A jólét és a béke
kongresszusa
A Szovjetunió
Kommunista
A Szovjetunió az SZKP XXIV.
P á r t j a teljesítette azokat a felkongresszusán meghirdetett béadatokat, amelyeket mind a belkeprogram
szellemében
célul
politika, mind a külpolitika tetűzte maga elé, hogy lépéseket
tesz a nemzetközi béke és bizrén kitűzött.
tonság megszilárdítása
érdekéAz ipari termelés volumene a
ben.
kilencedik ötéves terv előirányAz eltelt öt esztendő alatt a
zatának megfelelően 43 százaszocializmus pozíciói megerősödlékkal növekedett, a lakosság egy
tek, a feszültség enyhülése vezefőre jutó reáljövedelme pedig
tő tendenciává vált. Az egész vicsaknem 25 százalékkal emelkelág megkönnyebbülten felsóhajdett, s 40 százalékkal növekedtek
tott, amikor befejeződött a vieta társadalmi fogyasztási alapoknami háború. Nyomban Vietkal eszközölt juttatások és kednam után kiyívta szabadságát
vezmények
(ingyenes
oktatás,
Laosz és Kambodzsa. A Szovjetorvosi ellátás, napközi
óvodák,
unió és az NSZK, valamint Lenbölcsődék, üdülés és szanatóriugyelország és az NSZK kibákümi gyógykezelés, nyugdíjak, selése felé tett lépések — miután
gélyek stb.). A legutóbbi öt eszmegjavultak a Szovjetunió és
tendő alatt 56 millió ember,
Franciaország, Olaszország, Angvagyis minden negyedik
szovlia és más nyugat-európai ország
jet állampolgárnak javultak meg
közötti kapcsolatok — megvála lakáskörülményei.
toztatták az európai légkört. A
A szovjet emberek
jólétének
helsinki értekezlet feltárta a 3(5
növekedése annál is inkább szemrésztvevő állam együttműködébetűnő, hogy olyan időszakban
sének ú j útjait. A szovjet—amement végbe, amikor válságjelenrikai kapcsolatok javulása reáségek, infláció és munkanélkülilissá teszi a fegyverkezési h a j ség gyötri a legfontosabb és legsza feltartóztatása érdekében tett
fejlettebb nyugati országokat.
ú j a b b lépéseket.
A szovjet gazdaság egyenletes
Az SZKP XXV. kongresszusa
és 6tabil fejlődése garantálja a
kitűzte a békéért és a nemzetkönépjólét emelését célzó irányvozi együttműködésért, a népek
nal folytatását. A jelenlegi gazszabadságáért és függetlenségédasági potenciál lehetővé teszi a
ért vívott harc további programsokkal jobb minőségű áruk gyárját. Ennek lényege: azoknak az
tásának megszervezését.
Ezért
utaknak a kollektív keresése,
tűrhetetlenek
a
kongresszuson
amelyek a leszereléshez, a még
élesen megbírált egyes vállalamegmaradt háborús tűzfészkek
tok hiányosságai és elszalasztott
felszámolásához, köztük a közellehetőségei. Tudjuk, nálunk még
keleti fegyverkezési hajsza megnem olyan széles az áruválaszszüntetéséhez vezetnek. A kongték. De mennyiségük növekszik,
resszus azt javasolta, hogy az
az árak pedig 15—20 éve váltoenyhülést szilárdítsák meg a szozatlanok. Lakásaink még nem
cialista és tőkés országok közötti
olyan kényelmesek, ahogy azt
hosszú időtartamú, kölcsönösen
szeretnénk, de a család kereseelőnyös együttműködéssel.
tének csupán 1 százalékát fizet-.
Természetes, hogy az ilyen
jük érte lakbérként. Az utóbbi
években földjeinket nem i egyszer program nem mindenkinek tetRosszakaróink összes kétesújtotta aszály, de nálunk soha szik.
lyeire és kitalálásaira válaszképsem emelkedtek az élelmiszerpen a XXV. pártkongresszus igacikkek árai és kenyerünk minzolta az SZKP-nak a békéhez
dig a világ legolcsóbb kenyere
való ragaszkodását. Amikor Nyumarad.
gaton azt kérdezik tőlünk, mi a
Tudjuk, hogy s a j á t erőfeszíté- /kölcsönös összefüggés bel- és külseinktől és a béke megőrzésétől
politikánk között, a válaszunk
függ jólétünk emelkedése. Ha
ismerf: a békeszeretet otthon kezmost megpróbálnánk képletesen
dődik. Leonvid Brezsnyev a kökifejezni belpolitikánkat, akkor
vetkezőket mondta beszámolójáez így hangzana: ma jobban
ban : „Mi nem titkoljuk, hogy az
élünk, mint tegnap, de rosszabenyhülésben azt az utat látjuk,
bul, mint holnap.
amely a békés szocialista és komA külpolitikai téren kitűzött munista épftés sokkal kedvezőbb
feladatot teljesíteni kimondha- feltételeinek megteremtéséhez vetatlanul nehezebb. Hiszen a kül- zet. Ez csak igazolja azt, hogy a
politikában a cél felé való hala- szocializmus és a béke elválaszthatatlan egymástól."
dás olyan más szuverén államok
akcióitól függ, amelyeknek é r VLAGYIMIR LOMEJKO
dekei olykor teljesen ellentmondóak.
az APN kommentátora

KISZ-küldöttértekezletek
(2—3.
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Egy jelenet a Gyóffyszerészkari irodalmi színpad KUN produkciójából. (Fotó: Ruszkai)

A Kulturális Napokról jelentjük
(4—5. oldal)

Pályázati felhívás
(6. oldal)

A nagy mérkőzés

(7.
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Magasrangú vefldége volt m á r cius 5-én a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolának. Óvári Miklós,
az MSZMP Központi Bizottságának titkára Szegeden tett látogatása során felkereste intézmén y ü n k e t A Központi Bizottság
titkárát a látogatásra elkísérte
dr. Komócsin Mihály, az MSZMP
Csongrád megyei bizottságának
első titkára. Török József, a párt
Szeged városi bizottságának első

lalnak a beiskolázási területükön
tanuló gimnazista
munkás-paraszt gyermekek felvételire való
előkészítéséből is, egyrészt levelezési formában, másrészt intenzív bentlakásos tanfolyam segítségével.
Nagy jelentőséget tulajdonítanak a m á r végzett, diplomával
rendelkező tanárok továbbképzésének. Minden évben öt megye pedagógusai számára nyári

megbízásából folyó kísérlet. Eddigi eredményeik alapján a humán tárgyak oktatásával kapcsolatos ilyen kutatásokra is a főiskola kapott megbízást.
A kutatási eredményekel
az
oktatók 1975-ben 13 könyvben,
83 folyóirat-tanulmányban, 7 pályamunkában
tették
közzé. A
főiskola rendszeresen megjelenteti
Tudományos
Közlemények
című kiadványát. Hallgatói szép

Török József, Övári Miklós, dr. Nagy Antal, dr. Komócsin Mihály és dr. Perjési László a találkozón.
tikára és dr. Perjési László, a akadémiát szerveznek, idén például matematika és a testnevemegyei tanács elnöke.
lés szakosok részére. A megyékA vendégeket dr. Nagy Antal
főigazgató-helyettes
tájékoztatta kel együttműködve kétéves pea 103. tanulmányi évét töltő fő- dagógiai továbbképzőket is szeriskola tevékenységéről. Szólt ar- veznek, jelenleg Kecskeméten és
ról, hogy az intézmény hazai vi- Békéscsabán működik ilyen. Más
módon is segítik a m á r dolgozó
szonylatban a hallgatói létszám
tekintetében a 9. helyet foglalja általános iskolai tanárok továbbel; e tanévben 1400 nappali és képzését. 16 éve jelentetik meg a
Közlemény eket-6500
1440 levelező tagozatos hallgató- • Módszertani
ja van. A 2640 hallgató képzését példányban - téve hozzáférhetővé
a tanároknak a legmodernebb
22 tanszékpn, illetve tanszéki
csoporton 192 oktató látja el, 87 pedagógiai elveket és módszeregyakorló iskolai tanár segítségé- ket. A főiskola irodalmi tanszével. Az utóbbi években közel 600 kének nagy érdemei Vannak a 10
diplomás kerül ki a főiskoláról —14 éves tanulók számára megKincskereső
című iroévente. A hagyományos humán jelentetett
dalmi folyóirat megszületésében.
és reál szakok mellett képeznek
Főiskolánk oktatói karának tuműszaki, illetve mezőgazdasági
ismeretek és gyakorlatok, ének, dományos tevékenysége is jezene, rajz, testnevelés szakos ta- lentős. Az elmúlt tervidőszakban
nárokat, e tanévtől pedig a t á r - 116 témát kutattak, amelynek 63
sadalmi igényeknek megfelelően százaléka szaktudományi. 37 számegkezdték a népművelés és a zaléka pedagógiai jellegű volt. A
jelentősebb témák — értékelő
pedagógia szakosok oktatását is.
A főigazgató-helyettes tájékoz- rangsor nélkül —: a .Matematika
tatója kitért arra, ho"|y a tanár- tanszéken az algebrai strukturák
képzés korszerűsítésére, az okta- vizsgálata, valamin; az általátó-nevelő munka hatékonyságá- nos iskolai matematika tanítás
nak emelésére irányuló törekvé- korszerűsítését szolgáló komplex
seiket
nagymértékben
akadá- matematika tanítási kísérlet és
lyozzák a kubatúrával kapcsola- hatékonysági vizsgálatok. A FiTanszéken a korróziós vizstos problémák. Oktatási helyisé- zika
gálatok, továbbá az általános isgeik, tanári szobáik túlzsúfoltak, kolai oktatás korszerűsítését célközponti könyvtáruk, folvóirat- zó tantervi munkák, és az oktaolvasójuk nincs. A hallgatók több tás hatékonyságinak vizsgálata.
mint 50 százaléka miinkás-oa- A. Földrajz Tanszéken a gazdaraszt szülők gyermeke. • Kollé- ságföldrajzi kutatások, a Kémia
giumaikban azonban az összes Tanszéken a biológiailag aktív
nappali
tagozatos
diákoknak
anyagok kutatása. A Biológiai
csak 38 százalékát tudják elhe- Tanszéken malakocönológiai, a
lyezni. úf?y, hosv férőhelyek ki- hidrofaunisztikai és az idegszöhasználtsága 120 százalékos. A vettani vizsgálatok, a Tisza-kutaHámán Kató úti konyha és ebéd- tás, a szikes-kutatás és a Génbanít
lő életveszélyes, gerendákkal alám u n k á j á b a n való részvétel. A
dúcolva üzemeltetik.
Csongrád
Magyar Nyelvészeti
Tanszéken
megye és Szeged város vezetői
az írói szótárak elméleti kérdésegítségével és az Oktatási Miseivel. valamint nyelvfilozófiai.
nisztériummal karöltve várható- problémákkal foglalkozó vizsgáan 1978-ban
megkezdődik egy
latok. A Pszichológiai Tanszéú j kollégium éDi'tése. amelyben ken a munkalélektani, a Törtéétkezde és folvóirat-olvasó is he- nettudományi Tanszéken a történeti demográfia^ valamint műlyet kap majd.
vizsgálatok. A
Az utóbbi években a nappali velődéstörténeti
tagozatos hallgatók létszámának Marxizmus—Leninizmus Tanszélassú — nem . számottevő — emel- ken a társadalmi struktúra válkedése mellett a levelező hallga- tozásaival, az ifjúság rétegződétók számának gyors emelkedése sével foglalkozó kutatások. A NeTanszéken a tajellemző. Ez a j e l e n i g meglevő veléstudományi
r
túlzsúfoltságot tovább növeli. S nulói teljes tménvek mérésével
ez nemcsak az ú j oktatási egy- kao'-solatos vizsgálatok és az oriségek kialakítását nehezíti meg. entáló általános iskolai képzés
de erősen akadálvozza a levelező kísérleti vizsgálatával foglalkozó
h a l a s t ó k k a l való évközi foglal- kutatás. — Külön kieme'endő a
természettudományi tanszék kökozást, vizsgárá való felkészíegybehangolt
tést is, mivel szabád oktatási zös kutatása, az
természettudományi tárgyak okhelyiségeink nincsenek. — En- tatásával
foglalkozó, az MTA
nek a túlzsúfoltságnak ellenére
az intézmény tanárai részt vál-

számmal vesznek részt a tudományos diákkörökben. A legértékesebb hallgatói pályamunkákat a
„Tudományos
Diákköri
Közlemények"-ben
és a Krónika
című kiadványban jelentetik meg.
A Főiskola tanárai az oktatónevelő, tudományos tevékenységük mellett, a hallgatók a t a n u lás és a diákköri munka mellett
igen jelentős társadalmi, közéleti
tevékenységet fejtenek ki. Erről
Kozma Róbert párttitkár-helyet- 1
tes és Januj János KISZ-titkár
adtak tájékoztatást. Röviden elemezték a 129 tagú pártalapszervezet tevékenységét, illetve az
ifjúsági szervezetnek a főiskolán
betöltött szerepét.
E tájékoztatókat követően Öt>ári Miklós kérésére a főiskola jelenlevő vezetői és tanszékvezető
tanárai — dr. Riesz Béla, Bereczki Sándorné dr., Petrusin
György,
Elek József, dr. Puskás
Albert.
Nagy István, dr. Grezsa
Ferenc,
dr. Waldmann
József,
Monoki
Lajos, Cs. Pataj Mihály — bővebben szóltak a hallgatók szakmai, politikai felkészítéséről, végzés utáni helytállásának taoasztalatairól, elhelyezkedésükről. Elmondták, hogy egyre csökken
azoknak a száma, §kik nem tanárként dolgoznak
a
diploma
megszerzése után. Az egy hónapos falusi iskolai
gyakorlatok
után a hallgatókról mind pozitívabb jellemzések érkeznek a főiskolára. Felvetették
azokat a
gondjaikat, amiket a levelezőképzés okoz. Például, hogy nem
helyes az g gyakorlat, hogy a
diploma pótolja a felvételi .vizsgát a készségi szakokon. Szóltak
ugyanakkor arról is, hogy a főiskolán levelező tagozaton tanulóknak a tapasztalatok szerint
rosszabbak
a
munkakörülményei, anyagi és erkölcsi megbecsülésük, mint a középiskolákban tanuló levelezősöknek. — E
főbb témák mellett érintették a
népművelés szakosok képzésének
eddigi tapasztalatait, további céljait; illetve a főiskolának a külföldi
társintézményekkel
való
kapcsolatait.
övári Miklós az eszmecsere végén röviden szólt a főiskolai oktatás koncepcióiról, a régi és az
újonnan épített főiskolák helyzetéről. Hangsúlyózta a hivatástudatra nevelés és a végzett szakemberek tervszerű elhelyezkedésének fontosságát. Elismeréssel
beszélt a főiskolánkon végzett
munkáról, megértéssel gondjaikról.

Minőségi munkát — fiatalosan Aktívabban
politizálnak

Az egyetemek, főiskolák i f j ú sági szervezeteinek feladatairól;
az egyéni értékelések, a beszámolók. a kari
KISZ-vezetőségi
választások, a küldöttgyűlések, a
kongresszusi levél és a szerve,
zeti szabályzat-módosítási j a v a t lat vitáinak tapasztalatairól; az
ifjúsági szövetség IX. kongreszszusa elóKészítéséről kértünk tájékoztatást dr. Török Judittól, a
KISZ KB egyetemi és főiskolai
osztályának
vezetőjétől.
Az
alábbiakban közöljük azt a felszólalását, amelyet e témáról a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola küldöttgyűlésén
meghívott
vendégként mondott el a jelenlevőknek.

sorában. Újabban
közművelődés
címszó alatt próbáljuk összefoglalni azt a számos területre k i .
terjedő, komplex tevékenységet,
amelybe időszerű és hasznos
minden • diáknak, minden ifjúkommunistának
minél aktívabban bekapcsolódni. Jó kezdeményezések, eredmények jelzik e
törekvések sikerét.

tanárok, oktatók
körülményeinek javításával, s a komoly előrelépést is észre kell venni. A
gondok egyik forrása, hogy nem
t a r t j á k be az álláspályázatokra
vonatkozó előírásokat. A tudományegyetemek
tanárszakán
végzetteknek mindössze 40 %-a
megy diploma után pedagógusnak, a főiskoláról 80%, tanitóés óvónőképzőkből még többen.
(Azokról nem szól a statisztika,
akik 1—2 éven belül csalódottan
otthagyják a pályát.) Fölerősödtek az aránytalanságok;
ezért
sok még mindig a képesítés nélküli pedagógus. Rövidesen a kormány intézkedik az álláspályázatok szigorításáról.

A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem gyógyszerész karának
KISZ-szervezete március 10-én
tartotta értekezletét, amelyen az
1975 februárjától eltelt időszak
KISZ-munkáját értékelték a küldöttek. A gyűlésen
ott
volt
Külön kell említenem néhány
dr. Kedvessy
György
egyetemi
olyan témát, amelyek még köztanár, kari dékán; dr.
Kata
vetlenebbül érintik a felsőoktaMihály adjunktus, a kari párttási intézmények hallgatóit. Hialapszervezet
titkára;
Lengyel
ányoljuk
a főiskolák
diákjainak
Emma, az oktatói-dolgozói K1SZszakmai és politikai
munkájából
alapszervezet képviselője és Hraa KISZ-es, fiatalos
módszereket.
bovszky Róbert, a SZOTE KISZEzt általában jelzem itt. Ami a
bizottság . titkárhelyettese.
tanulmányi- és munkafegyelmet
Az ülés Tóth Zsuzsanna
kari
illeti — legalább három oldala
A KISZ-vállalásokhoz nem advan annak a kérdésnek is, mi- hat a Központi Bizottság objek- KISZ-titkár beszámolójával kezA KISZ VIII. kongresszusa óta
ért nem látogatják a hallgatók tívebb mércét az áprilisi hatá- dődött. A reálisan és világosan
az egyetemeken és főiskolákon
egyéniség megírt összegzés elsorolta, mit
az ifjúsági politikai munka h á - az előadásokat. Egyrészt a diá- rozatnál. Pontosan az
célozza a végeztünk és miket lehetett volrom kiemelt területén
kellett -koknak, másrészt az oktatóknak jobb kibontakoztatását
legjobb képességeik
szerint kel- követelményrendszer
az ifjúsági na még megtenni az elmúlt évkülönösen előrelépni. Elsőrendű
lene végezni a dolgukat, és a
szervezetekben,
a fiatalok
közös- ben. Politikai nevelésünket ú j
feladat volt az eszmel-politikai
Hogy országo- formájú, kis csoportos foglalkonevelőmunka módszereinek, ha- tanítás tárgyi feltételeinek —" ségi munkájában.
tásosságának fejlesztése, további jegyzet, terem, labor-felszerelés, san, csak 5, tanintézetekben csu- zásokkal — politikai vitakörökkel — próbáltuk egyre eredmékorszerűsítése. A KISZ Központi és így tovább — is magasabb pán 3 % a KISZ-tagság csökke- nyesebbé
tenni. Végre sikerült
Jutni. A heti
nése, annak a kezdeti bizonyta- olyan politizálás!
Bizottsága 1974. áprilisi határo- színvonalra kell
formát találni,
munkarend
mindenkinek meg- lanság, a szinte minden újjal melyben a diákság aktívan, é r zata egyértelműen
az ifjúsági
felelő
kialakítása
a
legnehezebb
együtt
járó
nehézkesség
az
oka.
szövetség
kommunista-politikai
deklődéssel vesz részt. A tanulproblémák
egyike. De nem is kell átesni a ló másik
jellegének erősítése mellett fog- gyakorlati
mányi munkában némi vissza(Egyszer a sok diák-panasz mi- oldalára. Nem akarunk élcsapa- esés tapasztalható a 3 éves oktalalt állást. Főként a K l S Z - m u n tanulmányi tot a KISZ-ből, Inkább
minél tási reform bevezetése óta. Ezt az
ka tartalmát, irányát célozta di- att egy intézmény
több arra érdemes fiatalt kell az elmaradást a tavaly indult jubinamikusabbá, tudatosabbá, elkö- osztálya az egész tanrendet átkötni. Az- leumi versennyel
telezettebbé formálni. Egyszerű, adta a hallgatóknak: „csináljá- ifjúsági szövetséghez
igyekeztünk
sítette az addig kissé misztikus tok meg ti, ha jobban t u d j á - zal is, hogy jobban dolgozunk, kompenzálni. Nagy előrelépést jefogalmazásokat: szorgalmazta az tok!" H a nem is így, de részt hogy lehetőséget adunk minden • lentett a tanszéki hallgatói képifjúkommunisták aktívabb rész- kellene vennie a helyi KISZ- ifjúkommunistának önmaga ki- viseletek megszervezése, bár ma
bontakoztatására legjobb képes- még csak közepes eredménnyel
vételét közös dolgainkban,
a szervezetnek az órarend összeállításában.)
ségei szerint.
ránk is vonatkozó
társadalmi
működnek. Ennek fő oka az inkérdések kommunista
szellemű
Végül a kongresszusi doku- tézetenként igen változó felfomegoldásában.
A tömegsportot
a helyére kell
mentumokról még egy-két szót. gás, valamint, hogy sok az olyan
tenni. Evekket ezelőtt megpróTH képviselő, aki azért az, mert
Másrészt
a
demokratizmus bálta szakmai szervekre bízni a A nyílt levél n e m foglalkozik a
nincs más ICISZ-funkciója. S a j szélesítése fs fontos cél volt a KISZ KB a fiatalok kollektív főiskolások, egyetemisták KISZ- nálatos', hogy szakmai társadalmi
minden
területével.
felsőoktatási
intézményekben. (amatőr) sportolásának megoldá- életének
Csak a szakmunkástanuló és az munkákra tavaly csak az egyeteAmióta 1969-ben lefektették írásmi gyógyszertárban és könyvtársát. Mi átadtuk ezt a fontos teba az egyetemi-főiskolai KISZ- rületet, de nem volt aki átve- értelmiségi fiatalokkal kapcsola- ban volt lehetőség.
tos
feladatokat
emeli
ki,
mert
a
szervezetek működési szabályza- gye, mert az OTSH csaknem kiKulturális életünk elég élénk.
tát, az ifjúkommunista diákok és zárólag az élsporttal foglalkozik. két rétegnél különösen sok az
időszerű
tennivaló.
Mindenki Sok ú j és m á r - m á r klasszikussá
vezetőik, meg az állami és pártAz idén ez a téma visszakerül a
„fordítsa
le",
konkretizálja
az váló lehetőség — szegedi séták,
vezetők is keresik az együttműKISZ KB kezelésébe, s minden
feladato- író-olvasó találkozók, Irodalmi
ködés minél hatékonyabb, de- eddiginél nagyobb hangsúlyt k a p általánosan fogalmazott
kat a saját, speciális
munkate- színpad, művészeti csoportok, stb.
mokratikus formáit.
Javarészt az ifjúsági sport. Az Edzett
ifjúmegfelelően
r- ez a — kínálkozik, melyeket ki is
meg is találták e lehetőségeket. ságért jelvényszerző akció sport- rületének
szándéka
a levél
kérdéseinek, használunk. Klubunk is megnyílt,
A jövőben a további szélesítés ágankénti követelményei
valóde nagyobb rendezvényekre sihelyett a jobb tartalmi,
minő- ban maximalisták, hiányzik a gondolatainak.
ralmasan kicsi az egyetem méreségi munkán, a megfelelőnek
bi- differenciálás. És ú j r a át kell
A szervezeti szabályzat módozonyult keretek
eredményesebb gondolni, hogy kötelező legyen-e sítási tervében nemcsak stiláris,
kitöltésén
kell
fáradozni.
Szem minden ifjúkommunistának h a t - formai, hanem tartalmi, irányíelőtt tartva, hogy a demokrácia féle számban ilyen teljesítményt tásbeli változtatások Is vannak
fórumain két oldala van a siaz 1957 óta tapasztalt ú j jelenelérni.
kernek: legyen értelmes mondaségeknek megfelelően. Eszerint
nivaló — és ne
hiábavalóan
A pedagógusok helyzete köz- kell értékelni, hozzászólni, meghangoztassák.
Terjedelmes írásos anyagot keltudottan nem rózsás, ezt ml is ítélni.
lett áttanulmányozniuk a Szegedi
Az elmúlt időszakban a KISZ- tudjuk. Am az elmúlt években
Kívánok az újonnan választott
tagok társadalmi-közéleti
tevé- — é p p e n mert fontos probléma JCISZ-vezetőknek eredményes, jó Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kara KJSZ-küldöttkenységének fokozása, Javítása — többször is foglalkozott a m u n k á t a következő
mozgalmi
gyűlésén
résztvevőknek.
Talán
párt és a kormány a tanítók, években.
is előtérbe került
tennivalóink
ez volt az oka, hogy a hozzászólások arról tanúskodtak: kevesen láják át az egészet; csak egyegy kiragadott részlettel vitáztak.
Például a
III/l. alapszervezet
egyik tagja, Bors Éva a beszámolóban hangoztatott egységet és
jó m u n k á t állította szembe azzal
a ténnyel, hogy az elmúlt mozgalmi évben öten mondtak le az
A JATE jogi . karán március dekvédelmi felelősök tartanák a hozzá még Magyarosy József és alapszervi vezetőségből.
Zákány
dr. Ruszoly József a jogtörténeti
18-án megtartott
KlSZ-küldött- kapcsolatot a tanszékekkel. (A
József kari KISZ-titkár válaszátanszék ,adjunktusa is. Mindketértekezletnek 4 napirendi pontja konkrét megoldást még a Kari
ban elismerte, hogy módosítási
ten amellett foglaltak
állást,
volt: a 3 éves mozgalmi munká- Tanácsülés megvitatja.)
kell a beszámolót ezen a ponton.
hogy
a
•
tudományos
munkát
széról szóló beszámoló; a
KISZ
Ugyancsak a
megszövegezéssel
A
küldöttértekezlet
következő
lesebb körben kell ismertté tenkongresszusi levél és az ú j szervolt vitája Vdvardy
Erzsébetnek
perceiben
dr.
Tóth
Lajos,
a
kari
ni.
vezeti szabályzat
tervezetének
(1/4.): a több száz óra társadalmi
pártalapszervezet
titkára
tolmámegvitatása, a kari vezetőség és
A második napirendi pont a munka nem éppen szervezetlenvéleméaz egyetemi küldöttek megvá- csolta' a pártszervezet
ségre utal, mint a hivatalos szöKISZ KB kongresszusi levelének
nyét
a
KISZ-szervezet
m
u
n
k
á
lasztása, valamint a jó KISZés a szervezeti szabályzat módo- veg. Szécsi János vezetőségi tag
járól,
amelyet
pozitívnak
tartamunkát végző hallgatók megjua gyenge alapszervezeti reszortost
sítási javaslatának
megvitatása hibáztatta
nak.
a pontatlan adatokért.
talmazása.
volt.
Forrai
József
az
évfolyam/
Szabó Éva azt kérdezte: miben
Ezután hozzászólások
követ- alapszervezetektől
visszaérkeA három éves mozgalmi időkeztek. Többen, így Molnár Ist- zett jelzések alapján készítette dönthet a tanszéki hallgatói k é p szakot felölelő beszámolót előviselet? A felelet: a külföldre utaván, Valter Rózsa az őszi társa- el vitaindítóját. Tartalmas
vita
zetesen minden küldött írásban
zás sorrendjében, a gyakorlati
dalmi
munkával
kapcsolatos és értékes
hozzászólások
követmegkapta, így Forral József kari
helyek elosztásában, és más szeproblémákra tért
vissza; noha keztek. A küldöttértekezlet a
KISZ-titkár csak kiegészítést f ű Igyekeznek
ezek a kérdések
megvitatásra szünet után folytatta m u n k á j á t mélyi kérdésekben
zött hozzá. Beszélt arról, hogy
kerültek már. Fábián Tibor vé- és a következő módosítási ja- egyre hatásosabban beleszólni.
a karon 497 hallgatóból 451 leménye szerint az
előfelvételis, vaslatokat
fogadták el: alsóbb
KISZ-tag van. Ezért nagy alapDr. Gáspár László, az egyetemi
katonaidejüket
töltő
hallgatókkal szintű határozatot felsőbb szerv
szervezetek
jönnek létre, a tag- az eddig kialakított kapcsolatot
KISZ-bizottság titkára, a politicsak
indokolással
szüntethessen
ság egy része csak formálisan
hatékonyabbá kell tenni. Vála- meg; ne a KB határozza meg a kai képzésről elmondta, hogy a
tagja a szervezetnek. A kiscso- szában dr. Dáni Sándor egyetevalóságban még nem olyan tökékongresszus összehívási
rendjét,
portok, amelyeket 1973-ban hozmi a d j u n k t u s elmondta, hogy a hanem a szabályzat; a kooptá- letes. mint a beszámolóban. Az
építőtáborokról szólva a helyi és
tak létre még nem
működnek
katonaság
szervezetéből adódószervezésnek
sikerét
elég jól. A KISZ-munka lenne an felmerülő nehézségek ellené- lás n e é r j e el az 50 %-ot, ma- szakmai
radjon
a 3 0 % körül;
legyen
állította szembe az országos táboaz a közös kapocs, amely a tag- r e sem tekinthető formálisnak a
kötelező a taggyűlések látogatá- rokra való jelentkezések hiányáság és a vezetők közötti távolkapcsolat. Két éve jött létre egy
sa.
val. Előbbre kell lépni a karon a
ságot csökkentené. Ennek érde- megállapodás a
honvédséggel,
kommunista
szakemberképzés
kében célul tűzte kl a KISZ- amely konzultációs
napokat, 2
Ezután került sor a kari ve- KISZ-es segítésében, az oktatás"
szervezetünk ú j tagozódású kiala- Szegeden eltöltött napot, valazetőség, az egyetemi KISZ-bi- továbbfejlesztésében, a
káderkítását. A kari bizottság minden
mint a legjobb katonának 3 na- zottságba javasoltak és a maga- fejlesztésben és -utánpótlásban.
ifjúkommunista aktív
vélemé- pot biztosít, hogy az Ifjúsági
sabb fórumra küldöttek megvá- Ami a tudományos diákköröket
nyezésére számít.
Jogász Napokon részt vegyen. lasztására. A kari vezetőség
tag- illeti: el kell érni, hogy nagyobb
jai: a négy évfolyam KISZ-tit- szerepe legyen bennük az i f j ú Társadalmi-közéleti
tevékeny- Dr. Fonyó Antal, a büntetőjogi
tanszék vezetője
arról
szólt, kár Bujdosó Sándor I., Molnár sági szervezetnek. Törekedni kell
ségünket
pozitívan
értékelte a
beszámoló. Kiemelte a
politikai hogy a beszámoló nem foglal- István II., Melles Judit III., Ke- az ú j TDK-szabályzat jobb megtanul- menes László IV. éves hallgató; valósítására, a fizikai munkások
előadások sikerét és az állam- kozik eléggé a hallgatók
s kevés szó továbbá Forrai
József II., Kis gyerekeinek tömegesebb bevonápolgárt
Ismeretek
oktatásában • mányi munkájával,
esik a TDK-k munkájáról is. A
Barnabás II., Koncz Sándor II., sára.
elért
eredményeket.'
Kiterjedt
hallgatók tanulmányi kötelesség- Szabó Márta II., Szalai
Zoltán
kapcsolat alakult ki e 3 évben
A tanulmányi túlterhelés ellen ,
a Textllgyárral, a Kendergyárral, tudásának fokozásával vissza le- II., Kardos Mária III., Laluska emelt szót Székely Judit, m a j d
Ásotthalom és Kiskunhalas Is- hetne talán szorítani a karon Pál III., Ocsák József III. éves szorgalmazta hozzászólásában az
szemlé- hallgatók, valamint dr.
Szabó "egy hónapos kórházi gyakorlatra
koláival. Még szólt a kari KISZ- elterjedt vizsgacentrikus
lete t. Kardos Mária
III. éves Imre a polgári jogi tapszék gya- Szegeden maradók és a szigorlók,
titkár az érdekvédelmi
és a
hallgató
statisztikai
adatokkal
kornoka.
kulturális
munka
feladatairól.
utolsó évesek KTSZ-munkáiának
bizonyította a TDK-k jó m u n k á Az előbbiek megoldását abban
igénvesebb számonkérését. Mindját.
Ehhez
a
kérdéshez
szólt
ez Zákány József válaszával ell á t j a a ' vezetőség, hogy az érPONTY KRISZTINA

teihez
képest.
Tömegsportunk
fellendülőben van, ezt a fokozódó lehetőségeknek és s a j á t jobb
belátásunknak köszönhetjük.
Az
érdekvédelmi
munkáról
szólva az ösztöndíj-osztás és a
kategorizálás került előtérbe. Befejezésül még szó esett a dékánt
tanáccsal, a helyi pártszervezettel, a pesti társegyetemmel való
kapcsolatunkról.
A beszámolót hosszú beszélgetés és vita kísérte. A felszólalók
fől'eg a politikai Vitakörök jelentőségét emelték ki és támasztották alá. Lengyel Emma mutatott
rá a körök jellemformáló és az
egyetem utáni gyógyszerészi aktivitást fökozó előnyére. Dékánunk
felszólalására a realitás, humanitás és a diákszemmel való áttekintés volt jellemző. Rávilágított a tananyagcsökkentés jelentőségére és a diákok-oktatók közötti információáramlás fontosságára, gyakorlati példákkal illusztrálva. A képviselők többsége bírálta egyes tanszéki képviselők és intézetek nem túl közösségi felfogását.
, Az ülés második felében Jávor
Judit, a hallgatói pártcsoport vezetője ismertette a KISZ I X
kongresszusának kiadott dokumentumok megbeszélései sórán
fölmerült véleményeket,
majd
összegezte és értékelte ezeket.
Végül vezetőválasztás
következett az "új mozgalmi évre. ennek
eredményeképpen az 1976—77-es
évre a SZOTE Gyógyszerészkarának KISZ-vezetői a következők:
Tóth Zsuzsanna kari
KISZ-titkár,
Vereckei Ágnes L évf. titkár, Berinszki Edit, II. évf. titkár, Fűsz
Anna III. évf. titkár, Fekete Katalin szervező titkár, Mile
Imre
agitációs propaganda-titkár, Ballagi P. György
kultúrfelelős.
Piánk Mária érdekvédelmi felelős, Bőviz. Zsuzsanna tanulmányi
felelős, J á i w Judit MSZMP állandó megbízott ,Varga
Dudás
Margit tájékoztatási felelős.
TÉLESST

Élénk vita, érdekes javaslatok
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lentétben aligha szűk évfolyamprobléma; mondhatni összegyetemi szintű gond. •
.ÍSJ
A diákok tanulmányi és ' m u n kafegyelmét is
következetesebben figyelnie kellene a KlSZ-vezetőknek. Ezt ismét Bors Éva fogalmazta meg a küldöttgyűlésen.
Egyelőre csak akkor tud fellépni
a hallgatókkal szemben ilyen
esetben az ifjúsági szervezet, ha
a hanyagság rossz osztályzatokban jelentkezik. Hudák János és
dr. Kukovecz György a hallgatói
pártalapszervezet
észrevételeit,
tanácsait, biztatását tolmácsolta
az ifjúkommunistáknak. A t a n széki hallgatói képviselet hatásosságát kérdőjelezte meg Mécs
Zsuzsa, s joggal: ezen még van
javítanivaló. Kis vita volt a pénzért és anélkül végzett társadalmi munkák körül is — mindkét
formát tovább kell fejleszteni.
Négy határozati javaslatot f a .
gadott el a küldöttgyűlés: a KISZvezetőség munkastílusának
további korszerűsítéséről, a beszámolók reszortonként! feldolgozásáról, az egyéni vállalási rendszer gazdagításáról és az orvosegyetemi ú j értékelési forma felülvizsgálatáról. A kongresszusi
dokumentumok vitája több mint
egy órán át tartott. Harmincegynéhányan szóltak hozzá ahhoz a
kérdéshez, miként foglalkozzon a
KISZ a vallásos diákokkal. (Erre a problémára később l a p u n k ban Is visszatérünk.) Még egy-két
észrevétel került be a jegyzőkönyvbe, majd a
nyilvánosan
megdicsért hét ifjúkommunista
neve. J u t a l m a t
kapott Korom
László, a leköszönő kari KISZvezetőség aglt. prop. titkára.
A küldöttgyűlés végül megválasztotta a felsőbb KISZ-szervbe
és az egyetemi fórumra javasoltakat, m a j d az ú j kari KlSZ-vezetŐség állandó meghívott és belső tagjait. Ez utóbbiak: Zákány
József III, t i t k á r : Ádám Edit II,
szervezőtitkár; Guba Áron
III,
ágit prop. titkár: Mécs
Zsuzsanna III, kultúr-, Szabó Gyula III,
tanulmányi és Sziklai István IV,
érdekvédelmi felelős, valamint
Vdvardy > Erzsébet I,
Ledniczky
István II. Molnár G. Béla III,
Facskó Andrea V. évfo'vamtltkár és Pfeifer Margit II, fogorv o s k a r i titkár.
v. f.

Megnövekedétt felelősséggel
Március 18-án az Auditórium
Maximumban tartották meg a
JATE Bölcsészettudományi
Karának
KISZ-küldöttértekezletét.
A 90 résztvevőt az értekezlet elnöke, Petrovics István IV. éves
hallgató köszöntötte, m a j d bejelentette az első napirendi pontot: a kari bizottság beszámolóját az 1973-as küldöttértekezlet
óta végzett munka tapasztalatainak alapján, amit Katona Márta
kari titkár olvasott fel.
A beszámoló kiindulópontja az
1974. áprilisi KB határozat szellemében kialakított egyéni vállalási
rendszer
tapasztalatainak
vizsgálata
volt.
Megállapítást
nyert, hogy bár az ú j követelmények alapjaiban
célravezetőnek bizonyultak, a többség állandó, komoly és felelősségteljes
m u n k á j a ellenére még jónéhány
tennivaló van ezen a téren. Fő
helyen történt említés a politikai
nevelőmunka elégtelenségéről .és
a vezetőségek nem megfelelő ellenőrző tevékenységéről, túl elnéző elbírálásairól. A kari vezetés annak az észrevételének is
hangot adott, hogy különös módon éppen a szakmailag
kiemelkedően
jó munkát
végző
hallgatók esetében
tapasztalható
nagyfokú
passzivitás a mozgalmi életben,
ennek fordítottjára
viszont szinte nem is akad példa.
Külön hangsúlyt
kapott a tanulmányi
munkában
való előrelépés követelménye
is, mivel —
különösen az alapszervi közösségek színtjén — egyáltalán nem
helyes másodlagos jelentőségűnek tekinteni az egyetemi élet
alapfeladatát, a tanulást.

A beszámoló ezután a társadalmi-közéleti
tevékenység
problémáival foglalkozott,
különös
tekintettel a patronálási rendszer
további fejlesztési lehetőségeire.
Külön figyelmet érdemel a beszámoló állásfoglalása a szabad
idő
kulturált
felhasználásával
kapcsolatosan. E szerint az alapszervezetek
például a kulturális
munka terén gyakran az igénytelenség miatt nem élnek
kellőképpen
lehetőségeikkel.
Katona
Márta
beszámolóját
azzal a megállapítással
zárta,
hogy a megváltozott, magasabb
követelmények
vezetőkre
és
KISZ-tagokra
egyaránt
megnövekedett felelősséget rónak, m a j d
kijelentette, hogy a jövő minden
mozgalmi tevékenységét ennek
jegyében kell végezni.
A felelősség kellő átérzésének
jegyében hangzottak el a beszámolóhoz'
fűzött
megjegyzések.
Dr. Rákos
István,
a
JATE
KISZ-bizottságának
titkárhelyettese, miután a kari pártszervezet nevében is üdvözölte a
küldöttértekezletet,
a
felsőbb
párt- és KISZ-vezetés
további
támogatásáról biztosította a kari
KISZ-bizottság és az alapszervezetek jövőbeli m u n k á j á t
Jóllehet a beszámolónak nem
volt középponti témája az őszi
társadalmi munkákon tapasztalt
fegyelmi hiányosságok
miatt feltűnően nagy számban kiosztott
fegyelmik kérdése, a felszólalók
nagyrésze mégis erről az oldalról akarta megközelíteni a felelősség kérdését. A kialakult vita
végkicsengése az v o l t hogy a

közönyösség problémájának megA TTK küldöttgyűlése márcioldásában a szemlélet
megváltous 18-án ült össze. Értékelte az
zása csak az egyik feltétele a elmúlt mozgalmi év tapasztalakérdés rendezésének, de
igazi tait, megvitatta a kari KISZ-birendezést csak mindkét oldal, a zottság beszámolóját, és a kongvezetés és a hallgatók
szándé- resszusi dokumentumokat. Végül
kainak
együttes,
összehangolt megválasztották
a felsőbb fóvalóravájtásával
lehet
elérni.
' rumra javasoltakat és az ú j vezetőséget.
A második napirendi pont a
A kari titkár, Pelczer
István,
KISZ KB Kongresszusi Leveléa vezetőség elmúlt
nek és a Szervezeti Szabályzat beszámolt
tervezetének vitája v o l t A kül- évi munkájáról. Számos kari
rendezvény volt minden munkadöttek nagyrészben egyetértettek
azonban
előfordult,
a dokumentumok célkitűzéseivel területen,
és határozataival, komolyabb vi- hogy nem nyújtották azt, amit
tára csak a KISZ-tagság korha- vártunk tőlük. Például a vezetárának megváltoztatásával kap- vtőképzés — mint a káderutáncsolatos elképzelések miatt ke- pótlási problémáknál kiderült —
nem volt elég körültekintő.
rült sor.
Éppen ezért a vezetőség a köAz utolsó
napirendi pont a
vetkező mozgalmi évre több hakari
vezetőség
megválasztása tározati javaslatot tett. Politikus
volt. A szavazás eredményeként fiatalok nevelésére
törekedjünk,
a következők alkotják a BTK a vezetőképzés
konkrétabb,
gyaari KISZ-bizottságát:
dr. Bakorlatiasabb
legyen.
A KISZmyi Zsolt tanársegéd,
Birinyi kongresszus határozatainak megAranka III., Csányi István III., valósítása minden
alapszervezet
Katona Márta IV., (újra KISZ- feladata.
titkár lett) Mápa József í n . , Pál
A tanulmányi munkát megfeGabriella III., Petrics Eva III., lelőbben kell értékelni, és vonSzalai Éva III., Tanács
István junk be a diákköri
munkába
II., Tary Gábor II. és Vastag
minél több hallgatót.
Györgyi II. éves hallgatók.
Szervezettebben, előrelátóbban
Egy kari KlSZ-küldöttértekez- kellene megoldani a káderutánA külső
let mindig egyszerre jelenti a pótlás problémáját.
végzett munka értékelését és a KISZ-alapszervezetekkel, a TITjövőre történő ú t m ü t a t á s t Re- tel kialakított kapcsolatokat bőméljük, hogy a megfelelő ön- vítsük, a helyes irányban f e j lesszük tovább.
vizsgálat és célkitűzések után —
Az elmúlt évben az őszi táraz eddigieknél
is
magasabb
szintű megvalósítás
következik. sadalmi munkán aktívan dolgozó
közül
néhány
Ehhez kívánunk a bölcsészek ú j alapszervezetek
jutalmat kapott: a IV. biológus,
kari vezetőségének sok sikert!
III. biológus, III. kémia—fizika.,
'
D. L.
I. matematikus, I. programozó.
Az Alkotó Ifjúság pályázatra írt
m u n k á j á é r t Bereckei
Tamás I.
biológus hallgatót jutalmazta a
vezetőség.
A beszámoló után dr. Koós
Margit tolmácsolta a kari pártvezetőség véleményét
a
kari
KISZ-bizottság munkájáról. Eldőjén nyertünk egy színes .tévé- mondottá, hogy a KISZ-vezetés
összességében jól látta el felkészüléket. Mi van vele? És a
adatát. Javasolta: a
zökkenőmásik gondom: miért döcög a
mentes munka érdekében szüntömegsport élet a főiskolán? Ki
tessék meg a hiányzásokat
és a
osztja el és hogyan a fejenkénti
rendszeresen
5 forint sportpénzt, kié lesz az reszortfelelősök
évente? Nem lehetne-e önkéntes számoljanak be munkájukról. A
ne gátolja,
hanem
a sportvállalás, és akik így je- közhangulat
segítse,
követelje
a
lentkeznének, hogyan juthatná- serkentse,
tanulást I
nak rendszeres testedzési lehetőséghez?
Az egyetemi KISZ VB véleményét Sánta Imre tolmácsolta.
— Az a 74 ezer forint a diákoké — válaszolt Henger
Péter,
a KISZ-bizottság sportfelelőse.
— Az idén még arányosabban,
jobban
osztottuk el, mint azelőtt. Két tornaterem esténként,
egy harmadik minden délután
használható lenrte tömegsportr a . . . Javasoljuk mi is, hogy az
Edzett ifjúságért verseny ne leKIVALÖ DOLGOZOK
gyen kötelező. Lehetett egyébA Nemzetközi Nőnap alkalmáként eddig is sport jellegű tár- ból az egészségügyi miniszter AZ
sadalmi munkát vállalni helyetEgészségügy Kiváló Dolgozója ki*te. Jobb tájékoztatás, az általá- tüntetésben
részesítette dr. I v á n .
nos mozgási igény kialakítása és Lászlóné előadót, Horváth Pálné
elterjesztése szükséges.
főelőadót, Nagy Pálné főnévért,
Erzsébet
asszisztenst,
— Tőlem minden évben meg- P a p p
kérdezik a minisztériumban, mi- dr. Wahl Ernőné előadót. A kidr. Petri Gábor
ért egyre magasabb
nálunk a tüntetéseket
tanulmányi prémium — kezdte egyetemi tanár, a SZOTE rektora
hozzászólását dr. Moholi
Károly nyújtotta á t március 6-án.
RÁKÓCZI-ÉVFORDULÓ
főigazgató. Azt feleltem: mindig
A Juhász Gyula Tanárképző
jobbak az osztályzatok. És erre
büszke is vagyok. Természetesen Főiskola Történettudományi Tanállandóan van további
javítani széke és a történelem szakos fővaló az oktatás, a tanulás terü- iskolai hallgatók KlSZ-alapszerünnepi
megemlékezést
letén. A tanárainknak
gyakran vezete
rendez március 27-én 10 ó r a k o r a
m o n d j u k : ha jó az előadásuk, nagyelőadóban
IL Rákóczi Feelmennek
meghallgatni a diá- renc születésének 300. évfordulók o k De az ő tanulmányi aktivi- ja alkalmából.
tásuk sem kifogástalan! Az itt
LiATOGATAS
elhangzott kérdéseket
illetően
Dr. Leindler László
egyetemi
például a nyelvoktatás időpont- tanár,
a JATE tudományos rekjának változtatása ügyében ide-' torhelyettese március 17-én megjében kell szólni az illetékesek- látogatta az Eötvös kollégiumot,
nek. Ez ésszerű igény, feltétle- és előadást tartott
Tudományponül igyekszünk
megtalálni a litika, tudósképzés
címmel.
megoldást. A színes televízió
JUBILEUMI
megvan, működőképes, de eddig
ÜNNEPSÉGEK
a KISZ-bizottság sem
tudott
Felszabadulásunk
31. évfordu- „
dönteni, hol helyezzük el. Drága
lómnak tiszteletére április
2-án
készülékről van szó, nagyon kell délelőtt
11 órakor
ünnepséget
rá vigyázni. Rövidesen felállít- rendez
a József
Attila
Tudojuk a KISZ-klubban, vagy vala- mányegyetem.
Dr. Csukás István
melyik kollégiumban. A tömeg- dékán,
tanszékvezető
egyetemi
sport helyzeten szűk anyagi esz- tanár az előadó. A SZOTE ugyanközeink ellenére is igyekszünk aznap 18 órakor tart
megemlékejavítani. Ez vonatkozik a főis- zést az aulában, ahol dr. Telegkolai élet egyéb területeire is. dy Gyula tanszékvezető
egyetemi
Egészséges, érett, az életben bol- tanár mond ünnevi beszédet.
A
dogulni tudó 'pedagógusok, hasz- főiskolai
üiinepség
ávrilis 3-án
nos emberek nevelése a célunk. 11 órakor lesz a Szabadság
moziban. itt dr. Grezsa Ferenc tanszékvezető főiskolai tanár az ünA főiskola ú j KISZ-bizottságá- nepi szövök.
nak tagjai: Janúj János titkár,
ELŐADÁS
Dohány András,
Fehér
Mária,
A Magyar Gvóijyszerészeti T á r Henger Péter,
Jobbágy
József, saság és a SZOTE GvócvszerészKajtor Judit, Kiss
Edit, , Kósa kara leTutóbbi e'őadóü^ésén m á r György, Krausz
Erzsébet,
Mar- cius 11-^n A toxikománia
tennav
janucz László,
Marsi
Katalin, és ma címmel, dr. Bayer István,
Mihály Zsuzsanna,
Papp
Zsu- eTve+eml tan í r ,
az
Országos
zsanna.
Gyógvszeré"°t.i Intézet igazgató(Várkonyl)
ja tartott előadást.
'
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Mozgósítani a középmezőnyt
A Juhősz Gyula
Tanárképző
Főiskola KISZ-szervezete m á r cius 18-án küldöttgyűlésen összegezte az elmúlt mozgalmi évben
végzett munkáját. A KlSZ-bizottság beszámolójának
és
a
hozzá kapcsolódó vitának fontosabb részleteit idézzük itt:
A főiskola csaknem másfél
ezer nappali tagozatos hallgatója közül 96 százalék tagja az ifjúsági szövetségnek. A 25 KI3Zalapszervezetet három csúcsszervezet, a vezetőket és a reszortosokat
41 tagú KISZ-bizottság
fogja össze.
Az ifjúsági politikai munka a
KISZ KB 1974. áprilisi határozata óta a szervezet kommunista
jellegének erősítését célozza. Ehhez segítség az egyéni vállalások rendszere, ami a JGYTF-n
is kialakult. A feladatok, az
alapszervezetek által megbízatásokká emelt felajánlások javarészt a tanulmányi
munkához
kapcsolódnak.
Mintegy másfél száz KISZ-tag
végez társadalmi munkát gyermekotthonokban
és -klinikán,
300-an a TDK-ban; 150-en általános iskolásokat korrepetálnak.
Viszont mindössze 17 hallgató
tagja az MSZMP-nek. A többnapos őszi betakarításon a diákok 95 °/o-a részt vett, százan
mennek idén építőtáborba. Még
egy adat: az ú j mozgalmi évre
csupán 6-an nem kaptak KISZigazolványt...
— Nem tartanak
elég érettnek minket egyes oktatók a
hallgatói önállóságra. Miért nem
velünk együtt
alakítják ki a
tanrendet? Lehet, hogy nem is
mindenkinek a csütörtök a legkedvezőbb szabadnap. De ha
már így van, miért tették például az angol nyelvtanfolyamot
hétfőre, amikor aznap este hétig
egyfolytában
óráink
vannak?
Változtatni kellene azon is, hogy
különböző
tematikájú
csoportoknak együtt tartanak gyakorlati foglalkozást — kezdte Tóth
László másodéves matematika—
kémia szakos
diák. Majd így
folytatta: — Passzív a KlSZ-tagok 85—90 % - a nálunk a politikai munkában. Vetélkedőn csak
néhányan bizonyítottak tájékozottságot, jó felkészültséget, az
időszerű politikai eseménye^ ismeretében. De ez a 10—15%
nem elég széles alap a
differenciálásra. a magasabb szint
számonkérésére a többieknél.
— Ördögi körben mozgunk —
fűzte tovább e
gondolatokat
Koltai Tibor III. éves magyar—
orosz szakos. — Majdnem száz
százalékos a szervezettség, de a
legnagyobb tömeget jelentő „kö-

zépmezőny" soha
nem fogja
megszavazni, hogy passzivitásuk
miatt társaik és saját maguk
KISZ-tagságát ne hosszabbítsák
meg.
— A közömbösség, a tétlenség
a helyi KISZ-vezetőségek politikai nevelő m u n k á j á n a k bírálata is — mondta dr. Dékány Klára a KISZ Szeged városi bizottságának első titkára. — Az aktívak jobb elismerésével a többieket is ösztönözni lehetne a tartalmas,
rendszeres
társadalmi
tevékenységre.
önkritikusabb
értékelést jól megjelölt feladat o k a t azok rugalmas de következetes végrehajtását, szélesebb
körű aktivitást várunk a főiskolai ifjúsági szervezettől. Fokozni
kell a párt
politikája melletti
agitálást, a vallásos világnézetűek ideológiai nevelését
— Nem mindegy, kiknek a kezébe kerül a jövő ifjúságának
nevelése. A nacionalizmus elleni
harcot is legalább olyan komolyan kell venni, mint a vallással szembeni agltációt. — Erről
dr. Karikó Sándor,
a marxizmus—leninizmus tanszék tanársegédje beszélt, m a j d elmondta:
— A pedagógusok helyzetén tovább javítani még mindig időszerű társadalmi f e l a d a t
— Beszéljünk egy kicsit a tanulmányi munkánkról is — javasolta Koltai Tibor. — Például
arról, miért kevés a diák a jó
főiskolai előadásokon is?
— Mert rosszak a tapasztalataink — felelte Bíró Jenő III.
éves matematika—fizika szakos.
— Néhol szónokol az előadó, fölösleges dolgokat mond el, a
jegyzetet ismétli; ez szükségtelen.
— Visszatérve a politikai aktivitásra: az a bizonyos 1 5 %
dolgozik a többség helyett is —
mondta Golovits Lajos földrajz—
rajz szakos hallgató. — Szervezni, mozgósítani, mindenben részt
venni, képviselni a
többieket,
vitázni, harcolni
értük és helyettük ;
mindemellett
szinte
képtelenség magas szinten tanulni.
— A ml csúcsvezetőségünk pedig a KISZ-munkában sem tesz
valami sokat — vetette fel Czuth
Ágnes harmadéves biológus diák. — Meg kellene
vizsgálni,
vajon valóban szükség van-e az
ilyen csúcsvezetőségekre.
Nem
csak az adminisztrációt duplázzák és az információkat késlel-,
tetik?
— A szabad idő kihasználhatóságáról szeretnék szólni — így
kezdte
mondandóját
Dohány
András, Bíró Ede
csoporttársa.
— A Magyar Televízió vetélke-

Jobban dolgozni
Eszerint az őszi társadalmi m u n kában a kar jól dolgozott, más
karokhoz viszonyítva, de á tanulmányi munkán még van mit
javítani. Javasolta: a vállalásokat év közben is értékeljük,
ne
csak a mozgalmi év végén!!
Ezután a résztvevők hozzászólásaikkal kiegészítették a beszámolót. Elmondták: a kar által
szervezett politikai előadások legyenek színvonalasabbak,
ott vegyék figyelembe a hallgatók véleményét is. Érdemes lenne kiszélesíteni a karon is a mat.—
fiz. csúcs által
kezdeményezett
heti politikai
vetélkedőket.
A
ballagást az eddigieknél jobban
szervezzük meg és legyen hagyomány jellege. Az
építőtáborokban lehetőleg olyan
munkát
végezzünk, amire az
egyetemnek
is szüksége van, Így várhatóan
jobban
dolgoznának a hallgatók. Adjon az egyetem
módot
arra, hogy időnként
alkalmi
munkát vállalhassunk, például a
rendkívüli munkalehetőségek kihirdetésével. Minél többet í r j a nak a KISZ-szervezetek munkájáról a Szegedi Egyetemben. A
sportmunka az utóbbi évekhez
képest előrelépést mutat, de még
mindig van mit tenni az egyetemi tömegsport érdekében.
Politikusabb ifjúságot neveljünk — mondotta hozzászólásában dr. Csákány Béla, — szervezettebb legyen a vezetőképzés
és fejlesszük
tovább a KISZ és
a párt kapcsolatát minden
szinten.
Dorgai László, vezetőségi tag
ismertette a válaszokat a kongresszusi levélre és a szervezeti
szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat, amelyeket az
egyes alapszervezetek tagjainak
véleménye alapján foglaltak öszsze.
Az egyetemi küldöttértekezletre 40 küldöttet
választottak,
m a j d titkos szavazással megválasztották a kar új
KlSZ-vezetéségét is. Ennek tagjai: Boros
Imre III., Bucsi Imre III., Ozinkóczki László III., Dorgai László
IV., Erdélyi Mária III., Kelemen
Ildikó III., Konc Csaba IV., Pelczer István IV., Pósfai János I V ,
Ribóztk Ilona IV., Szabó
Zoltán
III., Tímár Judit III. és Walter
Mária IL éves hallgatók lettek.
H. I.

híreiből
<«- MEGEMLÉKEZÉSEK
A Magyar Tanácsköztársaság
kikiáltásának 57. évfordulója alkalmából a JATE Központi Szervek pártalapszervezete március
22-én az egyetem aulájában megemlékezést tartott, amelyen Korek József, a Központi Könyvtár
igazgatóhelyettese mondott ünnepi beszédet. A Juhász Gyula T a nárképző Főiskolán, valamint a
József Attila Tudományegyetem
bölcsész-, jogi és természettudományi karán március 19-én ünnepelték a jubileumot, valamint
a KISZ megalakulásának 19. évfordulóját.
A
Bölcsészettudományi Karon dr. Gyimesi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a TTK-n dr. Boros László
egyetemi tanár volt az ünnepi
párttaggyűlés előadója. A JATE
marxista intézeteinek
pártalapszervezete március 20-án dr. Belényi Gyula tanársegéd megemlékezésével ünnepelte a jubileumot.
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen a kollégiumi bizottságok
rendeztek műsort az évforduló
alkalmából ugyancsak 20-án. A
KISZ-klubban pol-beat program
és kisfilm-bemutató volt. m a j d
a gyógyszerészkar amatőr színjátszói léptek fel. Végül munkásmozgalmi vetélkedővel zárult a
Tanácsköztársaság
kikiáltásának
és a KISZ megalakulásának évfordulójára rendezett
program.
Másnap az oktatók és a hallgatók is elhelyezték koszorúikat a
Tanácsköztársasági Emlékműnél.
ŰJ VEZETŐSÉG
megválasztására került sor a
JATE Irinyi János kollégiumának
küldöttgyűlésén. Az ú j kollégiumi titkár Lukács Aranka III. éves
matematika-fizika szakos hallgató lett. A kollégiumi bizottság
tagjai: Duska Gizella, Fonyó
Irma, Gaál Julianna, Kiss
Julianna, Kosztán
Erzsébet,
Rehova
Márta, Török Erzsébet és Varga
Rozália.
SZEGEDI

EGYETEM
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A m a t ő r képzőművészek
seregszemléje
A Kulturális Napok rendezvénysorozata keretében, „Vizuális
kategória" címszó alatt, március
13-án a JATE klubjában került
sor az amatör diák-képzőművészek bemutatkozására. A hódmezővásárhelyi, kecskeméti és szegedi fiatalok festményeit, grafikáit, fotóit és textilképeit a k l u b .
ban rendezett kiállítás mutatta
be, és ugyancsak itt, a délután
folyamán művészi diapozitlveket
is láthattunk. A bemutatott műveket háromtagú zsűri: Zoltánffi
István festőművész, Lapis András
szobrászművész, Horváth
Dezső
újságíró bírálta és rangsorolta.
A jelenlevő alkotókkal a zsűritagok személyesen is megvitatták
véleményüket
A délután legkiemelkedőbb eseményének
Németh
János,
a
SZOTE hallgatója és dr. Zalányi
Sámuel
dlaporáma bemutatóját
kell tartanunk (a diaporáma mint

risz muzsikájával aláfestve, A Ma
című sorozatban, mintegy illusztrálva a modern kísérőzenét, modern épületek, formák, arcok és
emberek villantak fel előttünk
az egymásba áttűnő, csodaszép
színekben pompázó felvételeken.
Németh János és dr. Zalányi Sámuel a nagyon is vizuális és f a n táziadús m ű f a j j a l kapcsolatban
elmondták, hogy ez a három sorozat első kísérleteik közül való.
A jövőben, a jelenlegi, szinte
improvizációszerű
előadásmód
helyett előre elkészített „forgatókönyv" szerint vetítik téma és
mondanivaló szempontjából válogatott felvételeiket, és megpróbálkoznak elvontabb témák nonfiguratív felvételekkel történő ábrázolásával is.
A második vetített képsorozat
alkotója Juhász
Éva bölcsészhallgató, aki Zala megye dombos
tájalt varázsolta elénk Göcsej népi építészete című színes diasoro-

A Német-Zalányi páros dlaporáma bemutatója közben.
m ű f a j azt Jelenti, hogy egyszerre
két vetítővel vetít az előadó, s
így a képek nem szaggatottan,
hanem egymásba szinte áttűnve,
néha
montázsszerűen
követik
egymást). Az előadott három sorozat címei: Gótika,
Reneszánsz,
Ma. A Gótlka és a Reneszánsz címüekben Európa legszebb műemléképületeiről láthattunk csodálatosan szép színes diafelvételeket Bach, Vivaldi és a Vietó-

zatával. Meszelt falú zsúpfedeles
parasztházak, zsúpfedeles pajták,
korhadó vén keresztek, gonddal
faragott gerendák: ezek a göt s e j i tanyák vagy „hegyek", k ö .
rülöttük pedig a szelíd zalai t á j .
A képek nemcsak azért készültek, hogy
gyönyörködtessenek
szép színeikkel, hanem azért is
(és főleg azért), hogy megörökítsék, megőrizzék a lassan pusztuló
göcseji parasztházakat.
Juhász

Kevesen keveset
A SZOTE-klubban március 13án tartott területi döntő láttán
több kérdés merülhet fel a nézőben. A plakát vers- és prózaszámok, jazz-, folkbeat-,
polbeategyüttcsek
műsorát hirdette. Bemutatót
és vetélkedőt. Hogy e
helyett mit láttunk az szinte meghatározhatatlan.
Mintha
csak
azért kellett volna megtartani ezt
a d ö n t ő t hogy a továbbjutókat
kijelöljék.
Ml okozhatta, hogy rosszul sikerült ez a vetélkedő? Elsősorban is a szervezés. Mindenki k a pott műsorfüzetet, a szereplők
nevével, az előadandók címével,
és utána meglepetten tapasztalta,
hogy a jelentkezők népes táborából mindössze 11 vers- és prózamondó, a többi kategóriából
pedig 2 együttes és 2 énekes é r kezett. Maguk a rendezők sem
tudták, kik szerepelnek, benn
van-e a teremben a soron következő, vagy a folyóson kell keresni. Esetleg a versmondónak vagy
énekesnek ugyanabban az Időpontban két helyen is szerepelni kellett volna. így aztán a sorm d teljesen felborult: aki ott
volt, az előadta produkcióját és
níána máris m e n t egy másik
helyszínre.
S mivel lassanként
mindenki
els.'-áUingózott, elment, hogy valami más műsort nézzen meg,
m á r - m t r alig m a r a d t közönség.
Pedig a meghirdetett Időpontra,
3 ó-ára, megtelt a terem érdeklődőkkel, olyanokkal, akik jó zenét
és szép verseket szerettek volna
hallani. E helyett a zonban közepet:, néha még annál is gyengébb
színvonalú műsort láthattak. A
versválasztás szűk területre korlátozódott. A mai költőket példá'il csakis Juhász Ferenc képviselte. (Miért nem volt egyetlen olyan
vers, amely a fiatalokról, a m á ról szól?) Viszont az határozottan
4 SZEGEDI
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jó v o l t hogy mindenki a s a j á t
egyéniségéhez legmegfelelőbb előadói stílust követte, b á r sokaknál még az önálló előadásmód
kialakítása
további
gyakorlást
igényel. Ami viszont m a j d n e m
kivétel nélkül jellemző a v e r s - é s

Éva a fotókiállításon is szerepelt
és a kiállított szép képeinek egyikét szintén szűkebb hazájából,
Zalából hozta.
A fotókiállítás anyagából ki
kell emelnünk Papp Kálmán és
Ottlecz István portréit szépségük
és tömör egyszerűségük miatt;
Méhesi Éva Cím'nélkül
című képét mondanivalója miatt, és Juhász Éva Fenyő című sorozatát.
Az aktualitáson túl megkapó, n a gyon jó fotó a Március 15. című,
Peuser Tamás alkotása. Nagyon
tetszettek Németh János
SzentGyörgyi Albert és Uzsonna című
képel, továbbá Gelencsér
Sándor
Csend. Táj, Én című fotói. Meg.
említjük még i f j . Körtési
Béla
Érzelmek című sorozatát a szellemes technikai megoldás m i a t t
A festmények és grafikák kiállítói a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző I n t é z e t a Kertészeti Főiskola és a Gépipari
Automatizálási Műszaki Főiskola
diákjai. Közülük elsősorban Eszik
Alajos festményeiről
kell megemlékeznünk, akinek mesterségbeli
tudását a zsűri első díjjal értékelte. Dallos Judit lírai grafikái
szintén figyelemre méltóak, a k á r .
csak Dréher János nagy tanulmányképei, amelyek mélyenszántó művészettörténeti és technikai
tudást tükröznek.
A zsűri m u n k á j a az esti órákban fejeződött be: eldőlt, kik
k a p j á k az első, második és h a r - .
madik díjnak megfelelő oklevelek e t Azonban mindez tört része
a valódi értékelésnek, amelyet
Lapis Antal szobrászművész így
foglalt össze: „A lelkesedésnek
és gondolatgazdagságnak csupán
/ kiragadott példái az itt szereplő *.
alkotók; ezért évről évre meg
kell m a j d adni a bemutatkozás
lehetőségét hogy a Kulturális
Napok valóban
seregszemlévé
válhasson."
S hogy mégis mit hiányoltunk
erről a mozgalmas délutánról? Például a közönséget a diavetítésekről, azokat a f i a t a l o k a t akik
bejelentették ugyan részvételük e t de nagyvonalúan távolmaradtak, és végül
mindazokat,
akikhez valami miatt nem jutott
el a Kulturális Napok hívó szava, és nem mutatták be alkotásaikat. Az a sejtésünk, hogy ők
vannak legtöbben.
MIHÁLY ANDRÁS
VI. éves orvostanhallgató

jókat kellett összevetni. Ami viszont megkönnyítette a dolgot:
rt}ivel kevesen
indultak,
mindannyian tovább is juthattak,
ha
mégoly gyenge is volt a produkciójuk. Némi újdonságot jelentett
volna a bajai folk-beat együttes,
ha valóban kidolgozott műsorral
jönnek el.
Egészében véve azt lehetne
mondani; mintha nem vették
volna komolyan a Kulturális Na-

Rang és színvonal
A Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola H á m á n Kató úti épületében március 13-án délután 15
órai kezdettel tartották meg a
Kulturális Napok rendezvénysorozatának keretében a szólisták
és az énekesek
kategóriájának
hangversenyét A műsor előadói
között vendégként • felléptek a
Kecskeméti Óvónőképző és a
Kecskeméti
Gépipari és Automatizálási
Műszaki
Főiskola
hallgatói, a vendéglátó Szegedet
a JATE, a SZO.TE .és a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola versenyzői képviselték. A zsűriben
Bárkányi Pál, a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagja és Gyimesi
Kálmán Liszt-díjas operaénekes
foglalt helyet.
A program első részében a
legtöbb előadót felvonultató intézmény, a siegedi főiskola
szólistái, énekesei léptek fel. Zongorán Kindler Edit, Kőröst Erzsébet,
Lampek
Éva,
Lukács
András. Pankotai
István,
Tóth
Edit, Zalezsál
Éva és' Zahorán
Adrienne
játszott Bartók-, Debussy-, Liszt-, Brahms- és Hacsaturján-műveket. Közülük került ki a „fegyvernem" legjobbja is Lukács András személyében, aki igazán mély átéléssel,
ugyanakkor rendkívül fegyelmezetten és tisztán adta elő Liszt
Omage-ját.
Második helyen Zahorán Adrienne
végzett Hacsát u r j á n Toccatájának
temperamentumos, kitűnő
bemutatásával. Harmadik a műsor szünet
utáni részében szereplő, Chopint
és Lisztet játszó Komáromi
Zoltán, a SZOTE hallgatója lett.
A többi hangszerek szólistáinak versenyében — a kevesebb
induló miatt — csak első helyezéseket adtak ki. Ezeket a fuvolás Maleczki
Márta,
a
JATE
hallgatója Bach a-moll szólószonátájának és Bozza: Junge
című művének
előadásával, a
hegedűs Kiss Ernő (Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola) pedig
Eccles szonátájának
interpretálásával nyerte el.

Rócz Zsuzsa és Tihanyi
Magdolna Purcell-duettje is.
A kategóriában elhangzott teljesítmények végső értékelésekor
elkerülhetetlen
két
probléma
felvetése. Már utaltunk néhány
sorral feljebb, az énekesek esetében a színvonal elégtelenségére. Ez jónéhány esetben hangszeres szólistákra is elmondható.
A Kulturális Napokon való részvétel önkéntes volt ugyan, de ne
feledkezzünk meg arról, hogy
éppen annyira megtiszteltetés is.
Aki önmagával szemben annyira igénytelen, hogy a laikusnak
is feltűnő, kirívóan gyenge színv o n a l ú „telj esi tménnyel" rukkol
elő, az nemcsak
részvételének
jogosultságát
kérdőjelezi
meg,
hanem egyúttal az egész rendezvénysorozat jelentőségét, r a n g j á t
is nagymértékben lej áratja felkészületlenségével. Az önkéntes
jelentkezés ne a közönség előtti
gyakorlás célját szolgálja, hanem
legyen a fiatal előadóművészek
szakmai tudásának, művészi f e j lődésének bizonyítéka — igényesen előadott színvonalas produkciók révén.
A másik megjegyzés a közvetlen megrendezéshez kapcsolódik.
Igen visszás helyzetet teremtettek a rendezők ennek a kategóriának a lebonyolításával. Az
eredetileg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatának épületében meghirdetett
előadást
teljesen
váratlanul,
minden külön értesítés nélkül a
tanárképző főiskola H á m á n Kató úti épületébe
helyezték át.
Ennek következtében nem volt
túl felemelő látvány az eldugott
folyosón levő, jó ha h a r m i n c negyven -fŐ befogadására alkalmas tanteremben
a
néhány
szakmabeliből,
hozzátartozókból
és gyér számú érdeklődőből álló
közönség és a kongó
padsorok
előtti koncert. Ugyanez mondható el az előadók színpadra „szólításának" kapkodó, fejetlen menetét illetően
is. Lehet-e így
csodáim, h a talán némi kölcsön-

A Blaskó-együttes.
Külön kell szólnunk az énekesek „seregszemléjéről". Itt sajnos n e m az indulók száma, hanem sokkal Inkább a színvonal
volt elég alacsony. Valószínűleg
ez indokolhatta a zsűrinek azt
az elgondolását, hogy
egyedül
Vajda Júliát
tartotta érdemesnek az oklevélre. Ezt különösen
Kodály: Akkor szép az erdő című dalának eléneklésével érdemelte ki. Kiemelkedett
még

hatás is feltételezhető a fellépések színvonala és a szervezés
minősége között?
A győztesek nyertek, de ebben a kategóriában sajnos n e m csak a résztvevők között voltak
vesztesek. Egy kicsit vesztettünk
mi is, a közönség. A legnagyobb
vesztes azonban sajnos éppen a
Kulturális Napok — rangja v o l t

„Menő" KUN-szervezés

Egymásnak adták a „pódiumot" a SZOTE-klubban a prózamondók.
prózamondókra: a szép, tiszta,
érthető szövegmondás.
A háromtagú zsűri döntése
alapján a következők jutottak" be
az országos döntőbe: Maróti János (SZÉF), Toldy Erzsébet (SZOTE), Ivicz Ilona (Bajai Tanítóképző Intézet), Csillik
Eszter
(SZOTE), Séllei Emma (JGYTF)
Balogh Iván (JATE).
A többi kategória elbírálása
annyival volt nehezebb, hogy
egymástól teljesen eltérő m ű f a -

poknak ezt a döntőjét. Ha öszszevetjük a látottak hibáit és
erényeit, ezt állíthatjuk azokra,
akik versenyzőként léptek fel, de
még inkább igaz ez azokra, akik
el sem jöttek, noha jelentkeztek.
Legyen ez az idei rendezvény
példa a következő c 'ekre, hogy
legközelebb azt lehessen megállapítani: nemcsak ennyire telik az erejükből a mostani főiskolásoknak. egyetemistáknak.
BORONKAI ANDREA

D. V

színen keresni minket, mint azoMegyünk az ünnepi megnyitókat, akiknek fellépésük v o l t
ra. Jól elkésünk, de a nyitás
Mennünk kellett a
SZOTE
még jobban. Aki hallani akarta
a beszédet és korán odament az KISZ-klubba Is. Kapkodhattuk a
f e j ü n k e t hogy kiderítetik: meaulába, nemcsak fázott, de r á is
lyik szereplő kicsoda,
honnan
fázott.
j ö t t mit akar és miért?
Mehettünk az Aud. Max-ba.
Ott a többiek is ráfáztak: sem a
Menjünk hát a JATE-klubba,
fűtőtest, sem a műsor nem megondoltuk
másnap.
Például
legített fel. Akik vállalkoztak a lámpákat szerelni, m i n t szombanézők közül a díszletek cipelé- ton a BTK-n a sötétítő f ü g g ö n y t
sére, legalább megizzadhattak. A Cserébe alig láthattunk valamit
műsorközlés, a szerkesztés to- a nézőtérről a parányi színpadvább hűtött: igénytelenség, szer- ból.
vezetlenség, fejetlenség a köbön.
Menendők voltunk végül az
Mentünk volna inkább ,a J A - ünnepi záróműsorra. Ez teljesen
TE klubba? Fényképeket szögelméltatlan volt az egész Kultuni a tablókra? A fotókiállítás- rális Napok rendezéséhez. Ponnak 15 órakor még csak híre tosan kezdődött, jól szervezték,
volt (hamva később sem).. A fil- nem volt vele semmi probléma.
meseknek viszont még hírét sem
Hogy m i é r t . . . ?
hallotta senki.
Mennek tovább a résztvevők
Mennénk a Zeneművészeti Főközül néhányan az április 23—
iskolára. Ott azonban hiába ke- ' 24-i országos döntőre. Reméljük,
restük az oda várt ének-" és zea szegedi KUN-szervezők (?) is
n e k a r o k a t Áthelyezték
őket a ott lesznek majd a fővárosban.
főiskolára. De ha
átmegyünk,
Figyelni a Kertészeti
Egyetem
mi legalább — mint közönség —
és a Budapesti Műszaki Egyebiztosan ott lettünk volna. Nem
tem
produkcióját
Szervezést
kell a folyosón és a többi helyrendezést tanulni. A jövőre.
NV1
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Tehetség
14-én, délelőtt 10 prai kezdeti d az Auditórium Maximumban
került sor a folklór kategória bemutatójára,
melyen
néptánc
együttesek, zenekarok és szólisták vettek részt. A Kertészeti
Egyetem
Kecskeméti
Főiskola
Karán kívül a JATE és a SZOTE
népitánc csoportja indult. Közülük a SZOTE együttese
végzett
az első helyen, különösen a rábaközi táncok előadása révén teljesen megérdemelten. Kitűnően
felkészíett, sajátos előadói stílussal rendelkező együttes benyomását keltették, táncuk magával ragadta a nagyszámú közöns é g e t Külön elismerés illetheti
meg mindezekért Nagy
Albertet,
a csoport művészeti vezetőjét. A
JATE-sek
a megszokottnál halványabbak voltak, ez a Sárközi
karikázót előadó lányokra éppúgy
áll, mint a nagy lehetőségeket
magában rejtő Széki táncok bemutatóira, a fiúkra.
A zenekarok között szinte rivális nélkül lett az első a Siposegyüttes.
Az általuk képviselt
népzenét nemcsak magas szinten,
hanem érdekes, egyéni felfogásban is szólaltatták meg. Ebben a
kategóriában a háromtagú zsűri
<Mliner Pál, a békéscsabai Ba!assa_tánckar szólistája, Felföldi
László néptáncos, muzeológus és
Zsoldos Ildikó szakfelügyelő) a
másodk helyet a zenekarok versenyében a JATE
citerazenekarának ítélte.
A szólisták versenye külön
színfoltot jelentett ezen a délelőttön. Erre az egyik legfőbb biztosítékot Torma László
(JATE)
produkciója jelentette, aki teljesen méltónak bizonyult az első
helyre. Néhány száma — például
a bolgár Jána-ballada vagy az
ütőhangszer-kísérettel
előadott
moldvai népdal — lenyűgöző hatást keltettek, s felsőbb fórumon
is megállnák a helyüket. Csak üdvözölni lehet Torma műsor-öszsaeállításának koncepcióját is. A
bolgár, macedón, görög, magyar
népdalok néha kifejezetten „pro-

és

fi" szintű interpretálása igazi eu- volt Torma Lászlónak. Moldvai
rópai szellemet sugallt. A közép- népdalainak
hallgatása
közben
kelet-európai népek dalai — nyu- lehetetlen volt nem érezni, menygodtan állíthatjuk — kitűntek a nyire az ő szívéből is fakadtak
műsor, egészéből, külön világot a dalok, mennyire a sajátjának
alkottak s a nemzetköziség min- is érzi a csángók csodálatos dalden nehézségen átsegítő eszméit lamvilágát. Ez előadásmódjában,
hordozták magukban, amik eze- Nyszta, szép hangjában, tökéletes
ket a sokat szenvedett pépeket átélésében egyaránt megmutatmég közelebb vihetik egymáshoz. kozott.
Egyetlen kifogásunk lehet csak
A harmadik helyezést elért
az. előadó ellen, de ez sem zenei
Pál Gabriella
(JATE)
jóllehet
teljesítményével
van összefüg- teljesítményében
elmaradt
az
gésben. Ügy gondoljuk, aki ilyen előzőektől, szintén igen J ó benyomagas szinten, ilyen kitűnő ösz- mást keltett, produkciója felkészeállítás előadására képes, an- szültségről, tehetségről
árulkonak éppúgy nincs szüksége egy dott.
rosszul értelmezett „botránkozÁltalában á folklór kategóriátasd meg a kispolgárt" — nézet
ról elmondhatjuk, hogy kellőszellemében való nyilvános zok- képpen szolgálta a Kulturális Nanihúzogatásokra és nadrágzseb- pok szellemét és célkitűzéseit. A
kiförgatásokra. mint a közönség- táncegyüttesek, a zenekarok és a
nek hátatfordító konferanszra, és szólisták
számaiban
egyaránt
a túl eredetieskedő jópofásko- észrevehettük
az igényesség, a
dásra. Torma László — vélemé- lelkes, odaadó munka és legfőnyünk szerint — szinte máris
képpen a tehetség félreismerheművész.
Reméljük, még tovább tetlen jegyeit. Méltán aratott nagy
fejlődik, még többre lesz képes sikert az egész műsor —. maranegatív művész-allűrök nélkül.
dandó élményben volt részünk
A második helyezett
Horváth ezen a vasárnap délelőttön.
— domonkos —
Erzsébet (JGYTF) méltó riválisa

Az egyéni arculatra törekvés
jelei azok a sajátos megoldások,
amelyeket a kulturális r.apok e
kategóriájában láthattunk. Például a fej- és kézmozdulatok
önálló jelentéstartalmat, motivációt hordoznak (BTI); a színpadi
mozgás, a kórustagok elhelyezkedésének variációi kiemelik a
mondanivalót, érzékletesebbé teszik a verset (KFO); eljátsszák,
színpadi prózává formálják az
elbeszélő, verses mesét (SZÉF);
olykor a
bohózattal
(SZOTE
GYTK): máskor a pantomimmel
(SZOTE AOK), vagy a politikai
kabaréval (JATE) házasítják öszsze a hagyományos
irodalmi
színpad formáit.
,
Nem könnyű * ennyire eltérő
jellegű produkciókat
egymással
hasonlítani, sorrendbe
állítani.,
Mi lehet a mérce? Hogy melyik
volt a leghatásosabb? Akkor feltétlenül a Vagyunk
című előadás érdemli meg az elsőséget.
Esetleg hogy melyik volt a legszebb? Ilyen szempontból a Juhász Ferenc oratórium vinné el
a p á l m á t Értékelhették volna a
legkorszerűbb
témaválasztást.
Ebben az esetben Ma tej Bor:
'Átkelt
a vándor az
atomkoron
című művének feldolgozása lehetne a győztes. És sorolhatnánk
tovább: mindegyik
előadásnak
volt valamilyen értéke. (Ha más
nem, legalább annyi, hogy a
diákok vállalták a nyilvános szereplést)
De hiányosságok is akadtak
mindnél. Menjünk sorba.
A Bajai Tanítóképző Intézet
előadását egy-két szövegmondási
hiba, meg a zene túljátszása zavarta.
Kecskeméti
Felsőfokú
Óvónőképző produkciója kissé túl
iskolásnak, didaktikusnak hatott;
színészkedtek, szavaltak a lányok
versmondás helyett. (És a megoldás sem volt eredeti.) A SZOTE GYTK irodalmi színpadápak

Egy bemutató
kapcsán
Ú j darabbal régen jelentkezett
a Szegedi Egyetemi Színpad. Solténszki Tibort, a művészeti vezetőt arról kérdeztem, mi volt az
oka az 1974. novembere óta tartó
hallgatásnak.
— Ez jórészt azzal függ össze,
hogy rendezőnknek Paál Istvánnak meg kellett válnia az együttestől. A másik ok: célunk az,
hogy minden bemutató valami
ú j a t hozzon, és a közönség számára többet jelentsen az előzőeknél.
Vártunk
az
alkalomra,
hogy
olyan darabbal lépjünk a közönség elé, amely megfelel ezeknek
a feltételeknek, és azt is bizonyítani akartuk, hogy mi m a gunk is követjük ezt a célt.
— Hogyan módosult az együttes koncepciója?
,
— Az elmúlt években különösen jelentős volt számunkra, hogy
a rendező felfogása megegyezett
a színészekével, természetesen a
közös munka során alkalom nyílt
vitákra, beszélgetésekre. Alapjában véve most is érvényesül az
az elv, hogy politikus, „szegény"
színházat
akarunk
teremteni,
olyat, amely elsősorban felhívja
a figyelmet a kor problémáira,
érvényre juttatja a magyar hagyományokat
és
az
európai
avantgarde szellemét, valamint
Sztravinszkij és Grotowsky felfogását. De a fejlődés alkalmazkodást követel. Ennyiben mindig

változnunk ls kell, szükséges 3
megújulás.
— Mivel foglalkoztak az Egyetemi Színpad tagjai az elmúlt több
mint egy évben?
— Paál István távozása után
azt
tartottuk
legfontosabbnak,
hogy megvalósítsuk színészpedagógiai elvét, amelynek lényege,
hogy a színész m u n k á j á r a épít,
a rendező feladata pedig az, hogy
a színészek játékát összhangba
hozza. Ennek eszköze a vezérfonalként szolgáló fbrgatókönyv.
Hasonló fontosságot tulajdonítunk annak, hogy rendszeres edzéssel olyan fokra jussunk el,
amikor m á r mozgást a magas
színtű kifejezési eszközök közé
számíthatjuk. Még volt egy nagy
eredménye az utóbbi hónapokn a k : m á r m a j d n e m teljesen sikerült a közösség kialakítása.
Erre jó alkalmat nyújtott a nyári hédervári és a februári pécsi
„edzőtábor", ahol a szüntelen
együttlét hozzájárult egymás teljesebb megismeréséhez és saját
magunk, egyéniségünk feltárásához is.
Vagyunk
— bárki gondolhatna arra á cím hallatán, hogy így
akarunk hírt adqi együttesünkről, noha a cím cisupán legújabb
darabunk gondolati összegzése:
maga a darab bemutatója jelzi
azt, hogy az Egyetemi Színpad
— talán újraéledt.
BORONKAI ANDREA

A Vagyunk — mi vagyunk?
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola énekkara.

Diákszínpadok?!
Az irodalmi színpadok keresik
ú j kifejezési formájukat. A költemények, vensösszeállítások sima, kórusszerű előadása m a már
szűk*-formai lehetőség. Sematizálja, uniformizálja a különböző
adottságú, ízlésű, felkészültségű
előadók
más-más
alkalmakra
vagy állandó műsorként összeállított programjait.

cél

műsora egy falusi tábortűznél
ülőket"" talán jól
elszórakoztathatott volna, de a JATE bölcsészkar legnagyobb
előadótermébe nem illett. A József Attila
Tudományegyetem
színpadának
programja — erről máshol k ü lön szólunk — politikailag kiérleletlen. A SZÉF Csalóka Péter
bemutatójának színvonala nemcsak a helyhez és az alkalomhoz, de a szerző Weöres Sándorhoz és a közönséghez is méltatlan — kidolgozatlan, atmoszféra nélküli volt. A Gépipari
és Automatizálási Műszaki Főiskola előadásában az egyéni szereplők teljesítménye bírálható.
Az Óceánban olykor sajnálnivalóan vergődtek az Élelmiszeripari Főiskola színjátszói. Steinbeck Egerek és emberek
című
regényének választása nem eléggé indokolt s az egyik szereplő
az elején gyakran vétett, szöveghibát. A SZOTE ÁOK programjának legalább a címe találó
(Ára 75 fillér),
bár ez nem az
értéket és színvonalat
jelöli,
csak a kereteket; a megvalósítás néha nehezen követhető és
megmagyarázatlan marad.
Minden produkcióból
hiányzott a diákélet
specifikuma:
vagy nem éri el, vagy túlhaladja
ezt a témaszintet. És sokszor
hiányzott az előadásokból az optimista végkicsengés is. Helyezettek és továbbjutók: I. JATE
Vagyunk;
II. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Eger ék
és
emberek;
III. Bajai Tanárképző
Intézet Az éjszaka
képei.

FINALE

A Kulturális Napok rendezvényeinek záróakkordja a március
15-én, délután az
Auditórium
Maximumban megtartott ünnepi
műsor volt, amely a
helyezést
elértek okleveleinek
átadásával
végződött. A legjobb előadók, zenekarok, együttesek
búcsúztak
itt el egymástól és a közönségtől.
Először a Bajai
Tanítóképző
Intézet első helyezést elért, négytagú folk-beat együttese
lépett
színre. Érdekes, színvonalas öszszeállításukban a többi között
spanyol és olasz dalok is szerepeltek. Ezt követően Zajek Éva,
a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola hallgatója nagyszerűen adta
elő Karinthy Frigyes: Tanítom a
kisfiamat című írását, m a j d Torma László
magávalragadó, színes műsora következett. A kecskeméti Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskola kamarazenekara nagy sikerrel adta elő
Corelll C-dúr szonátáját és Vivaldi A-moll hegedűversenyének
első tételét. A műsor első részét
a Kertészeti Egyetem
Kecskeméti Főiskola
Karának
néptánccsoportja zárta, melynek lányai
Leánykarikázót jártak igen hangulatosan.
A második részt Maróti János
kiemelkedő szintű
versmondása
nyitotta meg, aki Juhász Ferenc:
. B a b o n á k napja, csütörtök; amikor a legnehezebb című versét
szavalta
el.
Bacsa
Ferenc
(GAMF) pol-beat gitáros-énekes
lépett fel ezután, majd, a KKE
néptánccsoportjának
Nagykónyl
verbunkja és Széki táncai következtek. A programot Krajte Vilmosné főiskolai
adjunktus vezényletével a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
kamarakórusa
zárta.

N y í l t (?) levél
Tisztelt
Kultúrbizottságl
Hivatkozással
fent
nevezett
Testület
írásbeli közlésére,
kérem, szíveskedjenek
férőhelyet
biztosítani
számunkra,
tekintettel alulírottként
fennáló
helyzetünkre,
mely
minőségünkben
szeretnénk
módot találni a jelzett eseményeken
való
részvételünk szempontjából
adódó
információink
propagálása
céljára
alkalmasint.
Különös
figyelemmel a „vizuális kategória" és a
„tájoló
helyszínek"
címszavak
alatt jelzett programok
tekinte-

tében, melyek elsősorban
számba
jöhetnek.
Kérjük továbbá,
hogy
a következő alkalommal
a Kulturális Napok ürügyén
felsorolt
programok
nomenizációját
pozitív grammatikai
és stiláris
integrálással, differenciálással
szíveskedjenek
A magyar nyelv értelmező szótárának
igénybevétele nélkül is olvashatóvá
és érthetővé
formálni.
Maradunk

további
tisztelettel:
Redactio Universitatis
Szegediensis

Sokan jöttek el március 6-án
az Aud. Max-ba, hogy megnézzék az Egyetemi Színpad ú j m ű sorát. Vagyunk
— hirdették a
plakátok a műsor címét. A hoszszú „távollét" és műhelymunka
után ismét pódiumra lépett az
együttes, hogy bemutassa a kísérletező periódus eredményeit.
Rendkívül fegyelmezett, technikailag szinte tökéletes, jó elő-

lánca, felborul a szerkezet — a
lazán odabiggyesztett részről nem
tudni, miért pont ott van, ahol;
és szükséges-e egyáltalán.
Az nem baj, ha hatnak r á j u k
a különböző áramlatok, irányzatok, de az m á r igen, ha — akár
csak percekre is— ezek határozzák meg a játékot. Sajnos, voltak az előadásnak hosszú percei,
amikor a virtuóz formai játék

„Munkában" a zsűri az aud. max.-ban. (Fotó: Ruszkai)
adást láttunk. Az Egyetemi Szín- mögött sehogy sem sikerült r á pad most is a tőle már megszo- bukkannom a mondandóra.
kott ragyogó csapatmunkát, maTermészetes és hasznos, ha egy
gas színvonalat „hozta".
fiatal közösség politizálni akar,
Mégis
hiányérzetet
hagyott közéleti indulatoktól fűtve játbennem az előadás. Nem tudom szik színházat. De nem használ
maradéktalanul -'.fogadni.
az ügynek, ha felszínes, zavaros
indulatoskodást találnak ezen a
Az elmúlt hetekben, hónapokban a kemény felkészülés két- címen. Tértől és időtől függetlenül, a valóságból kiszakadva nem
ségtelenül eredményes volt. A
politizálni.
A
csüggedt
különböző irányzatokon (szegény lehet
színház, kegyetlen színház 6tb.) pesszimizmus, a mindent leszópallérozott, igen magas technikai lás, a cinizmus alapállásából nem
lehet változtatni, • hegyeket mozszinten játszó együttes stílusa
megérdemli
az elismerést. Ez gatni!
azonban nem minden. A forma,
A felsoroltak korántsem jela játékstílus csakis a tartalmat • lemzik ilyen élesen az Egyetemi
szolgálhatja — nem válhat ön- Színpad legutóbbi bemutatóját.
célúvá.
De megvan annak a veszélye,
Az együttes fontos dolgokért hogy üres jópofáskodásba. virharcol. A grotpszk
eszközeivel tuóz semmitmondásba, alaptalan
e m e l szót káros jelenségek ellen. kritizálásba
sodródnak
egyes
Meghökkent, nevetségessé tesz, részletek — lerontva ezzel az
el akar gondolkoztatni. Anyagi- egész" hitelét. Hogy ezt elkerülasság, gerinctelenség, önzés, ha- jék, nem ártana (még egyszer)
rácsolás, uniformizálódás és még végiggondolni, pontosan mit is
sok más, valóban bántó, meghök- akarnak mondani, hogyan és kikentő,
cselekvésre-változtatásra nek, milyen céllal — és vaion
ingerlő dolog áll figyelmük kö- csakugyan azt és úgy m o n d j á k - e
zéppontjában. Eszközeik jók is, a darabbal. Jó lenne a kritikus
alkalmasak is lennének, lehetné- pontokat megvizsgálva tisztábbá,
nek erre a célra, h a jól használ- egyértelműbbé tenni
az egész
nák azokat. De: nem mindenhol előadást! A premier után is van
és mindig következetesek. Néha erre mód még bőven. Azért szükegy-egy „jópofa" bemondás ked- séges, hogy n e csak ott, egy órávéért feláldozzák á lényeget. Oly- ra érezzük jól magunkat, h a n e m
kor némely részletekben nem vi- tovább gondolásra, vitára ingerszik végig a gondolatsort. _ Rend- lő, komoly szellemi élménvt is
hagyó szimbólumok
egész gar- k a p j u n k a Vagyunktól. Seg'tsémadába mellett bántó egy-eev get ahhoz — milyenek
vafélrecsúszott, üres, semmitmondó gyunk . . .
jelenet. Néhol
megbomlik
a
gondolatok egymásból következő
TÖTH VALÉRIA
SZEGEDI
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Klub
és érdeklődés
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola Tamási Aron Klubja az
1975/'7B-os tanév kezdetén kedvezőtlen örökséggel indult. A
Kl^Z-vezetőség támogatása, továbbá a főiskola igazgatósága
által megszavazott bizalom, s
nem utolsósorban a lelkes, 40—
45 fős rendezőgárda Nemes Nagy
Antal klubvezető lelkiismeretes
és áldozatkész irányításával biztositéka volt a jól szervezett,
színvonalas programok összeállívásának és sikeres lebonyolításának. Az újjászervezés m á r az
elmúlt néhány hónap alatt eredményesnek bizonyult. A klub látogatottsága megnövekedett, s a
klubprogram propagálása terén
is előrelépés történt. Elkészült a
a klub faliújságja, amin a heti
programokról tájékozódhatnak az
«érdeklődők és sikerült megoldani a program nyomdai sokszorosítását is. Az érdekesebbnek Ígérkező műsorokról több színvonalas plakát készült.
A
klubvezetőség
elsőrendű
problémája jelenleg az, hogy a
hallgatók és az egyes alapszervezetek vezetői nem veszik ki kellőképpen részüket a program
összeállításából, pedig nagy szükség van kezdeményezésükre, ötleteikre. (Elsősorban ezen kereszt ü l érezheti
igazán
magáénak
minden főiskolás a klubot, ahol
kellemes estéket tölthet társaival együtt.)
A klub népszerűsége érdekében a vezetőség szűkös anyagi
lehetőségei ellenére is megoldotta egy stúdió felszerelését és üzemelését. Március 1-től m á r folyóiratolvasó is. van, a továbbiakban játékasztalok
beállítását
tervezik. A legnagyobb érdeklődés természetesen a táncos rendezvények Iránt nyilvánul meg.
A népes rendezőgárda képes volt
biztosítani, hogy az utóbbi időben rendbontásra nem került sor.
Külön örvendetes, hogy a tagság létszáma m á r túl van a 450en. s remélhetőleg tovább növekszik majd. A klub vezetősége és a klubot szívügyének t e kintő minden főiskolás csak azt
remélheti, hogy a Tamási Áron
Klub
népszerűsége tovább növekszik m a j d és megfelelő alkalmat n y ú j t a hallgatóknak a
kulturált szórakozásra és művelődésre.
FLÓCITJS ZOLTÁN

Néprajzi Napok 7 6 Témabőség
Színvonalas események tanúi
lehettünk a SZOTE KlSZ-klubjában. A Néprajzi Napok keretében a Néprajzi Kör tagjai
Tátrai Adám vezetésével programmal egybekötött
bemutatót
rendeztek. Ezen közelebbről megismerhettük Erdély egy részét,
pontosabban Kalotaszeget és a
Mezőséget, valamint a Gyimesi
csángók és a Moldvai csángók
vidékét.
E vidékek földrajzi helyzetükből adódóan megőrizték a népi
szokásokat, hagyományokat. A
hegyekkel körülzárt apró kis falvak, települések emberei még ma
Is őrzik az évszázadok alatt kialakult népszokásokat, viseleteket és dalokat. A lakosság nagy
része földműveléssel és hegyvidéki pásztorkodással foglalkozik.
A környék ' nagyobb ipari városainak hatása még
Igen kevéssé
érezhető. Erre a vidékre kerültünk el gondolatban ezeken a
napokon.
A klubban e vidékek népeinek
máig használt ruháit, edényeit
láthattuk. Láttunk teljes gyimesi
férfiöltözetet, moldvai női bundát piros, zöld, kék,' fekete motívumokkal díszítve, kalotaszegi
mellényeket, moldvai csángó kendőket és gyimesi bőröveket, szőtteseket. Egyszóval azokat a tárgyakat, amelyek elválaszthatatlanok e vidékek embereinek életétől. Az egyik falon székelyföldi
és kalotaszegi műhelyekből szár-

mazó régi cserépedények keltették fel a látogatók figyelmét.
A négynapos program idején,
mely Tóth Béla iró megnyitójával kezdődött, diapozitívokat is
láthattunk Magyart Gábor
mar
gyarázataival. Ezek láttán rrwlr
szinte nem is Szegeden, hanem
Erdélyben vagy Moldvában éreztük magunkat.
Bepillantást nyertünk e népek
életébe, „voltunk" régi lakodalomban, temetésen, „jártunk" közöttük húsvéthétfőn és egyszerű
hétköznapokon.
Szinte
életük
minden pillanatába beletekintettünk.
Marossy
Júlia előadóestje is
szerepelt a programban. Zenei
anyagát a vidék magyar nyelvi
határain belül (de a peremvidékekről is) Kabos Zoltánnal gyűjtötték. Így az előadóban élénken
éltek közvetlen élményeik, az az
arc, az az emberi sors, amely
egy-egy dallal kapcsolatos. Így
adta át nekünk is ezeket,, ami
még szebbé, még bensőségesebbé
tette azt az estét.
A moldvai asszonyok számára
az ének maga az élet, az éneket
saját maguktól, az élettől tanulják. Az est első részében az előadó egy moldvai asszonnyal való
szémélyes ismeretségébe „építette bele" dalaikat, s a csángó aszszony életét dalainak áradatán
keresztül ismerhettük meg. A
Néprajzi Kör bemutatójának örvendetes eseménye volt Bálint
Sándor látogatása.

Collegium Artium et
Polytechnikum
Z e n e t u d o m á n y (Este 8-kor a TTK Béke termében)
Á p r i l i s 1 3 : Händel vokális és Telcman instrumentális művészetének tükröződése Haydn és Brahms műveiben
Á p r i l i s 2 0 ; Barokk hatások Mendelssohn, Schuman és C.
Farnck alkotásaiban
<
Á p r i l i s 2 7 : Barokk variációk és Beethoven, Schubert, Brahms
variációs művészete
F i l m e s z t é t i k a (Délután fél 3-kor az Auditórium Maximumban)
Á p r i l i s 2 0 : A szocialista magyar film kialakulása
(Fábri Zoltán)
C o l l e g i u m P o l y t e c h n i k u m {Este 8 órától a Hermán Ottó kollégium társalgójában)
Á p r i l i s 1 2 : A nemi hormonok kémiája. Előadó: dr. Weisz Imréné egyetemi decens
Á p r i l i s 2 6 : Problémák a matematika és filozófia határán. Előadó: dr. Székely Sándor tudományos vezető
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Dallos Judit rajza
lányok
levonják
a
következtetést: diplomás
férj kell. Pedig
ha sorra vesszük azokat a tényezőket, melyek motiválóak a
partner
választásához,
látható,
hogy a diplomának tulajdonképpen nem sok szerepe kell legyen
a döntésben.
Az
anyagiakról
nem érdemes beszélni, hiszen a
tanárok jövedelmével mindenki
tisztában van (egy szakmunkás
hat-hét év „anyagi előnyben"
van egy frissen végzett egyetemistával
szemben.)
Legtöbben
nem is erre hivatkoznak, hanem
az eltérő műveltségi szintre és
érdeklődési körre, pedig itt rossz
a kategórizálás. Eleve azt feltételezik, hogy a műveltség az
egyetemet végzettek privilégiuma.
Elfelejtik, hogy a
felsőiskola
szakmai képzést ad, nem pedig
műveltséget. Ez utóbbi sokkal
Inkább érdeklődés, mint diploma
kérdése. (Az egyetemisták között

Viszont meggyengítette ezt a
tudásomat a szónak az a' használata, amelyet ennek a kis írásnak a témájául választottam.
Csak néhány példát: ' Barátom
(és szomszédom) a minap ezzel
állított be munkahelyemre: —
Erre j á r t a m a Zsigával, gyere,
haza viszlek.
— Örülök — mondtam — csak
álljunk meg egy boltnál, kenyeret kell vert nem.
— Jó, én is bevásárolok, és te
is megoldhatod a kenyér témádat.

Más: Baráti társaságban beszélgetünk. Valaki hirtelen felugrik, és ezt m o n d j a : — Sietek,
fiúk, a Gelkába, elromlott otthon a tévé, és az asszony rám
bízta ezt a témát.
Más: — Képzeld, mindenütt
kerestem olyan pulcsit, mint a z
Icáé. Nem kaptam. Mondtam is
neki, hogy sehol se kapni. —
Semmi b a j — mondta, tudom,
hogy te is szeretnél ilyet. Majd
kimegyek Jugóba, és elintézem
neked ezt a t é m á t
Megint m á s : A boltban, ahol
vásárolni szoktam, reggel nyolc
előtt általában
nincs
péksütemény. Az egyik vevő méltatlankodik: — Miért nem rendezik
végre ezt a témát?
Szóval, ez mind téma. A kenyér, a tévé, a pulcsi, a péksütemény. Téma? Igaz, beszélünk róluk, tárgyai beszédünknek, d e
azért ezek nem témák,
hanem
csak mindennapi
életünk apróbbnagyobb, megoldandó,
elintézendő kérdései,
problémái.
Az egyetemisták, főiskolások
életében is fontos a téma. A referátum, a szakdolgozat, a pályamunka témája. De ez m á r
más téma, mint az előbbiek.
VÉGH J. MIHÁLY

Az esztétikum keresése

DIPLOMA A H Á Z A S S Á G H O Z ?

Hetek óta vitatkoznak a Szegedi Egyetem hasábjain a diákok,
az egyetemisták párválasztásának
gondjairóL Vitáról tulajdonképpen nincs !s s?ló, csupán a probléma különböző megközelítéséről.
Hiszen mindenki egyetért abban,
hogy az egész dolog visszavezethető erre a tényre; a lányok többségben vannak. Tehát leegyszerűsítik az ügyet „sok eszkimó —
kevés fóka" szintjére.
A valódi okok feltárására azok
összetettsége miatt nehezen v á l lalkozhatna bárki. Szerintem eleve hibás az az álláspont,
amely
mindent a nötöbbséggel
indokol.
Természetesen egyoldalú az a
szemlélet is, amely egyedül a
szebbik nemet marasztalja el a
helyzetért.
Induljunk kl a tényekből. Egyrészt a lányok nagy többségér e k fő célja minél, előbb f é r j h e z
menni, mégpedig jól. Ez alatt az
értendő, hogy a választott
lehetőleg diplomás legyen. Másrészt
azok a z egyetemista lányok akiknek főleg futó, felszínes
kapcsolataik vannak,
enyhén
szólva
szabadok szexuális életet élnek
(a fiú partnerek közül ezen „természetesen" senki sem háborodik fet.)
És hogy állnak a dolgokhoz az
erősebb nem képviselői? Nos, a
fiúk legtöbben nem akarnak
nősülni egyetemista
korukban. Még
a diploma megszerzése után is
legalább egy-két évet v á r n á n a k
a házassággal. Ezért ilyenkor kötött kapcsolataikat általában nem
tekintik véglegesnek, tehát komolynak sem. Továbbá a fiúk —
. ellentétben a- lányokkal — jobbára nem ragaszkodnak
ahhoz,
hogy jövendőbelijük
feltétlenül
diplomás
legyen: kapcsolatalkat
sem mindig az egyetemen belül
kőtik.
Az előttem hozzászólók közül
többen is felsorolták a párválasztás szempontjait:
kölcsönös
vonzalom,
azonos
műveltségi
szint, anyagi előnyök, közös érdeklődési kör, stb. Ebből aztán a

Azt mondják, a téma a z utcán
hever. Ebben biztosan van is valami igazság, mert lépten-nyomon hallom. Mármint azt a szót
hallom, hogy téma. Hallom, csak
nem egészen értem. Én úgy tudtam, hogy témája például egy
regénynek, egy novellának, egy
elbeszélésnek, egy szónoki
beszédnek van. Amiről ezek szólnak, az a téma. És a zeneműveknek is van témájuk. Mondom,
így tudtam. Megerősített ebben
a tudásomban a Magyar értelmező kéziszótár is, amely — természetesen
sokkal szabatosabb
megfogalmazásban — ugyanezt
m o n d j a a témáról: „1. írásmű v.
beszéd tárgya. 2. Zenemű alapját alkotó zenei gondolat."

Is szép számmal vannak sajnos,
akiknek fő szórakozása a kártya,
a kocsma, a „csajozás" — és lgazáji nem sokat törődnek a m ű veltséggel.)
Egy bölcsész lány, amikor e r ről a témáról beszélgettünk, azt
kérdezte: milyen közös témánk
lehet egy esztergályossal, talán
a fémmegmunkálás? Furcsa kérdés, ugyanis velem parciális differenciál-egyenletekről
beszélgetett, és nem tudom, miről beszélne fizikussal, vegyésszel, stb.
Nem is itt van a probléma
gyökere, hanem a
szemléletben.
Ez nem csak az egyetemistákra,
hanem az egész társadalomra jellemző. Hogy a diplomás
lányok
minden
áron
diplomás
férjet
akarnak, ez a fő oka. A köztudat szerint még mindig a férj
foglalkozása,
pozíciója
határozza
meg a család státuszát. Eszerint
ítélik meg a feleség társadalmi
helyzetét is. 'És sokkal jobban
hangzik dr. X. Y.-nénak vagy orvosnénak, mint teázem azt,, a
traktoros Pista feleségének" lenni. (Ez utóbbi diplomás lányokkal egyébként is csak a mesékben fordul elő. De ha mégis
megesik valahol, akkor több képes újság biztosan nagy riportban számol be róla.) És egyelőre
az a tapasztalat, hogy ez a szemlélet tovább él és erősödik.
Nem is várhatunk változást
addig, amíg otthon ígv buzdítják
a
gyerekeket: „Tanulj, fiam,
mert ha nem tanulsz, el kell
menned dolgozni!" „Nem azért
taníttatlak, hogy aztán melósnak
adjalak!"
Egy kis elemi matematika segítségével könnyű belátni: nem
jut minden
diplomás
lánynak
diplomás
férj. Akiknek
pedig
nem jut. próbáljon
köznapi
a
gondolkodás
fölé emelkedni,
és
keressen férjet máshol. Máskülönben marad a szerel emnótlék,
a futó kapcsolatok, a korai kiégés
és végül a magány.
— bé —

Ű j kötetet vehet kezébe az irodalom kérdései iránt érdeldődő
olvasó: a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában jelent meg a
tizenöt év munkásságáról számot
adó
tanulmánykötet,
melynek
szerzője Kiss Lajos, a JATE Bölcsészettudományi Karának
docense. A könyv címe: Az esztétikum
keresése.
Ez a cím egyértelműen széles
témakörre utal. Ez a birodalom
mai irodalmunk kérdéseitől az elveken és vitákon át a műalkotásig és kritikájáig terjed. H a r mincnégy hosszabb-rövidebb írás
kalauzol bennünket marxista kritikánk egyik
alkotóműhelyébe.
Szenvedély és tudatosság — így
jellemezhetjük talán a legtömörebben ezeket a nem kis m ű gonddal elkészített m u n k á k a t Alkotójuk tudatosságára mi sem
jellemzőbb, mint hogy saját hibáit is képes felismerni úgy, hogy
az gondolat- és tettre késztető.
Egy Beckett-dráma bemutatóján
tűnődve például ezeket
írja:
„Nem a drámán gondolkoztam
legtöbbet. Hanem, hogy minek
tapsolt oly viharosan az' ifjúság?
Az átlagos filozófiai ötletnek? Ha
ez Igaz, akkor gondolatéhsége
van. S mi, akik nagy gondolatok
propagandistái lehetnénk, nem
állunk hivatásunk magaslatán."
A kötet alapján elmondhatjuk,
hogy szerzőjére is igaz az, amit

a kritikusi hivatásról mond: ¡A
jó kritikus nemcsak a problémák,
az ellentmondások feltárásában
kemény és őszinte. Az ú j felismerése és segítése-ápolása legalább annyira jellemző rá. A mű
keletkezésekor
kimondani
azt
amit az idő ú j r a és ú j r a megfogalmaz m a j d és szembesít: igazi kritikusi tett."
Alti az elmúlt másfél évtized
irodalmi életével, vitáival akar
megismerkedni, annak ez a kötet Ariadne-fonalul szolgál: n e m csak a kulcskérdések keletkezéséhez fog eltalálni általa, hanem
vissza is a mához. Nagy segítséget.
nyújt viták és irányzatok értékelésében a Kiss Lajosra jellemző
marxista tudatosság: „Az elmélet
vitájában a gyakorlaté a végső
szó. Nem az elméletellenes praxisé. A valóságos életfeladatokat
megértő és meg is válaszoló m ű vészi gyakorlaté. Az alkotásoké."
Végezetül szólnunk kell a kötet
stílusáról, amely méltán érdemel
figyelmet. Esztétikánk haladó hagyományát — mely, úgy érezzük,
sokaknál indokolatlanul
szorul
háttérbe — folytatja érzékletes,
közérthető és mégis tudományos
stílusával. Ezzel, úgy véljük, a
szélesebb irodalomkedvelő közön,
ség figyelmét is fel t u d j a kelte— tőr —

Pályázati felhívás
A Neumann János Számítógéptudományi Társaság Orvos-Biológiai
Szakosztálya pályázatot hirdet egyetemi hallgatóknak tanulmány írására a „Számítógépek és matematikai módszerek orvostudományi és
biológiai alkalmazása" témakörben. A szakosztály élő kapcsolatot kíván létesíteni a felhívás révén is az érdekelt karok diákjaival és serkenteni a k a r j a orvos-, biológus-, pszichológus- és biomcrnökjclöltek
érdeklődését, aktivitását' a matematika és számítástudomány területén. E pályázat kapcsolódik a társaság Ifjúsági Bizottsága által patronált „Számítástudományi és Számítástechnikai Alkalmazások'' c. országos pályázathoz. A pályamunkák kidolgozásához „Számítógép-tudományi és Számítástechnikai Nyári Tábor" szervezésével kíván egyesületünk segítséget nyújtani.
i Különböző fakultások hallgatói pályázhatnak közösen is. Előnyben részesülnek az elbírálásnál azok, akik jól dokumentált saját kísérleti, vagy elméleti eredményekre alapozzák a pályamunkát, s nem
csupán irodalmi feldolgozásra. A dolgozat terjedelme a 40 gépelt oldalt (25 sor. 50 betűhely) nc haladja meg, anyaga más pályázaton
nem szerepelhet.
A pályamunkát legkésőbb 1977. március 30-lg kell beküldeni az
egyesület titkárságára (1061 Budapest VI., Anker köz I.). Eredményhirdetésre 1977. Június 30-ig: kerül sor. A pályázaton kérjük feltüntetni a szerzők és egyetemük nevét (kar, évfolyam is), postai címét
és azon intézetek nevét, melyek a pályamunka kivitelezésében segítséget nyújtottak.
Az 1—3. helyezést elért hallgatók felvételt nyerhetnek az egyesület tagjai sorába, s diplomájuk megszerzéséig tagdíjmentességet kapnak. Biztosítjuk az arra érdemes 2—3 legjobb dolgozat publikálását.
Pénzjutalom: L helyezett 2000.— Ft (egy), 2. helyezett 1000,— Ft
(egy), 3. helyezett 500,— Ft (maximum négy).
Aki további Információt Igényel, k é r j ü k vegye fel a kapcsolatot
Budapesten dr. Monos Emil egyetemi docenssel (Semmelweis OTE
Kísérleti Kutató Laboratórium. VIII., Üllői út 78 a ) . Debrecenben dr.
Csobán György egyetemi docenssel (DOTE Eijészscsürcyl Szervezési
Intézet). Pécsett dr. Karmos György egyetemi docenssel (POTE Élettani Intézet). Szegeden pedig dr. Győri István tudományos főmunkatárssal (SZOTE Központi Laboratórium Számítástechnikai Központja).

8 óra 05 pere
Kétség és remény között ingadozva vonult be a döntő színhelyére a JATE szurkolók tábora.
A közönség soraiban futótűzként
t e r j e d t a hír, hogy veszélyben
eminens sportolóink fellépése.
X. Edit joghallgatót, a női
kosárlabdacsapat üdvöskéjét állítólag m á r a hét elején ismeretlen telefonáló fenyegető hangon
a mérkőzéstől való távolmaradásra szólította fel. A hír valódiságát mindezidáig senki nem
igazolta, de tény, hogy Editet
m á r három n a p j a nem látta senki!
Y. Tibor a férfi kosarasok legjobb dobója kiadós gyomorrontásal küszködik A jólértesültek
szerint Tibor tegnap este a b m ó i
sörözőben tejfeles gombapaprikást vacsorázott. Szerencsére egy
JATE-drukker
orvostanhallgató

A nagy mérkőzéteim
JATE—KLTE sporttalálkozó percről-percre
Az összecsapás színhelye: Szeged városi Sportcsarnok — Időpontja: 1976. március 6.
szegve 0 óra tizenegy perckor tért
nyugovóra, s emiatt erőállapota
nem megfelelő. A súlyos fegyelemsértés ügyében a Sportbizottság dönt, s e határozattól függ
„Z" sporttárs szerepeltetése —
válaszolta Bobvos Pál.

8 óra 15 perc
Az előbb említett
rémhírek
nagyon felpaprikázhatták a kedélyéket, mert egyre több egyetemi hallgató zarándokolt ki az
újszegedi sportcsarnokba, hogy

san kiderül, hogy a szegediek
legjobbja, X. Edit valóban hiányzik
a
pályáralépők közül.
Kezdés előtt a csapatkapitány
igyekszik megnyugtatni a kedélyeket:
— Az a hír. mely szerint Editet
megfenyegették volna,
minden
alapot nélkülöz. Most valóban
nincs itt, de ez annak köszönhető,
hogy a JTK II. évfolyamos sportküldöttsége szintén a mai napon
Egerben vendégszerepel a Tanárképző Főiskola meghívására.

9 óra 30 perc

A kézilabda mérkőzés egyik izgalmas pillanata

— Vajon nem az ellenfél keze
van a dologban? — kérdeztük az
esetről Bobvos
Pál
egyetemi
sportfelelőst:
— Z. sporttárs értesülése szerint a felkészülési rendet meg-

t a n ú j a legyen a nem mindennapi
összecsapásnak.

8 óra 30 perc
Ez a hivatalos kezdés, de jó
magyar szokás szerint a házigazdák ( késnek. A vendég
debreceni leánykosarasok (ők nyitják
a délelőtti programot) m á r kipirult arccal, nagy biztonsággal dobálják a „csontnélkülieket''.' A
nézősereg azonban türelmetlen.
Itt-ott m á r egy-egy fütty is felhangzik.

8 óra 44 perc
Nagy
üdvrivalgás
közepette
végre befutnák a mieink. Gyor-

Sípszó, és máris a férfi kosárlabdázók uralják a játékteret.
Rendkívül magas színvonalú, élvezetes mérkőzés! A közönségnek
is nagyon tetszik a játék és vastapssal jutalmazza az NB-s szinalakításokat. A második félidő
ozepéig igen szoros a küzdelem,
ekkor azonban a JATE csapatkapitánya váratlan
húzást alkalmaz.
Emberfogásos
játékra
biztatja csapatunkat, s ez a debrecenieket annyira megzavarja,
hogy a félidő végéig hiába keresik az ellenszert. Az eredmény
(32:22) tízpontos szegedi győzelem.
,

Beszámoltunk m á r e hasábokon a szegedi felsőoktatási intéz-»
ményekben található sportolási
lehetőségekről. Most azt firtatj u k : miért nem használják ki
ezeket eléggé, vagy miért
nem
keresnek
más megoldásokat
a
diákok
rendszeres,
sportszerű
mozgásuk
érdekében?
Jónéhány
főiskolással és egyetemistával beszéltünk erről, s a hallottak alapján érdekes kép alakult ki; megpróbálom rendszerezni tehát az
okokat.

miért pont asszerint lenne üres a
pálya?"
„Minek az nekem? Hagyjanak
békén!" „Én ezelőtt is fel voltam
mentve t o r n á b ó l . . . " „Maradok
a súlyemelésnél (feketés csésze,
cigaretta, poharak szeszes itallal.)" „ ö r e g vagyok én m á r bohócnak!" „Az én bajom, nem?"
„Inkább röhögök én másokon,
mint hogy mások csúfoljanak engem."
•
i

Kényesek és kényelmesek

„Nem elég, ha naponta sétálok,
csavargok egy órát?" „Én inkább
akkor már moziba (színházba, kiállításra, klubba, stb.) megyek!"
„Van valami jó műsor mindennap a rádióban, vagy valamelyik
t é v é a d ó n . . . " ,,ötszáz kilométert
utazom hetente, nincs időm!"
„Ha alkalmi munkát
vállalok
helyette, még pénzt is keresek."
Én
teniszezni
(gyeplabdázni,
műugrani, autóversenyezni, rögbizni, stb.) akarok!" „Miért nem
jár minden kolesz-szobához egy
pingpongasztal?" „Ha az egyetem elvinne kéthetenként ingyen
sporttáborba..."
„Béreljenek
külön termeket nekünk a sportcsarnokban !"

„Ügyis épp elég sportközvetítést látok-hallok." „Akkora a h a j tás az egyetemen, hogy este örülök, ha végigdőlhetek az ágyon!"
„Az a heti két testnevelés óra is
sok, úgy meghajszolnak minket . . . " „Rohangálok én egész
n a p a tanszékek (laborok, klinikák, menza-hálószoba-klub, stb.)
között!" „Engem még soha senki
sem hívott sportolni."

Tájékozatlanság,
igénytelenség
„Hiszen állandóan foglaltak a
pályák!"
„A
kollégiumokban
semmi lehetőség nincs ilyesmire . . . " „Szerintem csak az élsportolóknak van helyük." „Hol,
mikor, kinél lehet jelentkezni?"
„Én csak ekkor és ekkor érek' rá,

Jönnek a kézilabdások! Az elsőbbség itt is a lányokat illeti. A
mieink gyorsan felfedezik az ellenfél védőfalának réseit, s észreveszik, hogy a debreceni kapus rr\a gyenge napot fogott ki —
átlövésekkel szereznek szép gólokat. Különösen Nagy Ilona volt
eredményes; végül 9:6 a javunk-

Választék és elit-elmélet

Érvek, okok, kifogások
Még sokáig lehetne folytatni a
típus-szövegeket.
Nagy
részük
nem igazi ok, csak kifogás. (Sőt:
nyafogás!) Sok a tanulnivaló, kevés a szabad idő? Hát azt a keveset úgy kell kihasználni, hogy
akkor eddze magát a diák a nagy
tanulmányi terhek elviselésére!
Mozgással; sporttal, játszással teremtse meg saját jobb közérzetét,
frisseségét, testi erejét, teherbí-

II óra
Tovább pereg a nonstop miisor s a férfi kézilabdások következnek. Az első percekben kicsit
kapkodnak a mieink. Igaz, ez talán érthető, mert a visszavágas
űzi, h a j t j a őket. hifezen decemberben az Egyetemi Kupában
kikaptak. Kovács Iván tanár-edző aztán gyorsan rendezi a sorokat, s néhány gyors csere után
felgyorsul és eredményesebb a
játékunké A visszavágás sikerült,
27:21-re győztünk.

11 óra 45 perc
„Kikapcsolódásként" nói labdarúgó-mérkőzés következik. S
bár elismerésre méltó a lányok

12 óra 15 perc
A finálé következik, jönnek a
sztárok sztárja, a futbalisták. Ű j ból nyilatkozik a szakvezető: —
„Nincs semmi baj, a Z. sporttárs
kimaradásáról szóló hír valótlannak bizonyult, igy ő is pályára
lép."
,
Még fel sem ocsúdnak a debreceinek a Z. látása keltette pánikból, máris két gólt kapnak. A közönség tómból, egy vérmes szurkoló máris felajánlja műanyag
hálóját a gólok hazaszállítására.
Aztán kiegyenlítetté válik a küzdelem, sőt feljönnek a kossuthosok. Máris
2:1, aztán 3:1. A
KLTE azonban nem. a d j a fel, 3:2
majd egyenlítenek. Aztán egy
villanás, s megint mi vezetünk.
Már zúg a vastaps a szegedi győzelmet köszöntve, amikor fél
perccel a mérkőzés vége előtt súlyos védelmi hiba következtében
egyenlítenek a debreceinek: 4:4.
Dermedt csend. Ám másodperc
múlva ú j r a felerősödik a taps.
immár nemcsak a focistákat, h a nem a nagy derbi minden szereplőjét,
közreműködőjét
köszöntve.
A JATE—KLTE sporttalálkozó
sikert aratott. Ősszel Debrecenben találkozunk.
FABIAN TIBOR

10 óra
Még tart a kosárlabda-mérkőzés, amikor a csarnok hangulatos
társalgójában kezet szorít nyolc
komoly tekintetű fiatalember, a
KLTE és a JATE sakkcsapatának
tagjai. Mindkét
együttes
legjobbjait (mesterjelöltek, elsőosztályú versenyzők) ülteti a
táblák mellé, s így a kibicek még
egy óra m ú l t á n ' is csak halvá-

Miért nem sportolnak?

„Ilyen hóban, sárban, fagyban,
ócska pályán, vacak szereléssel ?!"
„Ha volna egy fedett uszoda, talán e l j á r n é k . . . " „Csak nem állok le ezekkel a
botlábúakkal
(fakezüekkel!" „Tudnám, minek
ehhez felügyelő t a n á r . . . ?" „És
ha megsérülök?"

10 óra 20 perc

8 óra 45 perc
Végre elkezdődik a női kosárlabda-mérkőzés. Félidőig f e j - f e j
mellett halad a két csapat, a m á sodik játékrészben azonban érvényre jut a debreceniek nagyobb
tudása, s nem utolsó, sorban öszszeforrottabbságuk.
Tizenegy
pontos győzelmük (24:13) ilyen
arányban is megérdemelt. —No,
majd a fiúk! — vigasztalja m a gát a főleg joghallgatókból álló
szurkolótábor.

azonnal közbelépett, egy rendkívül gyorsan ható R nevű gyógyszerrel elhárította a közvetlen
életveszélyt.
Tibor
szereplése
azonban még így is bizonytalan.
Z. Józsefet a futbalisták „lelkét" pedig m a hajnalban a JATE
bálról látták távozni egy bájos
főiskolás lány társaságában.

nyan sejtik, merre billen a mérleg nyelve. (Végül is felénk; Síire.)

lelkes ismerkedése ezzel a sportággal, egyelőre még ők nem
n y ú j t j á k azt, ami a foci igazi s a va-borsa: a szép játékot. Persze
ezúttal is lehet kivételt említeni,
hiszen Juhász Nóra, a debrecenlek középcsatára ragyogó cseleivel és három góljával gyorsan
belopta magát a férfi közönség
szívébe, s győzelemhez segítette
•csapatát. A vendégek 4:0-ra nyertek.

„Kinn a labda, benn a csatár".

Politikai Gazdaságtan Acta
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ró képességét! Tájékozódjon a
lehetőségekről, szervezzen csapatot, »bajnokságot, teremtse meg a
feltételeit saját sportolásának az
adott körülmények között!
De vannak azért komoly érvek,
igazi okok is a felsoroltak és fel
nem soroltak között. Például a
hibás szemlélet eredője, hogy a
szülők, a pedagógusok nem nevelik elég hatásosan a gyerekeket a mozgásszeretetre,
nem
szoktatják őket a sportoláshoz.
Egyes felnőttek viszont túl sokat
követelnek a kicsinyektől, függetlenül azok képességeitől.

Egészséges szemléletet
Korán szembe találhatja m a gát akárki azzal a téves sportvezetői szemlélettel, hogy csak
az élsport fontos (mert anyagi
hasznot is hajthat), a tömegsport
nem (mert sok kiadás, bajlódás
árán „csak" az egészséget védi,
az állóképességet növeli.) Ilyen
felfogással — ha nem is jellemző — még a szegedi felsőoktatási
intézményekben
is
találkozhatunk, nemcsak az országos, megyei, városi egyesületi vezetőknél.
A hallgatók végül ls nem lelik örömüket a sportban, ezért
nem. a k a r j á k eléggé. Ahhoz nem
eléggé, hogy ez az akarás erősebb legyen a gátló tényezőknél.
A gátakat kellene csökkenteni!
Közösen, társadalmi összefogással! És elsők között a felsőoktatásban. Hogy az itt végzők m a j d
egészséges testű és szellemű I f - '
júságot nevelhessenek.. akiknek a
snortoláshoz lehetőségekben és
akarásban sem lesz hiányuk.
V. F.

Egyetemünk rendszeres kiadványainak sorában a közelmúltban megjelent politikai gazdaságtani tanulmánykötet a szocialista országok egyetemei, s ezen
belül az egyes tanszékek között
kialakult és fejlődő többoldalú
együttműködés konkrét részeredményeit is tartalmazza. Hiszen a
kötetben a tanszékünk munkatársain kívül helyet kaptak az
ogyesszai és lódzi egyetem kutatóinak tanulmányai is.
DR. CABAN
WESZLAW
(a
lódzi. egyetem docense) A nemzetközi vállalátok
műszaki-szervezési
eredményeinek
kivitele
című tanulmányában a műszaki,
szervezési és a szellemi termékek exportjának jelentőségét, lehetőségeit, közvetlen és közvetett formáit vizsgálja a lengyel
tapasztalatok alapján. Aktuális
tanulmányának megállapításai a
magyar közgazdászok
számára
sem érdektelének.

kiváltó oka a társadalmi munkamegosztás.
Figyelemre
méltó,
ahogyan a szerző az arányosság
törvényének
általános
jellege
mellett érvel.
DR. NAGY
LAJOS (tanszékvezető egyetemi tanár, a kötet
szerkesztője) A különböző
ráfordítás formák szerepe a szocialista mezőgazdasági
újratermelésben című tanulmányában ú j szerű csoportosításban sorra veszi
és elemzi az egyes ráfordítások
hatását a mezőgazdasági
növekedésben. Érdeme, hogy ú j módszertani alapokon vizsgálja a
teljes termelékenység alakulását
az 1961—72. közötti időszakban
és fontos következtetéseket von
le az ipar és a
mezőgazdaság
összehasonlításából.
DR, MAYER LÁSZLÓ a d j u n k tus A mezőgazdasági
termelőerő
és fejlesztésével
kapcsolatos főbb
feladatok Tanzániában
című t a nulmányában részletesen elemzi
egy fejlődő ország
lehetőségeit
a termelőerők gyors fejlesztése
területén. Értékes
vonása
a
dolgozatnak, hogy következtetései vonatkoztathatók
a fejlődő
országok nagyrészére is.

LEVCSENKO
LUDMILLA
A.
(az ogyesszai Mecsnyikov Egyetem docense)
A
szakképzett
munkaerő ' újratermelésének
sajátosságai a Szovjetunió
mezőgazdaságában
című tanulmányában a közgazdasági irodalomban
DR. TÓTH LÁSZLÓ a d j u n k t u s
kevésbé tisztázott kérdések átteGazdasági
prognosztika
és a
kintésére
vállalkozik.
Értékes ' rendszerelméleti
szemléletmód
megállapítása, hogy a fejlett szocímű tanulmányában
azokat a
cializmusban a
mezőgazdasági
rendszerelméleti és rendszertechmunkaerő újratermelése egyre
jobban a szakképzett munkaerő nikai kérdéseket tárgyalja, amelyek segítséget
nyújtanak
a
újratermelésévé válik.
megalapozottabb,
megbízhatóbb
gazdasági prognózisok készítéséDR. LOBUNYEC
ALEKSZEJ
bemutatja
G. (az ogyesszai Egyetem tan- hez. A tanulmány
székvezető egyetemi tanára) A egy, a gyakorlatban is hasznotársadalmi
termelés
arányossá- sítható rendszereiméletű
proggának kérdéséhez
című tanul- nózis készítésének fázisait.
mányában sokoldalúan bizonyítja, hogy az arányosság általános
DR. SÍPOS MIKLÓS

Jogász-szemmel
Tíz nap, amely nem rengette meg a világot
— Csizma az
asztalon! —
mondták Csongrád, Bács-Kiskun
és Békés megye művelődési házainak gazdái, amikor joghallgatók kopogtattak náluk téli népművelési gyakorlatra. Az országos akció keretében február 10.
és 19. között- tizenkét másod- és
harmadéves „térítő" indult el a
közművelődés kövezetlen útjain.
Elsősorban a közművelődési alapok helyes felhasználását, a szakmai értelmiség helyi népművelésbe való bekapcsolását vizsgáltuk.
Mit vittünk a tarisznyánkban?
Speciális kollégiumok útmutatásait, párthatározatokat, ambíciót,
naivitást. Kedvesen,
mosolyogva fogadtak: — No, barátocskálm, ez m á r derék — mondták, s a vállveregetés közben
jött a kábítás. .„Ez a művelődési
ház elejétől a végéig 25 méter,
végétől az elejéig 40 méter. Reggeltől estig zsong-bong itt az
élet. Hogy most éppen miért
csendes? Disco, mozi zárva, a
zárszámadást is nyélbe ütöttük
már. Szeszmentes büfénk
van,
sosem kerül, az üvegbe alkohol
(csak a bennfenntesek kacsintására)."
Szájról szájra jár a>hír: valah a egy gyakorlaton levő titán
beszámolóját követően a
helyi
tanácselnök rejtélyesen eltűnt, E
monda görcsösen berágódott az
illetékesek emlékezetébe . . .
Részletesen összeállított napi
programmal vártak minket. Fogadás jobbról, balról, hivatalos
mosolyok (puszi nélkül).- Egyes
renitensek a saját
szakállukra
próbáltak „szimatolni" — csukott ajtókat találtak, megalázó
igazolási Játékoknak tették ki
magukat. (Érdekes: a helyi p a p
— m á r akik elmentek hozzá —
előbb nyitotta az ajtót, csak aztán kérdezett.)
Akadt azért segítő kéz is, szerencsére ez a több. ö t nap után
visszaköszöntek az utcán, állásajánlatokkal halmoztak el, tisz-

Afganisztánban
Az afgán állomás 7 kilométerre van, de ócska kis buszokkal
á t lehet menni. Vagyunk vagy
tizenöten, úgyhogy a hátizsákokat felpakoljuk és beülünk. Alig
f é r ü n k el. A sofőr m o n d j a az
árat. Elviszlek benneteket Heradba 10 dollárért fejenként. (A
szokásos ár kb. 3 dollár 150 k m re.)
Heves alku kezdődik. Nem e n gedünk, erre felkapaszkodik és
lerugdossa a hátizsákokat, közben ordít valamit. Nincs más út,
felvesszük a hátizsákot és elind u l u n k Tűz a nap, forró szél
f ú j , a hátizsák fél kilométer után
m á r dögnehéz, a homlokomon
patakzik * verejték. Ujabb kisbusz jön, megáll. Sikerül megegyezni, felrakják a hátizsákot.
Alig megyünk 100 métert, kéri a
pénz kétszeresét. Rossz angolsággal, de nagy hangerővel megy
az alku. Végülls felrohan a tetőre, és lerugdossa a cuccot.
Gyalog indultunk el.
Néhányan összekapaszkodunk és egy
monoton munkadalt énekel egy
francia. így könnyebb. Valaki
kezembe nyom egy almát, n a gyon jólesik. Már látszik az erőd
közelről, mikor egy ú j a b b busz
jön, ezzel megegyezünk. Egy perc
és megérkeztünk a határra. Lassan sötédedik, mire ránk kerül a
sor. Itt nincs áram, sápadt viharlámpa világít. Végre megvannak
a formaságok, elindulunk, de
csak pár métert megyünk.
Egy vendéglő mellett állunk
meg. Letelepszünk a lócára, teát
és rizst kérünk. Itt m á r nem Iható a víz, csak forralva, akkor
meg a tea m á r jobb. A rizsszemek teljesen más alakúak mint
nálunk; hosszú, vékony, hegyesvégű. Kapunk hozzá lepényt, azaz kenyeret. Errefelé az európai
kelesztett kenyér n e m
ismert,
csak ez a száraz, lepényszerű valami. TSbből a ' ember jzakítegy
darabot, kanalat hajtogat vele és
a rizzsel együtt bekapja. Forró
teát ittam rá, mert teljesen ki
-voltam
tikkadva. Teszek
bele
egy kis sót mindig, hogy a veszteséget pótoljam. Az Ingemen
m á r kikristályosodott a mai gyaloglás Izzadsága. Éreztem, hogy
a forr 1 ital nem tesz jót a fogamnak. P á r nap alatt kiesett a tömések egy része és megrepedt
pár fogam. Mikor
hazajöttem,
egy zsemlébe beletört a két első
fogam a teázások eredményeképpen.

Herat
Reggel körülnéztünk a városban. Igen ez m á r igazi Ázsia.

teletbeli házinénik főztek kedvenc ételeinket. Idős asszonyok,
fiatal párok tuszkoltak lakásaikba, kértek tanácsot, avattak
bele életük gondjaiba. A sarkadi
cigány klubban levelet is akartak írtak külországbeli ismerősükhöz. Tollszárunknak
ugyancsak győzködnie kellett idegenbe szakadt hazánkfiát.
"Gyakorló jogászaink közül többen csóválták fejüket. Tiszteletjegyen kívül sokan hiába vártak
egyebet a művelődési háztól. A
kultúra helyi fellegváraira pedig
ugyancsak ráférne némi újítás.
Nosza téglát, maltert, vakolóka-

nalakat; jó népművelőink vállalnák az építést — s mi jövendő jogászok, orvosok, tanárok a
segédmunkát sem szégyellnénk.
EGEDI ZSOLT
XI. évi. joghallgató
(Az itt közölt írás a JATE ju
gi kara néhány
hallgatójának
tapasztalatait összegzi a népművelődési gyakorlatról. Ez csak
egyfajta
állásfoglalás,
amely
nem tükrözi pontosan a szegedi
TTK-s, orvos- és bölcsészhallgatók benyomásait. Akik részt vettek ezen a tíz napos gyakorlaton, hamarosan közösen értékelik a különböző falvakban, városokban iátottakat-hallotíakat. E
megbeszélés alapján még viszszatérünk a témára, hogy kiteljesedjék a diákok közművelődési
gyakorlatáról alkotott kép. (A
szerk.)

A Kulturális Napok egy emlékezetes fotója: Németh János: Uzsonna

Mat-fiz buli
„Gyertek
este mat-fiz
buli,/
Egész éjjel
tart a muri,/ Ezen
nem lehet lazsálni,/ Mert a discó
óriási" — énekelték a III. évesek
azon a bizonyos napon, Aki hallgatott rájuk és elment
valóban
nem unatkozott. Mindenkit
szeretettel vártak
és fogadtak.
A
műsor óriási volt — mint
utána
a discó —, felülmúlta az
utóbbi
években rendezett mat-fiz.
bulik
műsorát. Igazi diákhumor
volt,
körítés
nélkül.
„Hol volt, hol nem volt, még az
önadjungált operátoron is túl, ott
ahol a kurtafarkú
jogász túr, élt
egy kis 8-as ..." kezdődött az esti mese felnőtteknek.
Ez a kis
8-as a számelmélet egyszerű közkatonája.
akinek
éppen
olyan
hisztis anyósa van, mint
bárki
másnak. Ugyanis mindig a templomba jár, ahol Cantor. axiómáit
hallgatja, ahelyett, hogy már régen
partikuláris
taggyűlésekre
járna.
Választ
kaptak
a
jelenlévők
néhány alapvető és sokat vitatott
kérdésre is. Pl.: Miért nem
járnak a- hallgatók előadásra? —
Mert tril korán kezdődik; mert az
előadó háhgosan beszél és
nem
lehet nyugodtan aludni; mert
a
Hun Andris se járt, mégis vörös
diplomával végzett. Ennek
ellenére mégis vannak páran,
akik
elmennek
az
előadásra,
ők
hogyan látják az előadót?
Varga Tibor nagyszerű
jelenlétéből
mindez kiderült. Egy logika és
egy analízis előadásra hívott meg
bennünket,
de most nem
unatkoztunk annyira, mint
szoktunk.
(Sajnos, a kérdés másik
oldalára, hogy az előadók hogyan
látnak bennünket az előadáson, nem
került sor. Pedig az is
legalább
ilyen érdekes lett volna.)
A szegény elsőéves
egyetemista egyed létezésétől
fogva
az
analízis vizsgáktól remeg,
mert
kellőképpen
elijesztették
a „tapasztaltak"
Ezek /után
milyen
kép alakulhatott
ki az
analízis
szigorlatokról?
— Sötét — így
kezdődött az a jelenet, mely válasz volt a kérdésre. A
kivilágí-

India nincs messze II.
Iránon látni az olajból származó jövedelmet, sok kocsit, a fogyasztói társadalomnak gyártott
áruk bőven jutnak oda. Itt élesen klönbözik a kép. Több a szamár, mint az autó, gyakran lehet tevéket is látni. Az utcákon
keba-bot sütnek nyársakon és a
faszénre csöpögő zsírnak meg
birkahúsnak kesernyés szaga van.
Bárd alakú, fonott legyezővel
élesztik alatta a parazsat. A teázókban guggolva ülnek, ócska
gramofonokból sikító zene szól.
Már nyitva vannak a
boltok.
Rengeteg a műkereskedő, akik
régi fegyvereket, puskákat, szobrocskákat árulnak. Bekukkantok
egy szabóműhelybe. A varrógép
mögött fiatal fiúcska guggol. Itt
nem ülnek és lábbal h a j t j á k a
gépet,
hanem
guggolnak, egy
kézzel h a j t j á k a gépet, és a m á sikkal Igazgatják alatta a szövetet. Mivel sok az állat, rengeteg
a bőrkereskedő is. /
Kisfiú biceg elénk. Lábán hosz.
szú nyílt seb. legyek szállnak kl
belőle. Mlszter — baksis mondja.
Szégyeltem magam. Nem volt
nálam pénz, mentünk a bankba.
Mégse ott váltottunk. A bank
előtt pöttöm kisfiú várt. Miszter
pénzt akarsz váltani? Igen. Adok
40 afgánit 100 riálért. Na és pénzed Is v a n ? Belső zsebéből hatalmas bankjegycsomót
húz
elő.
Nekem talán összesen nem lesz
annyi pénzem, mint neki volt.
Végül megegyezünk 69-ben, 70
a
rendes
árfolyam. Elindulok
visszafelé. Képeslapot veszek —
az eladó 7—8 éves gyerek lehet.
Drágán a d j a a lapokat: —Higgye,
el uram, pekem csak fél afgánl
a hasznom mindegyiken. Komoly
felnőttes viselkedése van. 0 m á r
üzletember és büszke is arra.
Nem tudom szokott e játszani.
Amint lassan baktatok visszafelé. ú j r a jön a gyerek, a sebbel a
lábán. Adok neki
öt
afgánit.
Nagy örömmel nézi és elbiceg.

Baksis és feleség
Erre mindenki, aki látta, megrohant: — Basis, Baksis. A szó
jelentése egyébként ajándék.
Két apróság szalad elém. Alig
magasabbak a térdemnél: —
Mlszter hová mész? Elkísérünk.
A postára. Valóban megmutatták, ott volt közel. Megírtam a
képeslapokat, fél dollár a bélyeg.
Sohasem érkeztek meg. Mikor

kijövök, n y ú j t j a a kezét a két
gyerek: — Nekem is három a f gáni, meg a barátomnak is. Adok
két-két afgánit nekik. Mérgesen
lecsapja az egyik: — Mi itt m u t a t j u k neked itt fiz utat, te meg
nem fizetsz. Felveszem a pénzt,
ha nem kell, akkor nekem még
jó.
Elballagok. Aztán mégis után a m szalad és elkéri a pénzt.
Milyen gyermekkor ez, m u n k á val, kéregetéssel?
Egy takácsműhely mellett megyek el. Ismerős angol pár van
bent. Bemegyek, melléjük guggolok. Nézzük, hogy sző a takács.
A konstrukció ezeréves
lehet,
egy darab szög nincs benne, fa
és bőr anyaga, a vetélő szarvból
készült. Szép, amit sző, de egyszerű a minta. Egy sapkát mutat,
kb. egy napi munka a hímzés.
20 Afs (fél dollár) mondja, a feleségem csinálta. Ránézek. Nem
lehet több. mint 18 éves. Már
összegyűjtötte a pénzt a feleségre. Tetszik? Megveszed? Jól van,
ha jövök vissza. Honnan jöttél?
Magyarlsztán. Bólint, de látszik,
hogy nem t u d j a hol van. — Te
feleség otthon? — Nincs feleségem. — Nincs rá pénzed? Mosolygok magamban. Nehezen tud
kiszakadni ebből a világból, ahol
fizetni kell a lány apjának nősüléskor. (Csak a jordániai árfolyamokat Ismerem, ott 2 éve egy tanult, csinos lányért 5000 dollárt
is kellett fizetni.)
Van, mondom, de afgán feleséget akarok. Ügy látszik komolyan veszi. — Én tudok neked
ajánlani. Bár habozik egy kicsit
— hitetlen vagy. De ha megtérsz,
akkor lehet. Nem ő az első, aki
komolyan agitál az áttérésre. —
Megnézhetem? — Azt nem! Csak
esküvő után! Szentségtörés volt
a kérdés, tovább nem illik feszíteni a húrt.
Délután indul a busz, így addig ebédeltem, s víz helyett dinynyét ettem, jó édes, mert van
n a p elég.
A busz m á r tömve van. A tetején m á r egy méter vastagságban zsákok, rőzse, csirkésládák,
kacatok. Földobáliuk a hátizsákokat és megoróbálunk bemenni.
Nem olyan könnyű. Minden hely
•foglalt, a keskeny közlekedőfolyosókon is zsákok, azon emberik. Nincs más hátra, kezeken,
lábakon átmászunk a hátsó sarokba. Hatan ültünk a hátsó

deszkán, alattunk
petróleumos
dobozok. Afganisztánban nincs
vasút, most építenek szovjet segítséggel. Az úthálózatot is szovjet és amerikai segítséggel építették. Ezért az autóbuszok egyben teherautók is. A hőmérséklet több. mint 50 fok, a hőmérőm
m á r a skálán kívül fut. Mindenkiről szakad a verejték, orrfacsaró büdös terjeng, nem szabad
finnyáskodni, mert nem igen jut
víz mosdásra. A víz kell az állatoknak, a növényeknek. Végre
és ú j r a elindítunk. Elhagyjuk
Herat utolsó fáit, kiérünk a pusztaságba. Egyik oldalon a Hindukus hegyláncai,
másik oldalon
üres köves pusztaság Néha egyegy száraz fűcsomó látszik, n é hány birka rágcsál. Mostohán
bánik a természet ezzel az országgal. Eső nem esik, csak hó,
a kemény hideg tél alatt. Zord,
szélsőséges az éghajlat. Nem sok
embernek ad megélhetési lehetőséget ez az' ország.

Kabul
A busz nem megy tovább, csak
pár óra múlva egy másik. Addig
sétálunk a kihalt, hideg utcákon.
Az egyik mellékutcában rongykupacok tömkelege látszik. Épp' le
a k a r t a m ülni az egyikre, amikor
megmozdult A szívem kalimpált
Ijedségemben, azt hittem, hogy
valamilyen állat ugrik kl. De
emberek, összekuporodva, rongyokkal beburkolózva, alszanak.
A piactér mellett lehetünk, ők
pedig alkalmi munkások. Ehhez
nem kell kommentár. Emberek
élnek így is 1974-ben és még jó
pár évig. Igen, Indiában is alszanak az utcán, de ott Ilyenkor
kellemes, Iaggyos a levegő és a
gazdagok is a házak tetején a l szanak. Az igazi páriák itt alszanak előttünk. Visszamentünk
a buszhoz, a többiek is ácsorogtak, nem lehet aludni.
Tulajdonképpen itt, Kabulban
dől el, tovább tudok-e menni, át
tudok-e menni Pakisztánon. Péntek lévén, munkaszüneti nap van,
a követségek zárva, ezért sétáltunk a városban. Magas, hegyek
közé zárt fennsíkon van a város.
Sok Moszkvicsot és Volgát látni.
Jó kereskedelmi kapcsolatok v a n nak a szocialista országokkal.
Például
az utcán csehszlovák
légpuskával Játszott p á r av«r®ic

tott szörny
előtt bevonult
egy
pap az elitéltekkel,
bakó a pribékekkel és a prof. A helyzet önmagában is ijesztő,
mert a pribékeknél
akkora
egyes
volt,
amekkorát még én sem láttam és
12 indexbe se lehetne
belefoglalni és ráadásul kettő volt belőle. A
jxtp feladja az utolsó kenetet az
elítélt hallgatóknak,
miközben
a
prof — Bődi Gábor — esküszik a
kivilágított
szörnynek,
aki
uz
analízis — Anna Lízi
megtestesítője: (térdelve)
„Esküszöm
az
összes egy és többváltozós
függvény
differenciálhatóságára,
a
valódi divergens sorozatok
konvergenciájára,
az (x)
függvény
deriválhatóságára
a 0
pontban,
hogy azok és csakis azok léphetnek
házasságra
Anna
L izivel,
akik kielégítik...
az ő összes követelményeit!
Lizi engem úgy segéljen!" Ezután
következett
az
öldöklés, minek
eredményeképpen az öt elítéltből csak egy buzgó emberke maradt
életben.
A
többit feláldozták
a
tudomány
oltárán.
A műsor végén — mint a mesében — minden jóra fordul
és
együtt énekel
mindenki:
„Mat-fiz.
szakon itt
Szegeden,
Hetvenhatan
kezdhettük
el, /
Ebből bizony harminc sem, / Lesz,
ki elvégzi az egyetemet. / Elmfizen fontos tanítás.i Hogy relatív
idő s mozgás, / Szemléltetés
is kitűnő, / Minden órán áll az idő. /
Tisztelt tud. szoc. előadó, / Érdeklődésünk
hervasztó, / Bár
óráján
senki sem ül, / Ne búsoljon nincs
egyedül./
Jön a május,
mi
lesz velünk, / Elhull megint
pár
emberünk, / Lassan-lassan
fogy a
készlet, / Miért nem mentem
tehenésznek?"
De ezzel a kérdéssel ezen az
estén nem illik foglalkozni, mert
éjfélig tartott a tánc. Akkor
is
csak addig állt a bál, amíg az
értékes
tombola-tárgyak
gazdát
leltek. De éj'él után
„... sem lehet
lazsálni.
Mert a disco óriási!" — és hájnalig tart.
— hihi —

Nem sok öreg ház m a r a d t meg.
Elsétáltunk a piacra, tán az egész
város az, mindenütt adnak-vesznek. A piac mögött kezdődik a
szegénynegyed. Ilyenek lehettek
az ázsiai városok még ötven éve
is. A szennyvíz az utcára csorog
közvetlenül. Ablakok nem nyílnak az utcára, porban f ü r d i k
minden. Megállunk egy ház előtt,
éppen építik. Egyszerű a módszer. Agyag, azaz az utca pora,
vízzel és trágyával összedagasztva. Nem helyi
különlegesség,
egész Ázsiában, (de nálunk az
Alföldön is) készülnek így h á zak. A falakat botokkal, f a d a r a bokkal erősítik m e g Ez a vasbeton őse. Az elv ugyanaz, csak az
anyag más. A szűk sikátorban
néha egy-egy szamár kocog a t u lajjal.
Érdekes rendszer van a városi
közlekedésben. Elöl szállnak fel
a nők, hátul a férfiak. A busz
madzaggal van kettéosztva. A
történelem egyszer m a j d elvágja
azt is. Törökországban egy vendéglőben láttam h a s o n l ó t '
Amint visszamegyünk látjuk,
hogy a szálló előtt a füvön felnőttek birkóznak. Ez az sportesemény.
Reggel Iszkoltunk a "pakisztáni követségre, hogy elsők l e h e s .
sünk. Nézem a vízumdíjak kiírását. A fülüo-szigetieknek 80, nekem 10 dollár. Néhány ismerő«
arc Is feltűnik, ők is vízumra
varnak. Végre bemehetünk. K e l lemes meglepetés, alig
akarok
hinni a fülemnek. Az összes szocialista országbeliek vízum nélkül maradhatnak egy hónapig.
Mintha csak másik baráti ország
lenne.
(Folytatjuk.)
EGELI GYÖRGY
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