza, hanem abban
reménykedve, hogy valamit
mégis tud valaki mondani
hosszas keresgélés után beléptem abba a szobába —
miután több termet végig.
Jártam, ahol Földvári László
a kar KISZ-titkára tartott egy csoporttal megbeszélést. Gondolván, hogy
legalább ebből maradjon
meg valami a hallgatóság
fejében, nem akartam zavarni, csupán azt érdeklődtem meg a titkártól,
hoev mikor találhatom meg
a KISZ-bizottságon. A válasz az volt, hogy ott nem
kereshetem
fel,
hanem
menjek el az Eötvös kollégiumba szombat délelőtt.

Az Időpontot felírtam, szómbaton délelőtt — mivel
pontos időpontot nem kap.
tam — tizenegy óra körül
elmentem a kollégiumba
ahol azt a választ kaptam,
hogy nemrég távozott hazulról.
Ez a tényanyag, amit el
kell
mondanom.
Volt
ugyanis egy olyan — úgy
látszik — téves elképzelésem a Szegedi Egyetemről
hogy az egyetemisták lapja
révén a hallgatók és főleg
azok a KISZ vezetők, akiknek az egyetem életéről
tájékoztatni kellene a lap
munkatársait,
magukénak
tartják az úlságot. Ha már
elkövetik azt a szervezési
baklövést, hogy egy nagyon
fontos politikai előadás időpontjában rendeznek meg
valamit, segítenek legalább
abban, hogy utólag tájékozódni tudjunk. Ha már három-négy röptében megkérdezett hallgató közül senki
sem tud visszaemlékezni a
nemrég hallottakra, valakitől értesüljünk az eseményről. És ha az a va'aki nem
tartja, vagy nem tud ja betartani a megbeszélés Időpontját, akkor legalább hagyjon üzenetet, hogy . . .
Vagy talán abban bízik,
hogy ez a lapszám is legfeljebb év véeére jut el a
hallgatók kezébe, mint a
„kitűnő szervezés" következtében a böcsészkaron
szinte minden lanszAmunk?
Veress Miklós

