
Dolgozószobánkról 
a Könyvtárról 

Miért jársz ide? — ezzel a 
kérdéssel fordultam az Egyetemi 
Könyvtár társalgójába lépő hall-
gatókhoz, mert mostanában mint-

. ha kevesen vennék tudomásul, 
hogy a könyvtárak csendjébe va-
lahogy nem illik a hangos szó, a 
lármás társalgás. A válaszokból 
r e m akartam semmiféle statiszti-
kát kierőszakolni, pusztán arra 
voltam kíváncsi, hány ember jön 
ide dolgozni, olvasni, tanulni, s 
hányan jönnek csak baráttal, ba-
rátnővel beszélgetni, társalogni. 
A válaszok körülbelül Így hang-
zottak: 

— Hogy-hogy miért? Tanulni. 
— Na, mit gondolsz?. . . gol-

fozni. 
— Nem én járok ide, hanem 

„anyu", ö mindig itt magol. 
— Ma fejeztem be a vizsgái-

mat, csak olvasgatni jöttem. 
— Itt tanulnak a barátaim, 

«sak benézek hozzájuk. 
A többség tehát tanulni, dol-

gozni jön a könyvtárba, mégis 
akad néhány ráérő, beszélgető-
partnert kereső hallgató. Pedig a 
csöndre, a fegyelmezettségre nagy 
szükség lenne. A Tudományegye-
tem Könyvtárának olvasóit nem-
csak a JATE és a Tanárképző 
Főiskola hallgatói látogatják, ha-
nem orvostanhallgatók is. Így 
számolva mintegy 5000 főt tesz 
ki a hallgatói tábor. A könyvtár 
azonban csak 220 férőhelyet tud 
biztosítani olvasótermeiben. A 
folyóiratolvasó befogadóképessége 
sem nagyobb, mindössze 45 diák 
tud egyszerre dolgozni. A szűkös 
helvviszonyok miatt telt házzal 
működik a könyvtár vizsgaidő-
szakokban is — érthető hát, 
mennyi bosszúságot okoz egy-egy 
fecsegő, nevetgélő csoport, egy-
egy hangoskodó társaság. A hall-
gatói fegyelmezetlenségről, s a 
hallgatók által elkövetett vissza-
élésekről kérdeztük dr. Németh 
Zsófiát, az Egyetemi Könyvtár 
Olvasószolgálati osztályvezetőjét. 

— Milyen különbség észlelhető 
a könyvtár látogatottságában 
szorgalmi, illetve vizsgaidőszak-
ban? 

— Szorgalmi Időszakban a hét-
közi és a hét végi nyitvatartás 
nem eléggé kihasznált. O k t ó b e r -
november hónapokban például a 
220 főt befogadó olvasótermet 
szombatonként 180, vasárnapon-
ként 80—90 hallgató látogatja. 
Ezzel szemben vizsgaidőszakban 

csak a nyitvatartási idő meghosz-
szabbításával tudjuk biztosítani 
a férőhely-növekedést. Mivel a 
hallgatók 5—6 óránként váltják 
egymást — ennyi az átlagos „tű-
rőképességük" —, nem elviselhe-
tetlenül zsúfoltak a termek. Igaz. 
az átmenő forgalom kissé zavaró, 
de ez a termek szerencsétlen 
alaprajzából adódik. 

— Szükség van-e a hallgatók 
fegyelmezésére ? 

— Általában nem élünk a fe-
gyelmezési joggal. Ennek elsőd-
leges oka, hogy baráti kapcsola-
tot szeretnénk kiépíteni a hall-
gatókkal, mert a könyvtár első-
sorban „értük" van. Nem fegyel-
mezünk azért sem, mert feltéte-
lezzük a diákokról, hogy dolgoz-
ni jönnek ide, s hogy tisztában 
vannak az itt elvárt magatartási 
normákkal. Kétségtelen, a könyv-
tár a hallgatók társas életének 
egyik színterévé vált. Ez a tény 
örvendetes, hisz azt bizonyítja, 
látogatóink szívesen járnak ide, 
nemcsak munkakényszerből. A 
probléma ott kezdődik, amikor a 
hallgatók visszaélnek ezzel a le-
hetőséggel. 

— Olykor ki-kicsempésznek a 
hallgatók könyveket. Mekkora 
kárt okoznak ezzel? 

— Sajnos, elég sok könyv tű-
nik el. Egv-egy év végi állomány-
revízió alkalmával átlag 60—70 
kötet hiányzik az olvasóteremből. 
S mert mi elsősorban sokfélét és 
nem sok példányt szerzünk be, 
nem egvszer pótolhatatlan érté-

kek tűnnek e l Szintén gyakori 
eset a könyvcsonkítás. Szeretném 
felhívni a hallgatók figyelmét ar-
ra, hogy mindennap 16 óra 30 
percig ingyenes fénymásolást vál-
lalunk. Aki tehát úgy látja, nincs 
már ideje a hátralevő oldalakra, 
az fáradjon be hozzánk, s pilla-
natokon belül megkapja a máso-
latokat. 

— Milyen szolgáltatásokkal se-
gíti még a könyvtár a diákok ha-
tékonyabb munkáját? 

— A már említett fénymásolá-
si lehetőség mellett számológépek 
is igénybevehetők olvasóterme-
inkben. Diákköri munkát végzők 
vagy szakdolgozók kérhetnek 
könyvtárközi kölcsönzést is, 
amennyiben ez indokolt. Megren-
delik a szükséges irodalmat s 
mi vagy hazai, vagy külföldi 
könyvtárakból megkérjük. De tu-
lajdonképpen az állománybőví-
téstől a biztonságos használatot 
elősegítő ú j ruhatári rendszerig, 
mindennel a diákok érdekeit szol-
gáljuk. Nem hivatalként állunk a 
hallgatókkal szemben, hanem egy 
értük működő „műhelyként". Nem 
szeretjük a bürokratikus módsze-
reket, de a fegyelmet és a szelle-
mi közvagyon tiszteletét elvárjuk 
az egyetemistáktól. Ez közös ér-
dekünk, hisz az igazi műhelyhan-
gulat az alkotó munka, az ered-
ményes tanulás csak ilyen körül-
mények között valósulhat meg. 

Kívánatos lenne, hogv a hall-
gatók is erre törekedjenek! 

G. R. 
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Egy vizsganap emlékei 
1979. január 24. 8 óra 
a „Juhász Gyula" Tanárképző Főiskolán 

Érkeznek a vizsgázók! 

A vizsganapot ők választották, 
s a sorrendiséget Is egymás kö-
zött döntötték eL 

A hallgatók félóránként szinte 
óraműszerű pontossággal jöttek, 
így nem kellett várakoznlok, 
nem kellett fölöslegcsen izgul-
niok Három társuk már koráb-
ban levizsgázott, közülük kettő 
jelesre, egy későbbi időpontra 
halasztott, de jött három tőlük 
eltérő szakpárosítású hallgató is. 

A vizsgák gyorsan peregtek, 
elegendő volt a felkészülési idő. 
Egy szigorlatozó mellett három 
készült. Alaposan át tudták gon-
dolni mondanivalójukat. Lehető-
ségük volt az összefüggések, kap-
csolatok keresésére. A hallgatók, 
az általuk kihúzott szigorlati kér-
désekre pontosan és kellő tarta-
lommal adtak feleletet. 

Feleletükön nemcsak a kötele-
zően előírt tankönyv anyagrészei, 
hanem az ajánlott irodalmi részek 
és az előadások atmoszférája is 
érződött 

Nem hiába ültek az előadásokon 
és nemcsak ültek, hanem dolgoz-
tak is. Nem volt katalógus az év 
folyamán, nem volt kényszer ott 
ülniök és mégis tették. Azt hi-
szem nem érdemtelenül. 

A vizsgán öröm volt visszahal-
lani volt mesterem Ábrahám pro-
fesszor „hangját", vagy az ugyan-
csak .meghívott és előadást tartó 
Greiswaldi professzor gondolatait 
s természetesen sajátomat is. 

Egy óra körül bizony már ko-
rogni kezdett a vizsgázó és vizs-
gáztató gyomra egyaránt. Különö-
sen, ha a reggeli falatok sem 
nyertek bebocsájtást, mint aho-
gyan ez ilyenkor lenni szokott. 

A folyosó légköre felszabadúl-
tabb volt. zsibongása fokozódott. 
•Megnyugvás, a végzett munka j ó 
érzése vált úrrá a jövő tanárai ar-
cán. Talán az eredményt aggódva 

váró szülők arcán nem derüli 
mé- mosoly, bár lelkük mélyén 
ők is bizakodtak, Ismerve gyer-
mekeik szorgalmát, becsületes 
munkavégzésüket 

Igen! Délután kettő óra múltl 

Elérkezett az „Állatrendszertan 
és élettan" szigorlat eredményei-
nek kihirdetése, a tizenöt zömmel 
(tizenkettő) biológia földrajz sza-
kos II. éves hallgató részére. 

A felsorakozó hallgatókhoz, akik 
az eredményhirdetést várják, ne-
héz szavakat találni. A vizsgázta-
tó is meghatódott! 

A 4,4-es szigorlati átlagered-
mény jó-jó, szép, de nem fej» • 
zi kl egyértelműen azt, amit ez A 
kis csoport tett szorgalmával, 
odaadó munkájával, ezért az 
örömért, ezért a boldogságért. 

Ez a megérett gyümölcs nem 
„férges", betegségektől is mentes; 
valódi termés. Bár a vizsgázók 
között csak egyetlen férfi volt, 
mégis elmondhatjuk a költő sza-
vával „Ez jó mulatság, férfi mun-
ka volt!" 

Ez az öröm tartalmában több, 
amely nemcsak a vizsgázót, hanem 
a vizsgáztatót is mély érzésekkel 
tölti eL Ezek az érzések azok, 
melyekről sokat beszélnek, beszé-
lünk, s tartalmában aránylag mé-
gis ritkán kerülnek az egymás-
mellettiség viszonyába. A hallga-
tókért kell dolgoznunk; a hallga-
tóinknak pedig a még tartalma-
sabb jövőért A hallgatók jobb 
eredményeiért dolgozni nemes fe-
ladat, hivatás; elkötelezettséget 
jelent, de megéri! 

Ez az igazi munka, amely az 
öröm mellett a kölcsönös felelős-
séget is megmutatta. Megmutatta 
az órán és a vizsgán egyaránt. Ez 
az egységes szellem és akaraterő 
győzhet le akadályokat és segíthet 
újabb eredményekhez. 

DR. TANCZOS JÖZSEF 
főiskolai docens 

Polgár Katalin? 

A Kaukázuson innen, 
a Kaukázuson túl... 

Ötödéves arasz szakos lévén 
négyhónapos részképzésen vol-
tunk Moszkvában. Ez idő alatt 
ki Tallinba, ki Szibériába jutott 
el. Nem mintha engem nem 
vonzott volna a Bajkál-tó és vidé-
ke, vagy észt nyelvrokonaink 
bűbájos, hangulatos kis városkái, 
de valahogy a —20°C-os hidegtől 
inkább melegebb vidékre vágy-
tam, és úticélul a Kaukázust vá-
lasztottam, közelebbről is Grú-
z iá t 

Szakartvéló 
Csodálatosan gazdag és napfé-

nyes földjüket maguk a grúzok 
Szakartvélónak hívják, s az ide-
genek mér is mesélik a legendát: 
hogy az Ür 6 nap alatt terem-
tette meg a világot. S a hetedik 
napon, amikor éppen pihenni 
készült megjelentek nála a grú-
zok, és részüket követelték. Az 
Ür bizony zavartan vallotta be, 
hogy róluk megfeledkezett De, 
hogy bűnét jóvá tegye, így szólt: 
a Földet felosztottam, már csak 
az a darabka maradt, amit öreg 
napjaimra félretettem magam-
nak. Legyen a tiétek. 

Egy másik variáció szerint a 
„földosztáskor" a grúzok is sor-
baálltak. és olyan csodálatosan 
énekeltek, hogy az Ür előre szó-
lította őket. és földjének egyik 
legszebb darabkáját adta nekik. 
S joggal büszkék a grúzok hazá-
jukra, melynek nagy részét a 
Kaukázus kopár-vad hegyei bo-
rítják, ugyanakkor gazdag lege-
lők. termékeny szántók is talál-
hatók. 

Mivel manapság egyre többet 
hallunk az esetleges oszét—ma-
gyar nyelvrokonságról, lépten-
nyomon keresem a magyar vo-
natkozású dolgokat, s idézek a 
Csodaszarvas regéjéből: 
„Értek vala éjszakára 
Kur vizének a par t jára ; 
Folyóvíznek part ja mellett 

Paripájok jól legelnek. 

Haj vitézek! Haj leventék! 
Micsoda föld ez a vidék, 
Hol itt a nap száll keletre? 
Nem, mint máshol, napkeletre?" 

Folytatva a magyar vonatkozá-
sú dolgokat, a vendégszeretetük-
ről kell legelőször is szólani, 
mely nem ismer határt. A ven-
dégekért mindent megtesznek! 
Bármilyen szűkösen is laknak a 
háziak, természetes, hogy a ven-
dégnek külön szoba jár. S ha rá-
adásul magvar az illető, büszkén 
veszik elő kis házi könyvtárukból 
a XII. sz.-ból való eposzok, ,A 
tigrisbőrű vitéz". Zichy által 
illusztrált példányát. S ekkor 
fény derül arra is. hogv miért 
vártak úgy, mint a Messiást. 
Vendéglátóm, Udari. ugyanis 
ezekkel a szavakkal veszi elő 
féltett kincset: „Az eposz szám-
talan kiadást m<»«ért! Minden 
kornak a legkiválóbb m i l v ^ e i 
illusztrálták, de a eróziók lelküle-
tét éppen e w „idegennek" sike-
rült a legtökéletesebben vissza-
adnia. E^tfrt vártunk, hogy gyere, 
hogy találkozzunk vésre egy 
magyarral, és meglássuk, vajon 
ténvleg olvan ló emberismerő és 
mélv érzés l ek e. mint ahogy 
az Zichy illusztrációiból kitűnik". 
S ez a magvar vonatkozású bók 
korántsem maradt egyedül, ha-
marosan e«ész sereg csatlakozott 
hozzá. Mintha — jó diákhoz 
híven — készültek volna Ma-
gyarországból! Pedig nem így 

vol t mert a legváratlanabb he-
lyeken felbukkanva is hasonló, 
kellemes meglepetésben volt ré-
szem. 

Természetesen a bókok mellé 
kitűnő borokat is kínáltak, tá-
laltak hozzá sok paradicsommal 
és zöldségzölddel készült csirke-
paprikást. valamint harcsot bá-
rányhúsból és különleges zöld-
ségekből készült kitűnő levest 
aztán hacsapurit, tatarit és kha-
dart. Természetesen illett meg-
kóstolni a különlegesebbnél kü-
lönlegesebb gyümölcsöket is; a 
hurmát és karaljokit. a szőlőnek 
és almának százféle változatát, 
valamint az eddig csak a rába-
közi hímzésekről ismert gránát-
a lmá t Ez utóbbi kiválóságáról és 
főleg gyógyító hatásáról egyre 
többet beszélnek manapság. A 
mi fekete ribizlinkhez hasonló 
vérképző hatása van. elsősorban 
operációk után orvosi recept írja 
elő fogyasztását. A grúz Hadi-
úton tett kirándulásaink során 
a fáját Is megláthattuk. 

Egyébként egy ilyen kirándu-
lásunkhoz kapcsolódik a Regében 
már említett Kura folyóhoz 
kapcsolódó egyik legszebb élmé-
nyünk is. A Kúrával nemcsak 
Tbilisziben találkoztunk, hanem 
a fővárost elhagyva egy jó da-
rabon a medrében haladva ér-
tük el a Guduári-hágót, majd az 
Aragva völgyében folytatva az 
utat értünk el Mchetába, az ősi 
fővárosba Az V. sz.-ból való gö-

rögkereszt alaprajzú gyönyörű 
templomok, a mi szűrrátíétjeink-
hez hasonló mintázatú faragott 
kövek, ősi épületeik külső falán 
életfát ábrázoló reliefek. És 
mindenütt lelkesen mesélnek az 
emberek, lenyűgözően ismerik 
városuk páratlan építészeti em-
lékeinek történetét, jelentőségét. 
Semmi honvágyunk nincs, az 
ember mintha otthon járna. Az 
esti vendégségben is pergő a tár-
salgás. derűs, vidám a légkör, 
sőt még hangfogót is kell felten-
nünk a kis Yerikó miatt, aki a 
szomszéd szobában egy jellegze-
tesen grúz bölcsőben, akvaniban 
próbál elszenderedni. Mamája, 
Manana, bevisz hozzá és lelke-
sen magyarázza, hogy ez nem 
akármilyen bölcső. Épp úgy fél-
kör ívű lábakon ring, mint a 
miénk, csak éppen bölcsője 
nincs, helyette sima deszka köti 
össze a két végét, erre fektetik 
rá a gyereket éjszakára. S ráa-
dásul le is kötözik. Még pedig 
úgy, hogy még a teste mellett 
kinyújtott kezét is beborítják a 
mi fáslinkhoz hasonló kötöző-
anyaggal. Barbárság — mondja 
rögtön egy civilizált európai. 
Kár ezt gondolni, sőt még vitába 
rzállni is kár. Manana a világ 
legtermészetesebb hangján máris 
hozzáteszi: „éjszaka a gyereknek 
nyugalomra van szüksége, teljes 
nyugalomra. Nem kell. hogy még 
a kezével is hadonásszon, attól 
különben is tudat alatt nagyon 

megijed." Még nem döntöttem 
el egészen magamban, hogy 
gyermekem ringatásában vajon 
követni fogom-e a grúzok pél-
dáját, amikor is arra gondoltam, 
hogy valami mégis csak van eb-
ben az akvaniban, hisz a grúzok 
között éppenséggel nem jellemző 
a nyomorékság, ellenkezőleg na-
gyon szép tartásúak, s bizony a 
nőknek sincsenek olyan gondja-
ik. hogy hogy is kéne lefaragni 
azokat az „ülőpárnákat". 

Visszamegyünk a társasághoz. 
A gazda téppen bort tölt és ez-
után természetesen tósztok kö-
vetkeznek. Soha egyetlen kortyot 
nem láttam náluk tószt nélkül 
inni. Azt sem számoltam soha, 
hány tószt is hangzott el egy 
este. csak azt tudom, hogv n é g y -
öt liter bor simán elfogyott egy-
egy esti társalgásnál, s minden 
egyes poháremelésnél mindenki 
— mint egy szülptett szónok — 
elmondta a maga kis köszöntőjét. 
Általában nem jellemző, hogy a 
vendégnek is kell ilyen tósztot 
mondania. De úgy látszik ma 
különleges világnap van, mert a 
házigazda felkér, hogy mondjak 
tósztot. Gondolkodom, mihez is 
kezdjek, hisz ittunk már a ba-
rátságra. szerelemre, napfényes 
földjükre, viharos történelmükre. 
Türelmetlenül váriák a folyta-
tást, amihez az előző pohár bo-
rok adnak egy kis bátorítást: 
igyunk az őseinkért, igyunk 
mindazokért, akik megtanítottak 
minket arra. hogy. emlékezzünk 
raiuk és példát vevvünk életük-
ből, s azokért, akik lehetővé tet-
ték nekünk, hogy ilyen vidáman 
itt ülhessünk, és élvezőik egy-
más- társaságát. Fölemelik poha-
rukat és szinte egyszerre mond-
ják: igazi grúz tószt vol t 

Egy újabb kedves bók, ami 
után ismét elkezd motoszkálni 
az emberben a kérdés: honnét 
a lelki rokonság? 

(Folytatjuk.) 


