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Párttag-hallgatók politikai tanfolyama a József
Tudományegyetemen

tudományi Kar pedig kilenc helyiséget. A negyedik emeleti étterem és társalgó részt tantermekké alakítják át. A volt trésorban lesz a Marxizmus—Leninizmus Szakcsoport könyvtári
raktára, a IV. emeleten pedig a
könyvtáruk. (A harmadik emelet egyelőre a Tervező Vállalat
tulajdonában marad.)
Milyen változásokra lehet számítani a bölcsészkaron?
A karok képviselői megállapodtak abban, hogy a BTK és a TTK tantermei elválaszthatók legyenek,
a felszabaduló termek többsége
a BTK területi igényeinek kielégítését kell, hogy szolgálja. A
biológiai tanszékek csak minimális fejlesztésre kaptak lehetőséget, mivel belátható időn belül
felépül Újszegeden a biológiai
tanszéki épület II—III. üteme.
Ugyanakkor helyiségekhez kell
jutni a Földtudományi Szakcsoportba tartozó tanszékeknek, mivel ezek még sokáig az Ady téri épületben maradnak. A Biológiai Szakcsoport
tanszékeinek
végleges elköltözése után a földrajzi tanszékeket majd az első
emeleten helyezik el,
A
Természettudományi K a r
Bólyai épületében szintén szabadulnak fel helyiségek: a Központi' Nyelvi Lektorátus szobáit
a Kémiai Szakcsoport kapja. A
Kibernetikai Laboratórium és a
háziműhely kiköltöztetése pedig
további gondókat old majd meg.
Az átalakításokat 1978. január
2-ával már megkezdték, a költözködés befejezésének
határideje ez év október 31. Pillanatnyilag valamenvi intézmény és tanszék elégedett a helyiségek elosztásával. Jó lenne, ha később
sem találnának kifogásolnivalót,
mert minden költözés százezrekbe kerül, és a tökéletes elrendezést szinte lehetetlen megvalósítani.
(fekete)

Mindenki másképp csinálja"

Már messziről látom a sarkot.
Nem is a sarkot, a tömeget.
Olyan néha ez a bolt, mint egy
vár. Bevehetetlen. Fiúk, lányok,
főiskolások és egyetemisták állnak előtte tömött sorban. Van,
aki pár percig gondolkodik, aztán tovább megy. így teszek én
is-.

Nincs,

elfogyott...

Pár nap múlva visszanézek a
Kiss Ernő utcai jegyzetellátóba.
Délelőtt lévén, üres az utca, a
boltban is csak néhány diák nézgelődik. Főiskolások, mint kiderül a beszélgetésből:
— Megyeri jegyzetet
kérnék,
az Altalános Állattan II. kötetét.
— Nincs. Sajnos, évek óta nem
kapunk.
— Akkor a Torna l.
kötetet
1<érem.
— Az sincs, elfogyott.
A másik főiskolai hallgató is
nemleges választ kap, mikor a
Történelem tanítás kézikönyvét
keresi. Pedig tanítási gyakorlatok előtt á l . . .
Most én következem. Bemutatkozom. Elmondom, azt szeretném tudni, milyen jegyzeteket
iehet kapni, milyet nem, és mi

az, ami már évek óta nem jelenik meg. Kérdéseimre Rádi Lajósné boltvezető-helyettes készségesen válaszolt:
- — Talán azzai kezdeném, amit
a főiskolai hallgatók gyakran keresnek, de egyáltalán nem tudunk adni. Hiánycikk például
Koczka: összehasonlító
pedagógiája és Kovács: Óvoda pedagógiája. A fizika szakosok Kovács:
Fizikai laboratóriumi
gyakorlatok című jegyzetét kérik hosszú
idő óta hiába. Ugyanilyen kereslet mutatkozik az említett Altalános Állattan II., a Történelemtanítás, a Nyelvtanítás és a Torna 1. című kötetek iránt, amit
szintén nem tudunk kapni.
— Létezik-e
olyan
jegyzet
Önöknél, ami régóta van, de nem
kelendő?
— Ó, hogyne! Méghozzá szép
számmal! Nem
fogy például
Cseh: A játék és a sport pedagógiája, Zalán: Filmesztékia
című munkája, Deskainé: Művészeti témák
kislexikona
sem.
Főiskolai kiadvány a Bevezetés
a főiskolai tanulmányokba
címmel megjelent segédanyag de
sem az oktatók, sem a diákok
nem vásárolják. Most is raktá(Folytatds
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Felkészülés a pártmunkára í

Négyzetméterek
sorsa
A
tudományok fejlődésének
szükségszerű következménye a
JATE-n is a speciálódás, a tudományok gyarapodása, az oktatók, hallgatók létszámáriak növekedése. S amit az oktató úgy
fogalmaz meg, hogy „szorosan vagyunk", „nem tudom a könyveimet hová tenni", a hallgató pedig azt mondja rá, hogy „már
megint este járjak órára, mert
nincs terem", az a felsőoktatási
intézmények vezetői számára ú j
épületek felépítésének eltervezését, költségvetési tervek elkészítését és hosszú-hosszú tárgyalásokat jelent. A meglevő karok,
intézetek fejlesztésének érdekében semmiféle kedvező lehetőséget nem szabad elszalasztani.
Ilyen meggondolásból vette meg
a József Attila Tudományegyetem a bölcsészkar
épületével
szemközti DÉLÉP-irodaház (Petőfi Sándor sugárút 30—34.) kezelési jogát.
Az ottani helyiségek elosztása
és az Ady téri épület felszabaduló termei további sorsának eldöntése
befejeződött,
összesen
3411 négyzetméterről
tárgyaltak
az érdekelt karok, intézetek és
tanszékek képviselői, majd egyeztették elképzelésüket az egyetem
vezetőivel, A helyiségek elosztása a JATE hosszútávú fejlesztési
irányelveinek megfelelően történt: azaz kezd érvényesülni az
,.egy épület, egy kar" elképzelés,
valamint tanszékek, szakcsoportok egy helyen történő letelepítésével megvalósul az egyetemi
tudományos kutatásban is az integráció.
A Petőfi Sándor sugárúti 30—
S4. számú épület elsősorban a
tanterem és szemináriumi helyiséggondokat hivatott
enyhíteni.
Első és második eme'ete a Marxizmus—Leninizmus Szakcsoport
birtokába került. A földszinten a
Központi Nyelvi Lektorátus kapott tizenöt, az Állami- és Jog-
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Egyetemünk több, mint 400
fős párttagságából a többség —
érthető rrtódon — oktató. Ez az
összetétel
több vonatkozásban
sajátos profilt kölcsönöz a pártmunkának. Az általában lehetséges feladatok mellett kell, hogy
érződjön egy speciális vonulat is.
Ez elsősorban az ideológiai kérdésekben való nagyobb jártasságot, illetve legalább ennek igényét jelenti. A napi feladatokban pedig az oktató-nevelőmunka ritmusa, követelménye a meghatározó.
Egy ilyen közegben különösen
fontosnak tartjuk a legkiválóbb
KISZ-tag
hallgatók
párttaggá
nevelését,' illetve a párttaghallgatóklcal való kiemelt
törődést.
Egyetemünk párttag-hallgatói —
a többi szegedi felsőoktatási intézményhez hasonlóan — nagyobb részben az egyetemi évek
alatt válnak kommunistákká, kisebb részben pedig a katonaságnál, vagy megelőző munkahelyükön. E tanév közepén intézményünkben több, mint 50. hallgató
volt párttag. Ez az összes hallgatói
létszám 2,6 százalék, ami elég jelentűsnek mondható. A nemek
szerinti megoszlás nem tükrözi,
öz egyetem nőtöbbségi arányát,
bár ezt több tényező is magyarázza. Ezek közül talán az elöfelvett fiúk katonai szolgálata az
egyik legdöntőbb. A karok szerinti megoszlás eléggé arányos,
ezen a jelenlegi tanév módosított
valamit az Állam- és Jogtudományi ; Karra került SZET-tes
párttaghall gatókkaL
Évfolyamonként nagy a szóródás, sőt
jelentősebb arányt képviselnek
az ötödéves, végzés előtt álló
hallgatók.
Szinte mindannyian kiemelkedő
KISZ-vezetői
feladatokat
(KISZ-bizottsági tag, kollégium
titkár, alapszervezeti vezetőségi
tag, illetve titkár) látnak el, s
emellett jól megfelelnek a tanulmányi követelményekhek is.
Egyik ajánlójuk — szinte minden esetben — saját KlSZ-alapszervezetük, ahol emberi jellemzőiket, baráti megnyilvánulásaikat is á legjobban ismerik. A

tagfelvétel
megtörténtével
azonban nem fejeződhet
be az új
párttagokkal váló foglalkozás, törődés.
A tanár ajánló és az egyes
alapszervezetek vezetőségi felelősein kívül — szervezett keretek között — tanfolyam jellegű
foglalkozásokat
szervezünk
a
párttaghallgatók számára. E tanfolyam rendezvényein — immár
harmadik tanéve — mindén lényeges ideológiai és politikai
napirendre kerülhet.
Az MSZMP XI. kongresszusásának határozataiban e témakör
kapcsán az alábbi feladatokat
olvadhatjuk:
„A szocialista építés soron levő feladatainak teljesítése, a társadalmi viszonyok és folyamatok
tudatos alakítása érdekében még
hatékonyabban kell érvényesíteni a párt vezető szerepét. Ennek
feltétele, hogy a párt alkotó,
marxista-leninista választ adjon a . társadalom fejlődésének
kérdéseire,
politikája
minden
szinten következetesen megvalósuljon, a párttagok gyarapítsák
eszmei, politikai felkészültségüget, javuljon az ideológiai munka, szilárdabb Jegyen a pártfegyelem."
(Az MSZMP XT. kongresszusa,
Kossuth 1975. 182. oldal).
A JATE pártbizottsága a Marxizmus—Leninizmus Szakcsoport
pártalapszervezetét bízta meg a
tanfolyam tartalmi és szervezési
feladatainak ellátásával. A hallgatók véleményének meghallgatása után áz egyetemi pártbizottság mellett működő Agitációs-és
Propaganda Bizottság alakítja ki
a végleges programot, esetenként
javasol- előadót, vitavezetőt is. •

Aitila\

b) az egyetemi pártmunka
tuális kérdéseiből:

ak~

— a párttaghallgatók helye,
szerepe az egyetemi pártmunkában;
— a tudománypolitikai és az
oktatáspolitikai határozatok vé&rehajtásának
helyzete egyetemünkön;
— a KISZ agitációs- é s pro.
paganda munkájának elemzése.
A havonta tartott foglalkozásokon (ez tanévenként hat alkalmat
jelent) felváltva szerepelnek az
elméleti és a gyakorlati pártéletet érintő kérdések. A foglalkozások formáját többnyire a téma
határozza meg. Ebből következően általában a bevezető előadás után konzultációs
beszélgetés következik, ami esetenként
élénk vitába i s átcsap. A hallgatók
magasszintű
elvárással
vannak az előadókkal szemben,
s igénylik az aktuális kérdésekről való részletes tájékoztatókat
is. Az előadók, illetve vitavezetők között szerepelt: a PB titkára,. a Marxizmus—Leninizmus
Szakcsoport • pártalapszervezietének titkára, és egyik tagja, a
végrehajtó bizottság tagjai, s az
egyetem gazdasági főigazgatója is.
Ezeket az alkalmakat — a
végrehajtó bizottság
tagiainak
közreműködésével — jól fel lehet használni a legújabb információk átadására, kicserélésére
is.

— pártirányítás hatékonysága
az állami élet különböző területein;

Tapasztalataink és a hallgatók
véleménye egyaránt azt igazolják, hogy ez a típusú tanfolyam
hasznos, eredményes.
A végzés
után
egyetemünkről
ki'cerült
párttaghallgatók
nemcsak diplomát és tagkönyvet vihetnek magukkal, hanem ideológiai,
politikai többletismereteket is, és némi gyakorlati áttekintést a pártéletből.
Meggyőződésünk, hogy
mindezzel pedig jobbán állhatjuk meg a helyüket a tanári katedrán, a kutatóintézetben és a
jogi pályák bármelyikén is.

— a szocializmus építésének
sajátos problémái, különös tekintettel Lengyelországra;

DR. MICHELLER MAGDOLNA,
az MSZMP JATE Bizottsága
tagja

A ' jelenlegi tanévben felmerült és megvitatott kérdéseket
két nagyobb témakörbe sorolhatjuk:
a) elméleti, ideológiai

kérdések:

Vezetőképzők
Szeged három felsőoktatási intézményében, a József Attila- Tudományegyetemen, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen és a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán február 7—11. között rendezték meg az ifjúsági szervezetek hagyományos év eleji vezetőképző táborait, tanfolyamát.
A KISZ-vezetők tanácskozásairól lapunk harmadik
oldalán
részletesen beszámolunk.

A -

A JATK KlSZ-veaettá az esyik eióadáson

'

Vezető testületek tárgyaltak:

,

Az egészségügyi szakdolgozók a SZOTE-n
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem Pártbizottsága, Szakszervezeti Bizottsága, az Egyetemi
Tanács az elmúlt években több
alkalommal foglalkozott az egészségügy t szakdolgozók
helyzetivel,
élet- és munkakörülményeivel.
A
S-.OTE klinikáin, betegellátással
foglalkozó szervezeti egységeiben
800—900 fó között mozog a szakdolgozók létszáma, akik közül
több mint 500 fó háromműszakos
betegágy melletti ápolónői tevékenységet végez. Tehát egy rendkívül Jelentős létszámú rétegről
van szó, amelynek hangulata,
helyzete döntő fontosságú a kulturált, magasszintü ós korszerű
betegellátás szempontjából.
Ezen tények tudatában e SZOTE
társadalmi és állami vezetése kiemelt feladatának tekinti a szakdolgozók helyzetének, élet- és
munkakörülményeinek folyamatos
Javítását, fejlesztését Meghatározott időszakonként az egyetem
vezető testületei ezért elemzik,
megtárgyalják * szakdolgozó réteg munka- és életviszonyaival
kapcsolatos problémákat, feladatokat.
Legutóbb az elmúlt év végén
és ez év elején került sor erre a
helyzetelemzésre az Egyetemi Tanács ós s párt-végrehajtóbizottság
ülésein. Az intézmény szakszervezeti alapszervezete, annak vezető testületei folyamatosan foglalkozik a szakdolgozók helyzetével, így lehetőség nyílt arra, hogy
1978 elejére egy átfogó, minden
körülményt tartalmazó, az összes
szükséges szempontra kiterjedő
értékelés készülhessen a szakdolgozók helyzetéről, szakmai és politikai előrehaladási lehetőségeikről, munka- és életkörülményeikről.
As értékelés a Jövő feladatait
több csoportra osztotta, amelyből
essk a közérdeklődésre leginkább
számottartókat szeretném felsorolni.

Az utánpótlás biztosítása
As egyetem párt- és állami vezetése az ápolónői utánpótlás biztositása érdekében rendkívül fontos feladatának kell hogy tekintse
az egészségügyi
szakiskolákban
és
szakközépiskolákban
folyó
ápolónáképzés támogatását, például szakórák tartása, szakkörök
vezetése, szakmai gyakorlatok vezetése stb. Az egyetem személyzeti és oktatási osztálya, a klinikák vezető fónóvérei építsenek ki
szoros kapcsolatot a regionális
vonzáskörzetbe tartozó szakiskolákkal elsősorban az ott folyó
szakoktatás segítése, továbbá a
végzós növendékek pélyao-'entálásának irányítása cél iából. Az
egyetemnek az eddiginél nagyobb
számban kelt (és nagyobb összeggel) társadalmi ösztöndíjas szer-

ződést kötni az egészségügyi szakiskolai és szakközépiskolai tanulókkal.

Szakmai

továbbképzés

Az ápolónők szakmai továbbképzése és előrehaladása érdekében rendszerben msj kall tartani klinikánként, illetve profilonként a továbbképzéseket, é3 egyúttal javítani kell a munka mallettl tanfolyamo3 ápolónők é j segédápolónők képzésének feltételeit. Az ápolónőképző szervezeti'
Az értékelés megállapította toés tartalmi Javítása céljából tö- vábbá azt, hogy az 1977. évi részbérrendezést
rekedni kell a szakoktatók (ok- leges egészségügyi
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Beszélgetés az interferonról
Manapság, különösen a téli
hónapokban országszerte sűrűn
emlegetett téma a vírusog megbetegedések nagy száma, az Influenzajárvány. Emellett Is szinte nap mint nap hallhatunk híreket, olvashatunk megdöbbentő
statisztikai adatokat a vírusok
által az élő. szervezetekben okozott „károkról". Bár az orvostudomány nagy erőfeszítéseket tett
és tesz is eme egészségre hátrányos hatások elhárítására, megelőzésére, az ellenük való küzdelemben még nagyon so» a
tennivaló. Éppen ezért okozhat
örömet, s némileg megnyugvást
valamennyiünk számára e parányi kórokozókkal szembeni harcban elért minden eredmény, s
így válik különösen jelentőssé az
Interferon-kutatásban
Szegeden
elért siker.
Beszé'getésünk során dr. Béládi Ilona egyetemi tanár, a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Mikrobiológiai Intézetének igazgatója, a helyi kutatócsoport vezetője válaszolt a kérdéseinkre.
— Kezdjük a beszélgetést az
egyik legfontosabb, a hír hallatán sokunkban méltán felmerülő
kérdéssel: mi as Interferon?

terferon-termelését
kiváltó hatással rendelkeznek.
Ennek felismerésre - egyik fontos állomé-1"'
sa a vírusokkal szembeni küzdelemnek.
>r -l •
>'
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— Kiknek volt szerepe ennek
az eredménynek az e l é r t b e n ?
— A kísérletek megindításához ••
nagy segítséget jelentett, hogy
munkatársaim közül többen rövidebb-hosszabb ideig dolgoztak
Angliában, neves tudósak mell e t t így dr. Mécs Imre éppen Isaacs munkatársaként töltött egy
esztendőt a szigetországban. Dr.
Bakaij Márta ugyancsak egy é en
át Warwickban dolgozott Bürke professzor mellett — elsősorban az adenovírusokat vizsgálta.
Az első kísérletekben közvetlen
munkátársam vol.t dr. Pusztai Rózsa, később kapcsolódtak a kutatómunkába dr. Mucsí Ilona, dr.
Berencsi Klára és dr. Taródi
Béla, újabban pedig dir,' Rosztóczy István. Kísérleteink egy bén
tudományos munkánkat is segítik, csoportunk tagjai közül töb- '
ben e témakörből' írtuk kandidátusi értekezésünket is.

—> As elmondottakból követke-.
— Azt hiszem, nem nagy titokról van szó, hiszen az inter- zik, igen értékes és nagyjelent«feron, s a vele kapcsolatos kuta- ségfl anyagról van szó. ElÓállftá.
tómunka immár húszéves múltra tekint vissza. Először, 1957- sára és gyakorlati alkalmazáséira
ben, lsaacg és Lindenmann an- milyen feltételek és lehetőségek
gol tudósok ismerték fel. Kísér- vannak?
leteik eredményeként
kimutat•• •'•' ••> í
> ••>•'. «•' ... •;,
A dolgozók művelődését szolgálja az egyetem ú j szakszervezeti
ták, hogy az influenza-vírus
álklubja
—
Elöljáróban
el
ken
mondatal okozott fertőzés hatására satatónővérek) kiképzésére, és az kővetően jelentősen Javult az
játos anyag jut a tápfolyadékba. nom, hogy az intézetünkbén előOktatásba
történő
bevonására, egészségügyi szakdolgozók anyagi Olyan anyag, amely képes a sej- állított
humán-interferon nem
anélkül, hogy a betegágy melletti elismerése, az ápolónők vonatkoteket megvédeni, az azokat ezt jelent egyszersmind azonnali felápolónői feladatok ellátása csor- zásában például a bérrendezést
követően
érő
vírusfertőzéssel
a
gyakorlat
bát szenvedne. Megfelelő feltéte- megelőző 2313 Ft egyhavi átlag- szemben. Alkalmas tehát e kór- használhatóságot
lek fennállása esetén (nyelvisme- bér 3113 Ft-ra emelkedett, elis- Okozók szaporodásának megaka- számára. Csupán a további kuret stb.) lehetővé kell tenni azt, merve ezzel e rétes megbecsült
dályozására, számuk csökkenté- tatáshoz * tudjuk .,,;.. biztosítani,
hogy szakdolgozók is részt vehes- helyét a társadalmi munkameg- sére. Nevét pedig azért kapta, gyógyszeripari előállítása egyébsenek bel- és külföldi tanulmány-, osztásban.
mert felfedezői úgy gondolták, a ként sem lehet feladatunk. Üze.
utakon, konferenciákon. Ápolónői
vírus-interferencia jelenség meA
S~s39di
Orvostudományi
rétejértekezletet
kell
szervezni, Egyetemen évek óta az ihtéztnény
diátorát, azaz közvetítő anyagát mi gyártásához ugyanis, nagyahol közérdekű és szakmai kérdé- vezető szervei igen nagy felelőstalálták meg benne. Nagy elő- mennyiségű sejt és tápfolyadék
sek mellett lehetőség nyílik köz- séggel foglalkoznak a szakdolgonye az interferonnak,
hogy a szükséges, ennek
előteremtése
művelődési célok megvalósításó- zók helyzetével, és ennek a ténynormál sejtekre
nincs mérgező pedig nagyon költséges. Gyakorra is.
hatással.
Kémiai leíráia szenek tulajdonítható, hogy hazánk
lati alkalmazását, illetően minhasonló jellegű intézményedhez., jrtnt-alacsony molekulasúly^ f a .
viszonyítva is úgy á szakdo'gózói' •hérje, amely, k'fs' 'mennyiségben denképpen- -ós ztönaö «rfc -szá* szénhidrátot tartalmaz.
munkra a küKülrV'n ezeraett < taw
A körülmények javítása
réteg fluktuációja, m i n t ' a h u z a 4
— V'
. . : 1 ¿*J..... .'» •. i c»*-. yi^-.rpa*iítaiato)c
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' mosabb ideig betöltetlen ápolónői
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Az élet- és
munkakörülmények
állások száma, továbbá .a szak- ;
bah felhasználják már az interjavítása
területén legfontosabb képzett és segédánolónői arány
*» Hallhatnánk valamit ac inferont gyógyításra. Szép eredméteendőink a következők. Javítani vonatko2á3ában a SZOTE rendkíterferon-kutatás történetéről?
nyeket értek el már eddig ls péL.
kell a klinikák szociális helyisévül jól, a legtöbb mutatószám vogekkel való ellátását, és a meg- natkozásában első helyen áll.
— Az interferon, mindjárt a fel- dáUl Jugoszláviában, ahol a méh.:
levő helyiségeket tovább kell korfedezését követően rendkívül nagy carclnómában szenvedők kezeAz egyetemet, a klinikákat e?
szerűsíteni. Az egyetem köz non ti a minősítés további feladatokra érdeklődést váltott ki az orvoskazánházának és mosodájának kell hojy ösztönözze, hiszen cétudomány nemzetközi képviselői lésénél hasznosítják. Számos ormegépülése után a klinikákon lunk
korében. EZt igazolják az első szágban, különösen a skandináv
a jelenteti helyrét
felszabaduló helyiségeket elsősor- szi-nlsntartása, hinem további ja-- időkbeh végzett kísérletek gyors államokban egyéb tumoros beban szociális célokra kell felhasz- vitása és fejlesztése.
eredményei is: már kezdetben tegségek gyógyításához ls igénynálni. Javítani kell a munka- és
sikerült kimutatniuk a tudósok- be veszik. A Szovjetunióban évek
védőruha-ellátás
színvonalat,
a
nak, hogy a valódi sejtekre nincs
DR. VETP.1 O ' n O R
mennyiségi igények kielégítése
mérgező hatása, s igen széles az óta állítanak elő emberi lnterfe-.•
SZT-titkár
antlvirális
spektruma. Hamar ront, az influenzajárványok megrájöttek arra is, hogy nagyon előzésére, de folynak már klinigyorsan képződik — pár óra kai kísérletek a terápiás alkal-.
alatt —, ezáltal könnyen megvédi az élő szervezetet a teljes mazásra is. A lehetőségek tehát
vírus-elárasztástól. Persze, az is- mind a megelőzésben, mind pemeretek gyarapodásával tovább dig a gyógyításban, tágak.
bonyolódott
a
kutatómunka.
Eleinte az a meggyőződés élt a
segíteni a számítástechnika. A
kutatókban, hogy kizárólag ezek
— Mikorra várható, hogy emA Móra Ferenc Múzeumban
konferencia résztvevői tapasztalaa csak
elektronmikroszkóppal beri
interferon
haz.; ukban is
Szatmáry Béla építész kiállítása.
tokat cseréltek az alkalmazói és
látható kórokozók képesek az ingyógyszerként lesz alkalmazható?
szakemberképzésről, javaslatokat
terferon
termelésének
kiváltásáNovember 1. Művelődési Köztettek a pedagógusok, valamint a
ra. Későbbi kísérletek nyomán
pont:
— A kutatásaink során létrefelsőoktatásban kutatói munkát
rájöttek, hogy nemcsak a víruFebruár
26.
18.30
és
20.30:
Jean
végző oktatók számítástechnikai
sok, hanem baktérium- és gom- hozott interferont hosszabb ideGnbin-sorozat
első
filmje
ismereteinek bővítésére vonatkobakivonatok, szintetikus, kis mo- ig tartó klinikai kísérleteknek
Március 8. 18 órá: Politikai fózóan. A nyolc ország: Bulgária,
lekulasúlyú anyagok hatására is kell
rum
—
Vezeti:
Ipper
Pál
alávetnünk.
-Igyekszünk,
Csehszlovákia, Kuba. Lengyelorkeletkezhet Interferon. Amint az
Március 10. 20 óra: Találkozás
ugyanakkor
együttműködni
olyan,
szág, Magyarország, NDIC. Romáévek során egyre többen foglalBárdy György színművésszel
nia. Szovjetunió szakértői csointézetekkel, amelyek
koztak, kísérleteztek ezzel az külföldi
portjai a különböző témakörökBartók Béla Művelődési Közanyaggal, úgy változtak a kuta- előbbre tartanak, közelebb keben együttesen kidolgozott javaspont:
tás eredményei is. Csak egy pél- rültek a gyakorlathoz. így a Jélataikat további megvitatásba mida: kezdetben hamar kimutatták,
Március 3. 20.éfa: Cleo 5—7-ig
nisztériumaiknak nyújtják bé.
hogy nincs olyan vírus, amely ne nában levő terápiás Intézettel
— francia film, rendező Ágnes
termelne Interferont. Később ki- kötött szerződés alapján azt vizsVarda
derült: vannak speciális esetek gáljuk, hogyan hat az interferon
Gulácsi-terem: Benedek György
is, éppen az adenovírus, csak a szervezet
immunrendszerére.
kiállítása
csirkesejtekben képes az induKapcsolatokat
alakítottunk ki
kálására.
moszkvai intézetekkel is. A kutatási együttműködés keretében
— Szegeden mióta folytatnak mi egerekkel, a szovjet tudósok
kísérteteket az Interferon előállí- pedig majmokkal végeznek ki-'
tására?
sérleteket. Eredményeink alapA nyitrai és a szegedi tánárján keressük a kapcsolatot olyan
—
Intézetünkben
csaknem
tiképző főiskola között érvényes
vállalatokkal, amelyek a kiprózenöt
esztendeje,
1964
óta
foglalcsereegyezmény keretében febru- kozunk•
interferon-kutatással. bálást követően előállíthatják az •
ár 5-én nyolc szegedi szlovák Kísérleteink során
arra jöttünk
Interferont.
szakos hallgató utazott Nyitrára, rá, hogy az adenovírus
alkalmas
bővíteni ismereteit, nyelvi tudá- interferon-termelés
előidézésére
— Köszönjük a beszélgetést.
sát féjleszteni.
a csirkéseitekben. Ezt a JelenséViszonzásképpen február 20-án get mi írtuk le először, eddig isS reméljük, a közeljövőben
nyolc magyar szakos nyltral fia. meretlen volt az Interferonnal,
tal érkezett városunkba. A ven- foglalkozó
Irodalom
számára. már az Interferon gyógyításban
dég tanárjelöltek egy hónapi-j a Munkánk közben arra is fény való felhasználásának eredméJuhász Gyula Tanárképző Főis- derült, hogy a
humán-adenovf- nyeiről számolhatunk be.
kola előadásalt, gyakorlatait lá- rusok nem szaporodnak a vizstogatják.
gált csirkesejtekben, csakis inSZALAY ZO-,TAN-

Számítástechnikai konferencia
A Számitóltechnika a felsőoktatásban címmel másodszor tanácskoztak a szocialista országok
szakértől. A delegációkat Január
30—február 2. között a József Attila Tudományegyetem látta vendégül. A megnyitón, — ahol Jelen voltak Szeged párt- és állami
veBetől is — dr. Oaramvölgyl Károly oktatási miniszterhelyettes
mondott bevezetőt.
Az alapfokú és magasabb szintű oktatásban nélkülözhetetlen az
ábrák megértése, a folyamatokban való gondolkodás elsajátítása. Többek között ezt hivatott elő-

után minőségi fejlesztésre kell
törekedni. A rendelkezésre álló
adottságok keretein .belül fejleszteni kell az óvodai
férőhelyeket,
és el35'o'osá33t kell. biztosítani a
három műszakban foglalkoztatott
ápolónők gyermekeinek elhelyezésére. A szakdolgozói 'munkaerő
biztosítása ó» megtartása érdekében az Intézménynek középtávon
foglalkoznia kell a jelenlegi szükséjmsgoldások helyeit egy ú j nővérszállás, esstlaj egyetemi garzonház létesítésével.

Szeri.ben a ví

Városi
programokból
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(Folytatás az 1. oldalról.)
fon van belőle legalább ezer darab.
S arról ls szó esik, hogy egy
héttel a..tanévkezdet után már
hiába jön a diák, mert elfogyott
minden. Aki tehát nem áll sorba órákig, később már nem tud
vásárolni. Mit tehet? Azt, amit
annakidején mi is: a könyvtárakból kölcsönöztünk, ha még
lehetett Ha nem, beültünk na-
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is lesz a régi jegyzetekkel? A
történelem szakosok, leginkább
Hársfalvi és Kávássy jegyzetei
után futkosnak — eredménytelenül. De Dénes, Polányi ós Molnár munkái is hiányoznak a
jegyzetboltból. Az orosz nyelvű
jegyzetekből
általában
nincs
elegendő példány. Az első éves
ú j lexika jegyzet pedig csak
Pesten kapható. Sorolhatnám tovább, de felesleges, hisz a többi
szakon is ilyen elkeserítő a helyzet
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polcra az olvasóba és egymás kezéből „kinéztük" a könyveket.
A tanszéki könyvtárak egy részének azonban már akkor sem
volt olvasóterme.

Kidobálom, eladom,
V-épr m »-a
Tovább bogozgatva a témát.
Ismét ós főiskolásokat kérdeztem,
mit nem tudnak beszerezni, mi

,t .

Akkor mégis miből lehet tanulni? Például használt jegyzetekből. De kinek van?
— Van-e
régi
tankönyvem?
Nem is tudom. Néhány megvan,
de például a „pégét", azt széttéptem a vizsga után.
— Én kidobálom
a
kukába,
vagy ott hagyom az albérletemben.
— Átadom
alsóbb
éveseknek,
kollégiumi
szobatársaknak.

, , ...

Tolmácsok Szegedről
Amióta országszerte elterjedt a
flfr. hogy e József Attila
TudóBölcsészettudományi Karán tolmácsképzés
kezdődik, még izgatóttabbak lettek az
emberek, mint amikor még csak
találgatni lehetett Nem csoda,
hiszen az idegen nyelveket igazán, szeretők mindig is érdeklődtek az intenzív nyelvtanulás különböző formái i r á n t Most végre tudományegyetem szervezésében. s remélhetőleg tudományegyetemi szinten is lehetőség nyílik egy nyelv teljes elsajátítására.
Kérdéseinkre dr. Veczkó
József docens, a bölcsészkar dékánhelyettese válaszolt:
— Ebben az esetben azt hiszem, bátron
kijelenthetjük:
alapos előkészítés és az országos igények felmérése előzte meg a tolmácsképzés
megkezdését.
' — Valóban fgy történt. Megfigyeltük. hogy az 1970-es évektől
kezdődően egyre gyakrabban jelezték igényeiket a kulturális intézetek és idegenforgalmi hivatalok középszintű tolmácsok i r á n t
Akkoriban a nyelvszakos hallgatók közül sokan elmentek ilyen
területre dolgozni. A többség
azonban nem találta meg a számításait hiszen nem arra a pályára készült. Közben életbe lépett az ú j pályázati rendszer is,
amely nem teszi lehetővé, hogy
valaki középiskolai tanári diplomával tolmácsként helyezkedjen
el. Az igények tehát még fokozottabban
jelentkeztek
fordítók
Iránt.
— Mikor dőlt el, hogy a szegedi bölcsészkaron tolmácsszak indulhat?
— Kérésünket egy tolmácsszak
létrehozására először 1975-ben fogalmaztuk meg. A minisztérium
1977 őszén hagyta Jóvá a tervet
1978. január 1-tÖl a létszámot is
biztosították. A képzés 1978 szeptemberében indul.
— Milyen tárgyi és személyi
fettételek megléte mellett kezdődik meg az oktatás?
— A leendő tolmácsok rendel-

kezésére áll majd a nyelvi laboratórium, valamint még két tanterem. amelyeket ezekben a hónapokban alakítanak át. Folyamatosan készülnek a tankönyvek,
jegyzetek, a nyelvi programok és
a szöveggyűjtemények. Az eddigi munkálatokra mintegy másfél
millió forintot fordítottunk. Felvettünk egy orosz és egy angol
szakos nyelvtanárt, akik február
20-tól tolmácsképző tanfolyamon
vesznek részt Budapesten. Szeptembertől még két kolléga lép
munkába. A szervezés és a szakmai munkálatok irányitója dr.
Zánthó Róbert, a Központi Nyelvi Lektorátus vezetője.
— Hány éves a képzés?
— Azok, akik három év után
abbahagyják a tanulmányaikat
főiskolai végzettséggel, fordítókként helyezkedhetnek el. Akik
pedig a negyedik évre is beiratkoznak, kísérő tolmácsl bizonyítványt kapnak a végbizonyítványon felül.
•
— Nyilván lesznek a képzéssel
kapcsolatban olyan
problémák,
amiket már most sejteni
lehet...
— Igen. Például: a két szakon
orosz és angolra 12—12 embert
vehetünk fel. Már most fejtörést
okoz, hogy többszörös túljelentkezés esetén hová irányítsuk a
sikertelenül felvételizett, de mégis magas pontszámot elért jelentkezőket. Számítunk arra is. hogy
a meglévő nyelvi laboratóriumot
hamarosan kinőjük. A nyolcvanas évek táján feltétlenül be kell
rendeznünk egy újat. Nyitottak
az olyan kérdések, hogy idegen
nyelvterületre hogyan juthatnak
ki a hallgatók.
Mindenesetre ne a gondok és a
feltételezett problémák legyenek
most szem előtt! Sok kérdés eldőlhet még a hátralevő néhány
hónapos tréning é- a szeptemberi
nekifutás előtt. A legfontosabb
ebben a pillanatban az, hogy lesz
tolmácsképzés a szegedi bölcsészkaron 1978. őszétől.
FEKETE KLÁRA

— Mindig összegyűjtöm,
s
amelyikről úgy gondolom,
már
nem használom
tovább, azt eladom ismerős hallgatóknak. Jól
jön egy kis zsozsó az év elejénl
— Hazaviszem, elraktározom a
szekrényem
aljába.
Valamire
majd jó lesz mégl

Yan-e megoldót ?
Hát igen. „Mindenki másképp
csinálja..."
Van, aki eldobja,
van, aki széttépi, van, aki őrizgeti, van, aki segít önmagán és
másokon is. Ha tovább adnánk
a régi jegyzeteket — akár pénzért, akár ingyen — talán nem
lenne ilyen őrületes hiány. Talán nem kellene órákig könyörögni a magolósoknak, hogy pár
percre kölcsönadják „saját" példányukat. Bizonyára türelmesebbek lennénk a jegyzetboltban is,
ha rwHiány könyv, amit már megkaptunk az előző évfolyamtól, a
kezünkben lenne. Talán még intézményesíteni is lehetne a használt jegyzetek
árusítását?! Mi
lenne például, ha a kollégiumokban, esetleg a KISZ-irodán öszszegyűjtenénk
év végén a fölös
tankönyveket, év elején ped*g
jutányos áron eladnánk. Azt is
el tudnám képzelni, hogy minden szeptember és február elején „jegyzet-aukciót"
tartanánk
a
felsőoktatási
intézmények
klubjaiban. Biztos vagyok benne,
Jó néhány jegyzet elkelne így.
A
Jegyzet-széttépéseknél jut
még eszembe: volt magyar tanárom előtt az egyik osztálytársam
tépni kezdte a tankönyvét. A tanár nem dühöngött, nem fenyegetőzött osztályfőnökivel, csupán
ennyit'mondott: fiam, te barbár
vagy!
GRÓF RÓZA

Februári tervek
tervek összeállítása és ezek lebontása szerepelt a napirenden,
majd a kibővített alapszervezeti
vezat'ségi üléseken az alapszervi
munkatervek feladatait
rögzítették.
Sor került egy titkán
értekezletre is. amelyen I,ehóczky Pál
KISZ-ti!kár az ú j félév tennivalóit részletezte. A kollégiumok és
az alapszervezetek reszortosainak
közös összejövetelén megállapodás született arról, hogy jobb
szervezéssel kerülni fogják a
rendezvények torlódását.

A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem KISZ-bizottsága február
7-én és 8-án rendezte meg szokásos félév eleji vezetőképző táborát. A hagyományoktól eltérően
az idén elméleti útmutatások helyett inkább a gyakorlati munka
főbb feladatainak megbeszélésére
fordították az időt.
Ennek megfelelően a hallgatók
csupán egy elméleti programon
vettek részt, A mozgalmi agitáció
kérdései címmel hallhattak előadást. Katona Tamás, a KISZ
Központi Bizottságának képviselője a mozgalmi munkában megfigyelhető nem kívánatos automatizmusról beszélt. A továbbiakban először a reszort
feladat-

A vezetőképző egyik színvonalas programia Nagy Zoltán színész előadói estje volt.

Felkészítő tábor
Február 8—9. között a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola téli
KISZ-vezetőképző tábort rendezett. A tanfolyam a KlSZ-választások, az alapszervi taggyűlések
és küldöttgyűlések szervezé.éhez,
lebonyolításához kívánt segítséget
nyújtani. Február 8-án, az ünnepélyes megnyitón a meghívott
előadókon és a ' KISZ-vezetőség
tagjain kívül részt vettek a krakkói Pedagógiai Főiskola ifjúsági
szervezetének képviselői. A rendezvénysorozatot Szilágyi János
KISZ-titkár nyitotta meg, s egy-

ben értékelte az előző félév munkáját.
A nemzetközi ifjúsági mozgalomról, a kubai VIT politikai jelentőségéről dr. Vastagh Pál, a
KISZ KB Intéző Bizottságának
tagja, az Egyetemi és Főiskolai
Tanács elnöke tájékoztatta a hallgatóságot. Dr. Nigy Antal főigazgató-helyettes, a főiskola második félévi munkatervét ismertette
a jelenlevőkkel.
A kétnapos felkészítő tábor tanácskozásain az elhangzott előadásokat értékes hozzászólások
és élénk vita követte.
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Részképzés
Huszonkét orosz szakos főiskolai hallgató indult február 5-én
féléves részképzésre a Szovjetunióba, a vlágyimiri Pedagógiai
Főiskolára.

\ktivisták tanácskozása

Ady-ról
A II. számú Magyar Irodalomtörténeti Tanszék szervezésében
Ady Endre életművével és költészetével foglalkozó
tudományos
felolvasó ülés színhelye volt február 17-én az Ady téri bölcsészkari épület tanácsterme. Az ülésszakon a tanszék nyolc oktatója
tartott előadást A résztvevőkértékes és magas színvonalú előadásokat hallgattak meg Ady
poétikájáról.
A tudományos felolvasó ülésen
elhangzott ismertetéseket, verselemzéseket és kritikákat a tavasz vége felé meaelenő Acta
Históriáé Literarum Hungaricarum című kiadványban is elolvashatják az érdeklődők.

Szabadegyetem
A TIT Csongrád megyei Szervezetének elnöksége elfogadta dr.
Regdon Géza docens, a TIT „Kémiai és Gyógyszerészeti" Szakosztálya vezetőjének bejelentését,
hogy az 1978/79. oktatási évben A
gyógyszerészet aktuális kérdései
címmel szabadegyetemi előadásokat kíván a szakosztály rendezni.
A 6 előadásból álló előadássorozatot, amelyet a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, dr. Kedvessy György egyetemi tanár és
a- kari intézetek, valamint a témához kapcsolódó orvoskari társintézetek vezetői is támogatnak,
lehetőséget nyújt a tudományos
ismeretterjesztésre részben Szegeden, részben pedig az igényeknek
megfelelően Csongrád megye, járási székhelyein.

Tanfolyam - aktivistáknak
Eebruár 9—11. között került sor
a József Attila
Tudományegyetem
KISZ-bizottságának hagyományos
félév eleji vezetőképző tanfolyamára.
A KISZ-vezetők háromnapos
tanácskozásának programjában az
ifjú aktivisták tájékoztatást kaptak az egyetem"távlati
fejlesztési
terveiről. Érdeklődésre számottartó elméleti előadások is elhangzottak: dr. Veres József docens, a JATE Szakszervezeti Bizottságának elnöke az egyetemi
demokrácia jelenlegi helyzetéről,
az érdekvédelmi munka sajátosságairól számolt be a hallgatóságnak, majd Gulya Miklós, a KISZ
KB Egyetemi és Főiskolai Osztá-

lyának munkatársa ismertette «
Központi Bizottság
érdekvédelmi
határozatából adódó feladatokat.
A továbbiakban a tanfolyam
résztvevői az egystemi
KlSZ-szervezet előtt álló, közeljövőben megvalósítandó feladatokról,
célkitűzésekről hallhattak előadást Dr.
Egstő Emese docens gazdaságpolitikánk fontosabb kérdéseit taglalta. Végezetül dr. Koncz János,
a Csongrád megyei pártbizottság
titkára tartott e ' ^ d á s t az agitációs és propagandamunka
időszerű problémáiról.
A vezetőképző gazdag programját a kari vezetőségi ülések egészítették ki.

KLUB,-ELŐZETES
JATE KISZ-klub:
Február 23. 18.30 óra: Fotókör
20 óra: Gyurkovics Zsuzsa
Edith Piaf emlékestje
Február 24. 19 óra: Gémes-discr>
Február 25. 19 óra: Az Universitas együttes vendégjátéka
Február 27. 19 óra: „Lehet egy
kérdéssel több?"
19.30 óra: Kormorán-klub
Február 28. 18 óra: Történészkör
18.30 óra: Külpolitikai fórum
20.30 óra: Szexológia
Március 1. 19 óra: Történészkör
20 óra: Filmklub
Március 1—19. között Nagy
Bandó András kiállítása
Március 2. 19 óra: Külpolitikai
kör
20 30 óra: Snorikör
Március 4. 19—24 óra: Fellép a

Fortuna
v
Március 6. 18 óra: Vallástörténet
20 óra: Sándor György műsora
Március 7. 19 óra: Kibernetikai
kör
20 óra: UNESCO-klub
SZOTE-klub:
Február 23. 19 óra: Afrikai élményeim — Földes Márta műsora
Február 25. 20 óra: Éliás super-disco
Február 27. 19 és 20.30 óra:
Ha-sányi Gábor előadó estje
Február 28. 18 óra: Szekciófoglalkozások
Tamási Áron klub:
Február 23. a Kaláka együttes
koncertje
Február 24. Szakest
Február 26. Farsangi bál
Február 28. a BME pantomimegyüttesének műsora

Házi tdk A „régi magyarosok"
Cosi fan tutte
Néhány évtizede csak, hogy a
Cosi fan tutte elfoglalhatta az
ót megillető helyet a világ operaszínpadain. A XIX. századot
elrettentte a librettó merészsége,
amely lerántja a Nőt a piedesztálról — melyre a német romantika helyezte — s a mű előadása helyett inkább a szöveg átformálásával törődött. Ma már
senki sem foglalkozik efféle kérdésekkel. A zene lett a mérvadó
— s mert talán nincs még egy
Mozart-opera, amely annyi ötletet, színt, zsenialitást mutat, mint
a Cosi, joggal válik egyre népszerűbbé. Igazi remekmű, tele
tréfával, vidámsággal, egymást
váltogatják a szebbnél szebb
dallamok, — melyek helyenként
harminc-negyven
esztendővel
előremutatva Rossinl és Donizetti vígoperáinak világát villant-,
ják fel — ám, ha a szituáció úgy
kívánja, elborul a zene, igazi
konfliktusokat, belső drámát fejez ki. Spike Mughes, Mozart kiváló ismerője írja: „A Cosi fan
tutte minden más Mozart-operánál jobban szenved a bőség zavarában. Zenéjének invenciója,
áradása
majdnem emberfölötti
szüntelen Intenzitásában, és ezért
akadnak pillanatok, mikor mi,
egyszerű emberi lények, hálásak
lennénk, ha u komponista valamelyes emberi gyengeséget árulna eL"
A szegedi operatársulat elő.
adása megmutatta ezeket az értékeket. Több olyan részlet is
megszólalt, amelyet sokszor elhagynak. A produkció így kétségkívül autentikusabbá vált —
de vajon — épp a „bőség zavaré" miatt — nem bizonyult-e
egy kicsit fárasztónak énekes,
zenész és hallgató számára egyaránt 7
ha olyan énekes van a
színpadon, mint a Don Alfonsot
alakító Gregor József, észrevétlenül repülnek a percek. Hálátlan szerep az öreg filozófusé:
habár végigénekli az egész operát. irányítja a történteket, tanácsokat osztogat, rendelkezik; nem
kapott Mozarttól egyetlen áriát
Sem. Gregor Don Alfonsoja az
előadás legnagyobb egyéni teljesítményét nyújtotta: a csodálatos hangi produkció felszabadult
mozgással,
őszinte
komédiázó
kedvvel ötvöződött. Először hallhattuk Szegeden a fiatal énekesnőt. Bajtav Horváth Ágotát, Fiordlligiként. Zenetörténeti tény.

hogy Mozart nem szívlelte a bécsi bemutatón a szerepet megformáló
művésznőt, s annak
rendkívüli hangterjedelmével eljátszogatott — valamennyi későbbi Fiordiligi rovására. Horváth Agota sikeresen legyőzte a
buktatók többségét, s kellemes
percekkei ajándékozta meg a közönséget. Kevésbé volt meggyőző Lengyel Ildikó
(Dorabella).
Fiordiligi vőlegénye, azaz Dorabella csábítója, Gyimesi Kálmán
stiláris biztonsággal, szépen, felszabadultan alakította Guglislmot. Réti Csaba (Ferrando) muzikálisan énekelt, de játéka —
amely ebben az operában különösen fontos — még kívánnivalót hagy maga után. Don Alfonso segítőtársa. a ravasz szobalány. az álorvos és áliegyző
Berdá¡ Valéria volt. Eltalálta a
figura ka^Rktcét. de hangján
fáradtság érződött
Ügy tűnik. Pál Tamáskor igen
körei áll Mozart világa, látható
kedvvel dirigált Nemcsak a nyitány pergett vezényletével, hanem az egész előadás alatt egyenletesen jó telies'tményt nvúitott
a Szegedi Szimfonikus
Zenekar
— régen hallottuk az egviittest
ilyen precízen, ennvire fegyelmezetten <ít«!»«ni. A kórus (karigazgató: Dékány Endre) átlagos
színvonalon oldotta meg kisebb
feladatát
Horváth Zoltán zenecentrikus
rendezésében sikerrel ötvöződtek
finom ötletek és a commedia
deli' arte vaskosabb tréfál —
kár, hogy a cselekmény időbeli
folyását jelző óra manuális állítása sorozatosan megtörte az
előadás hangulatát. A díszleteket
Csikós Attila, a jelmezeket Vágvölgyi Ilona tervezte.
A sikeres — és a Magyar Rádió által is rögzített — premier
kapcsán nem hagyhatjuk szó
nélkül a műsorfüzetet.
Ennyire
üres, tartalmatlan, a műről, illetve az előadók és az opera
kapcsolatairól semmit el nem
áruló kiadványt felesleges kibocsátani. — Ez a szépséghiba nem
zavarta meg a bemutató hangulatát. A szegedi operatársulat
ezzel az előadással ismét igazolta, hogy mennyire közel áll hozzá Mozart és a vígopera világa.

Ez évi tudományos
diákköri
konferenciáját
február
3-3—4én rendezte meg a Szegedi Orvostudományi
Egyetem. A Szemészeti Klinika tantermében a
több, mint 300 diákkörös hallgató eredményeit bemutató
előadássorozatot
dr. Petrí Gábor
nyitotta meg. A három nap alatt
82 tudományos értekezést hallgattak és vitattak meg a résztvevők. A konferencia munkájában
részt vett a külföldi testvéregyetemek 15 hallgatója is. Az idén
először külön szekciókban szerepeltek a Marxizmus—Leninizmus Intézet diákkörösei és a
társadalomorvostan körébe tartozó előadások szerzői. Legtöbb
sikeres dolgozattal a Marxizmus
—Leninizmus Intézet (10), a Kórélettani Intézet (8), a Biokémiai
Intézet (7). az Élettani Intézet (8)
és a Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika (8) diákkörösei szerepeltek.
A hagyományoknak megfelelően magas színvonalú, élénk
érdeklődéssel kisért
többségében szép dokumentációval bemutatott előadások alakján 27 tudományos munkát ítélt érdemesnek a bíráló bizottság arra, hogy
az országög kon'e-enrlán a Szegedi Orvostudományi Egyetemet
Vén visel ie. Az. A'talános Orvostudom-nyi Karról Dux T4s«ló,
"-»mfoi Attila. A'torjty T't:>án.
tHklai
J'tván,
Mest'tán Re-.ső,
Varna János, Pat«r-—i
János,
Bozó András. Szabadi Flóra—Antal Albert. Mizes Mig^olni, S'éfsi János, I.ippai LAs-ló—P>itnoki Anna. Süveges
OóVw. B**cri
Judit,
Schef*er
Anna— Fim** Mária—Foster Tamás, Czipott Gabriella, Kó'cai
György, Vasas Mihály. Zentai
Zoltán, Gondos Tibor és Zelenka
Klára: a Gyógvszerésztudoményi Karról Szűcs Judit. Avár
Zita, Szúts József. Osváth Klára
—Cscrényi Gyula és Mile Imre
mutathatja be dolgozatát április
5—8. között Budapesten az Országos
Tudományos
Diákköri
Konferencián.
A Semmelweis
Orvostudományi Egyetem által
rendezett országos konferenciának orvosegyetemünkről hatvanan lehetnek résztvevői. (Eredményeikről lapunkban beszámolunk)

Eszmei és poétikai kérdések a
régi magyar prózairodalomban —
hirdeti egy házilag sokszorosított
tanulmánykötet
címlapja.
A
könyvecske az ELTE kiadványa,
a három bölcsészkar régi magyar
irodalommal foglalkozó jelenlegi
és végzett hallgatóinak munkáit
tartalmézza. Hogyan jön létre egy
ilyen dolgozatgyűjtemény? A széles nyilvánosság előtt bizonyára
kevéssé ismert a „régi magyarosok" szűk körének tevékenysége. •
Ebbe az egyetemközi műhelybe
szeretnénk bepillantást engedni,
amikor néhány szót szólunk a kiadás előzményeiről és magáról a
kötetről is.
Talán nem sokan tudják, hogv
először é n e n Szegeden r e n ^ z t e k
felolvasóülést a JATE és az ELV«;
e területén dolgozó
diákkörei 1975
telén. A kis koh f e-enc ! án elhangzott előadások fele a»óta m»gielent. A reneszánsz
művelődéstörténeti kérdései című JATF-kladi'ányban, A következő ülésre,
^estre, 1978 novemberében már
mind a hft-om bölcsészkar hallgatói elhozták do'io-a'aikát amelyek nagyobb rés-ét tartalmazza
a b e v e z e t ő n e-n'"ett kö*«t. A
kis könyv 1977 vété-e kés-ült el,
a három egye^e-n
{rdsklórió hallgatói De v racenben juthattak a
példányokhoz, a ha-madlk k*-ös
vitiülé-en pz alkalommaVá téma
3 hitvitáz* és prédi'-;áclós irodalom volt. A sz^pedi 14 és a »esti
18 utén itt 20 dolgorat h a n g i t
el. A növekvő srámok lói mutatiák a fokozódó érdeklődéit a régi
lroáalmi témák iránt Ugyanezt
bizonyítja a közönség létszámának emelkedése.
A
legfrissebb
dokumentum
egyelőre 3 tavalyi pesti összejövetelen előadottak nagy részét tartalmazó összeállíts. A kötet készítőinek volt alkalmuk hasznosítani az előző év tanasztalatait;
bizonyára ez is hozzájárult ahhoz,
hogy ez a kiadvány több szempontból is előrelépést jelent
Ellentétben a szegedi „szabad
előadásokkal", e pestiek már a
felolvasásra is vég'eges formában
megírt
dolgozatokat
kívántak
meg Ennek köszönhető az elhangzott/megielent művek Jobb
aránya. (Szeged: 14 T; Budaoest:
18/13.) A szerkesztői bevezetőben
érdemes lett volna megemlíteni,
hogy a szigorúbb követelmények
ellenére sem küldte el minden
résztvevő a kéziratát Enélkül
kétségek között marad az olvasó.

Új könyvek — új könyvtárak

— heiner —

Lehet egy kérdéssel több?
Kezdeti hiábavalónak tűnő várakozás. majd bátortalan kérdezősködés és a kíváncsiabbak szálllngózása után egyre többen érkeztek az érdeklődők közül. Végül csaknem teljesen megtelt a
József Attila
Tudományegyetem
KISZ-klubjának
nagyterme
február 13-án kora este. Az ok nagyon is egyszerű. Olyan rég várt
— habár maga az ötlet nem is
helyi eredetű — kezdeményezésnek lehettünk szem- és fültanúi,
amely a továbbiakban is követendő példa.
Mondom, nem saját, eredeti ötletről van szó, az említett gondolat ennek ellenére dicséretes. A
klubműsor tervezői és készítői
ugyanis a televízióban kéthetente
sugárzott s országszerte megkedvelt Lehet egy kérdéssel
több?
című vetélkedő mintájára rendeztek s rendeznek ezentúl hétfőnként félórás fejtörő játékot a
hallgatók számára. A rendszeresen jelentkező program megindítói a műsor megkezdése előtt elmondották: sokat emlegetett problémán szeretjének
változtatni.
Megfogalmazott céljuk, hogy valamiképpen — akár ilyen és ehhez hasonló más játékos vetélkedő formájában is — kimozdítsák
a holtpontról a klubtagságot, feloldják a szórakoztató létesítménybe járók egymás iránti közömbösségét. a hallgatók közötti kontaktushiányt. Különböző fórumokón gyakorta felvetődött milyen
hátrányokká! járhat az egyete-

misták passzivitása. Sokan úgy
töltik el a 4—5 esztendőt hogy
felsőfokú iskolatársaik közül aligalig ismernek közelebbről néhányat Eme hallgatók egymáshoz
való közelebb hozásában is segít
ez a vetélkedő.
S néhány szót a feltételekről és
a játékszabályokról. Hasonlóan a
televízióban látottakhoz, itt is a
felmutatott képek alapján keletkező gondolattársításoknak van
nagy szerepük, s nem maradhat
el természetesen a képernyőre
vetített, de kellő ügyességet, jó
reflexeket is igénylő teniszjáték
sem. A játékosok egy-egy fordulón sikeresen túljutva 50—50
forintos könyvutalványt nyerhetnek. Aki pedig elvéti a feleletet,
annak apró szivacsbabával kedveskednek a rendezők. „
Az első alkalommal még nem
ment minden olajozottan — elsősorban a váratlanul közbejött
technikai akadályok miatt. Ennek ellenére feszülten figyelő arcok. s egy-egy jól sikerült válasz
után a felcsattanó taps jelezte,
nem volt hiábavaló a fáradozás.
S ha a rendezők újabb és újabb
ötletekkel — például a Most mutasd meg! című, ugyancsak közkedvelt játékkal — változatossá
tud'ák tenni a klubtagság igényeinek kielégítését, már bátran
tehetik fel a címben Is olvasható
kérdést. S erre a válasz csak az
lehet: igen.
(—lay)

vajon miért nem tartalmazza a
kötet valamennyi elhangzott dolgozatot.
A diákkiadványhoz illő újítás,
hogy a szerkesztő és a munkatársak nem a tanárok, hanem a
hallgatóság közül kerültek ki:
Hargittay Emil; Horváth G¿za,
Szalay Krisztina. így a tanárokra
és a tudományos kutatókra — a
kötet létrehozásával kapcsolatban — csak a lektorálás feladata
hárult A könyv végéri (hasonlóan
a JATE-publlkáciőhoz) névmutató segíti az eligazodást.
Vitatható, hogy egy diákköri
kiadványban feltétlenül sz.tkséges-e az idegennyclvű tarraimi
összefoglalás. Ebben a kérdésben
más-más álláspontot képviseltek
a szegediek és a pestiek. A JATE
kötetében megtalálhatjuk minden
dolgozat angol- és francia nyelvű
kivonatát, míg a pesti öss-tágításban ezt egy angol nyelvű tartalomjegyzék helyettesíti.
Dicséretet érdemel a pesti keltetnek a té-na hangulatát idé~
r
szép borítóterve, Szentes
'
munkája. Ugya-csuk e">
méltó a tipográfiai m c í - ' í .
amely a házi soksiorosiíás 1
tőségeit ötletesen ki aszná*.« '
lülmúlja a hasonló kiadvál yb
átlagos színvonalát.
Na feledkezzünk el az ösijeállitósVan s:ere UC szege " 1 izgatókról: Szigeti Ctaba, 1 '.
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Imre Szónyi Györjy EnJirc és l'rdei Klára dolgozatai kaptak helyet a kötetben.
Az egyes munkák értéke'ésére
vonatkozóan ŰJfalusi Ném-th Jenőnek a szegedi kiadvány bevezetőjében leírt véleményével értünk egyet, amely szerint „lofcb
ezt rábízni a tisztelt olvas ca".
Az említett kötetek Szegeden is
elérhetőek, elsősorban a JATE
BTK Magyar Irodalomtörténeti
Intézetében.
1978-ban ismét a JATE a soros
az egyetemközi vitaü'és megszerv e z é s é i n . Az előzetes tervek szerint a régi irodalom alkotóművészeinek társadalmi szerepével foglalkozó dolgozatok szerepelnek
majd a programban.
Remélhetőleg, hasonlóan a pestiekhez vagy a debreceniekhez.
Szegeden sem közömbösek a hallgatók irodalmunk emlegetett i dószakával szemben. Ez a kis tájékoztatás is az érdeklődés felkeltéséhez,
Illetve fenntartásához
szeretett volna h i T í i á w l n i
BARTÓK ISTVÁN

A gyermekklinika kis betegeit készségesen vigasztalja könyvvel a nővérke

A felnőtt betegek is egyre gyakrabban ké nek olvasnivalót a klinikákon létesített ..mini könyvtárak"-ból. (Fotók: Rnsskai Károly)

As Egészségügyi Minisztérium
Közművelődési Alapjából 70 ezer
forint céltámogatást adott a Szegedi Orvostudományi • Egyetem
könyvtárainak. Az összeg elosztásáról körültekintő felmérés után
úgy döntöttek, hogy 50 ezer forintot a kollégiumok, 15 ezret a klub,
ötezer forintot pedig a betegek
könyvtárainak fejlesztésére fordítanak.
A kollégiumok könyvtárainak
fejlesztése elsősorban a hallgatók
igényeinek megfelelően történik.
A szakirodalmi könyvek, lexikonok, szótárak, szépirodalmi művek
beszerzésében
könyvtári
szakemberek nyújtanak segítséget
Ezeknek a könyveknek az értékét növeli, hogy kéznél vannak,
segítséget adnak a tanuláshoz,
szórakozást, kikapcsolódást biztosítanak az elfáradt hallgatóknak.
Hozzájárulnak a szakmai, politikai és az általános műveltség
fejlődéséhez is.
A SZOTB KISZ-klub
könyvtár
létesítése — a fent említettek
mellett — fontos szerepet tölt be
a hallgatók olvasóvá nevelésében is. Ugyanakkor az öntevékeny művészeti csoportoknak, az
alkotóköröknek különösen is V
alkalmat ad majd az aktív művelődésre.
A betegek könyvtárának létrehozása, működtetése a klinikákon ugyancsak az orvostanhallgatók közművelődési tevékenyse
gén túl, a pszichés terápiába
való jártasság
megszerzésének
elsődleges gyakorlati lehetőségévé válhat.
ORGOVANY ERIKA
"i m

%

A balesetmentes közlekedésért Vadvirágnak
helye nincs

A JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolájában két
éve működik az a pedagógusok,
ból álló csoport, amely célul tűzte ki, hogy a közlekedés oktatásában, első időkben iskolai, később városi, megyei, országos
szinten is élen kell járnia.
Hogyan is kezdődött? Mint
minden évben, iskolánk 1976-ban
is részt vett a városi Közlekedésbiztonsági Tanács által szervezett
Nemzetközi Iskola Kupa versenyein, ahol csapatban és egyéniben is első helyezést ért el. Először Iskolai szinten foglalkoztunk
a tanulók tudásának bővítésével.
Az úttörőcsapat segítette elgondolásainkat: elsősorban a közlekedésben előforduló oktatási és
nevelési kérdésekben. Biztosítja
a szervezet azt a keretet, ahol
ezt a fontos tevékenységet végezhetjük. 1978-ban elindítottuk
a három fordulós KRESZ-szakpróbákat, amelyben összesen 1500
úttörő vett részt. Már az első évben bevontuk Szeged összes iskoláit. Áprilisban kerékpáros akadályversenyt rendeztünk, melyen
500 pajtás jelent meg. Csaknem
minden hónapban KRESZ-délután szervezésére került sor. Az
első évben, 1976-ban a nyolcadik
osztályos tanulók 90 százaléka
kapott segédmotorvezetői igazolványt.
Iskolánk nevelői teljes egészében e feladatokat megoldani nem

tudták volna, ha nem kapnak a
társadalmi szervektől segítséget.
1977-ben az előző évi tapasztalatok alapján kezdtük el a
munkát. A tanulók megszokták
és igényelték a KRESZ-rendezvényeínket, melyeken szívesen
vettek részt A városban elsőként
vezettük be a Hősök Kapujánál
az úttörő járőrök
szolgálatát
Folytattuk
a
KRESZ-szakköri
munkát is. Ebben az évben is
rendszeresen sor kerül kirándulások, vitadélutánok, raj- és Örsi
versenyek megrendezésére. Az is-

kola közlekedési tevékenységében
jelentős
segítséget
nyújtanak
Szeged vállalatai és intézményei
is.
Az idén KRESZ-bábcsoportot
hoztunk létre általános iskolásoknak és óvodásoknak egyaránt,
emellett részt veszünk a Balesetmentes Közlekedésért elnevezésű
országos versenyben, amelyben
szeretnénk tovább öregbíteni iskolánk jó hírnevét.
TAMÁSI JÁNOS

Egyetemi Kollégiumi Tanács alakult
Az ifjúsági parlamenteken, küldöttértekezleteken, de különösen
a József Attila Tudományegyetemen megrendezett diákfórumakon
nem egyszer és nem is kétszer
hangzott el a már-már örökzöld
téma: növelni kellene a kollégiumi férőhelyek számát, emelni kellene színvonalukon — ezzel is
hozzájárulva a hallgatók szociális- és életkörülményeinek javításához. A rendkívül magas albérleti árak ellensúlyozásaképpen az albérlők házának létrehozására vonatkozó ötlet egyelőre
kivitelezhetetlen. Maradt tehát
középpontban továbbra is a kollégium E kérdéseken túl sokakban felvetődött az a gondolat is.
hogy miként lehetne egységessé
tenni az egyetemi fiatalság e közös otthonainak irányítását A
példáért sem kellett túlságosan
messzire visszatekinteni, hiszen a
budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen napjainkban is
működik, a hatvanas évek elején
pedig Szegeden is létezett Egyetemi Kollégiumi Tanács. Az akkori szervezeti forma azonban,
sajnos, már elavulttá vált
Nos, éppen az elmondottak miatt tölthet él valamennyiünket
örömmel a hír: február Z-án
Egyetemi Kollégiumi Tanács alakult a József Attila
Tudomány-

egyetemen,. Az ú j testület létrehozásának célja — amint arról
Pályi Béla. a Kollégiumi Tanács
titkára tájékoztatott bennünket
—, hogy a rektor és az Egyetemi
Tanács véleményező, tanácsadó,
javaslatokat tévő szerveként működjön közre az egyetemi kollégiumok tevékenységének összehangolásában. a diákotthoni nevelőmunka egységes elvek szerinti irányításában. Az újonnan létrehozott Tanács további feladatainak sorában szerepel az egyes
diákotthonok egymástól való elszigeteltségének megszüntetése, az
ideológiai és művészeti neveléssel
kapcsolatos feladatok megvalósítása a szakkollégiumi rendszer
elterjesztése a diákság e szociális
létesítményeiben.
Az elkészült szervezeti és működési szabályzat alapján a most
megalakított Egyetemi Kollégiumi
Tanács elnöke dr. Rács János oktatási rektorhelyettes. A testület
munkájában részt vesznek a kollégiumok igazgatói, a diákbizottságok titkárai, a dékánhelyettesek. az egyetemi párt- és KISZszervezet képviselői, valamint a
JATE Rektori Hivatalának kollé-

giumi kérdésekkel foglalkozó dolgozói. A demokratikus döntések
kialakítását kívánja elősegíteni az
a tény. hogy ülésein a tanács elnöke által meghívott bármely személy részt vehet
A hónán elején megalakult
Egyetemi Kollégiumi Tanács Idei
első félévi programjában régóta
napirenden lévő kérdésekkel foglalkozik. Mint megtudjuk, éppen
a közeljövőben megtartandó első
ülésen olyan igények teljesítésének lehetőségeiről lesz szó. mint
a kari és koedukált
kollégiumok
kialakításának kérdése. Az egyetemi hallgatóság közös otthonainak karonként történő elkülönítése természetesen számos egyéb
gond megoldását, további tennivalókat sürget (Gondoljunk csak
itt az egyes létesítmények felszereltségben. színvonalbeli különbségeire!) A hibák, hiányosságok
kiküszöbölése ugyancsak a Kollégiumi Tanács feladatai közé
tartozik. Ennek mintegy előzetesen eleget téve tűzte a testület
további ülésének napirendjére a
Bolyai Kollégium
korszerűsítésével. otthonosabbá
tételével kapcsolatos kérdéseket.

A kötet elején Andó Mihály:
Szőreg természet
földrajzi
viszonyai című tanulmányában a
község településének természeti
földrajzi okait tárja fel. Szabó
József
a következő fejezetben
a község földrajzi neveit 'ismerteti, források alapján részletesen
elemző kísérletet téve a Szőreg
nép eredetének megfejtésére.
A falu történetével foglalkozó
fejezetek Trogmayer Ottó: Szőreg őstörténete
című munkája
nyitja, amelyben történeti forrásmunkák és a helyszínen végzett ásatások alapján a különböző korok
fellelhető emiékelt

regisztrálja. írásos dokumentumokra támaszkodva elemzi Szőreg középkori történetét
Karácsonyi Péter, bizonyítva, hogy a
település a 150 éves török uralom idején lakatlan pusztává
lett. Az újjátelepítéstől 1948-ig
Rákos István tárja fel a község
történetét, részletesen elemezve
az idetelepülő lakosság foglalkozását, birtok- és gazdasági viszonyait, a jobbágyok társadalmi
helyzetét és terheit Szántó Imre: A polgári forradalom és a
szabadságharc időszaka. Szőregen (1948—1849) című tanulmánya a helyzet részletes elemzésével szemléletesen eleveníti fel a
nevezetes szőregi csatát. A dualizmus idejének Szőregét mutatja be Bezdán Sándor, adatokkal
gazdagon Illusztrálva a népesség
összetételét, gazdálkodásának jellemzőit, a községpolitikát. Hegyi
András és Székely Lajos 1918tól a felszabadulás napjáig vizsgálja a falu történetét a Szőreg
az ellenforradalmi
korszakban
című gazdag forrásanyagot feltáró és rendszerető tanulmányában. A szőregieknek a néphatalom megteremtéséért folytatott
küzdelmét idéz; fel Szabó István:
Az agrárviszonyok
változásai
Szőregen a felszabadulás
után,

Amit ők ketten csinálnak Cseh
Tamással, az fejezi ki legjobban
korosztályunk érzéseit.
— Ez jelentett-e
változást saját
elképzeléseidben?
— Igen. Ma már nem téma
őrjöhgő, dühöngő ifjúságról beszélni. Érthető, hiszen senki sem
őrjöng, talán nincs is rá o k . . .
és ha néha lenne is, akkor is inkább más formákat keresünk.
Én arra törekedtem, hogy egyszerre lépjünk. Kiderült, az ösvény szűk, nem tudunk egyszerre lépni, sokan vagyunk. Lehet,
hogy nem is kell.
— A beat „temetői",
vészmadarai szerint a legnagyobb veszedelmet az elüzletiesedett
szellem
jelenti. Eltűntek a „nagy, lázadó
gondolatok", helyettük
monoton
gépzene, szórakoztató
könnyűzenei nagyipar van. A disco-slágerek inflációja mintha a pesszimistákat
igazolná...
— Ezzel egyetértek. A dtscozene valóban nem kedvez a műf a j rangjának. Ám, mint az irodalomban, vagy a képzőművészetben, a popmuzsikában is különböző szintek vannak. Mindenhol van giccs, ponyva, hamisítvány és valódi művészi alkotás:
— A hatvanas években az illés-együttessel
nagy
feladatra
vállalkoztatok.
Gondolok itt a
népzenei motívumok tudatos átvételére, a verses
nagylemezek
megjelentetésére. Egyesek szerint
a Fonográf-együttes eltért eredeti
koncepciójától...
— Amikor az „Illés" megalakult, még korlátlan lehetőségeink voltait, nem volt konkurrencia, hiszen mi voltunk az els ő k . . . Aztán egyszerre csak észrevettük, egyre többen vannak
körülöttünk. Egy hasonlattal élve: kezdetben olyan volt azegéss
műfaj, mint egy vadvirágos r é t
Majd váratlanul megjelentek az
erdészek. Védett területté nyilvánították a rétet Ma már vadvirágnak helye itt n i n c s . . .
— Néhány évvel ezelőtt, egyik
nyilatkozatodban, arra a kérdésre, művészet-e
a
popmuzsika,
még nem tudtál határozott választ adni. Kialakult-e azóta valamilyen
elképzelésed?
— Igen. A popmuzsika — művészet Leginkább az iparművészeihez hasonlítanám Mindennapi fogyasztásra alkalmas műveket készítünk. Oj igényeknek teszünk eleget, s ú j igényeket táplálunk magunk is. Ha nem lenne
popmuzsika, nagyon hiányozna
valami az életünkből...
*DEZS0 LÁSZLÓ

(ssalsy)

A ,,szőregi nemzetség"-ről
Intézményeink
oktatói többéves tudományos munkálkodásának eredményeként jelentős monográfiával gazdagodott a helytörténeti szakirodalom. A szegedi városi tanács végrehajtó bizottsága művelődésügyi osztályának kiadásában a napokban megjelent a Szóreg és népe című kötet. A magyar és szerb nemzetiségű
község újratelepítésének
230. évfordulója apropóján kiadott, Hegyi András által szerkesztett tanulmánykötet sokoldalúan mutatja be Szőreg múltját
és jelenét — a „szőregi nemzets é g - e t.

Bródy Jánost nem kell bemutatni az olvasóknak. Nevét valamilyen formában mindenki ismeri. Többen például úgy tudják, hogy táncdalszövegíró. Kétségtelen: valami igazság ebben a
meghatározásban is van. Már
amennyiben elfogadjuk a táncdalt, mint rosszul értelmezett
műfaji kategóriát Ha azonban
szűkítjük a kört, és az enyhén
szólva dilettáns „táncdal" meghatározás helyett pop-rock műfajról beszélünk, már nem elégedhetünk meg ennyivel. Bródy
nem egyszerűen táncdalszövegíró. Amit ő művel, az már rokon
a költészettel.
Amíg egykori kollégái — az
„igazi"
táncdalszöveg-írók
—
százszámra gyártották
giccses,
szirupos szövegeiket, addig Bródy valami olyasmire „vetemedett", ami a hatvanas évek elején még egészen szokatlan volt
e műfajban: ú j gondolatokat, érzéseket mert kifejezni, és mindezt úgy, hogy egy egész nemzedék magáévá tudta tenni.
— Mi volt ennek az oka? Történt-e változás a műfajban
a
'hetvenes években? — többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk a Fonográf-együttes
-épszerű tagjával e«yik legutóbbi szegedi fellépésüket követően.
— Vllágéletemben az egyszerűségre, a közérthetőségre törekedtem dalszövegeimben. Semmi
mást nem csináltam, mint azt,
hogy teljesen őszintén írtam le
gondolataimat, érzéseimet Ez a
hatvanas években még óriási
merészségnek számított A megszokott, kellemesen semmitmondó, andalító közhelyek helyett
mást hallottak az emberek Egyszer csak — mondjuk tánc közben — azt vették észre, hogy
nemcsak a partnerra, de a szövegre is lehet figyelni.
— Indokolt-e a múlt idő?
— Szerencsére nem. Ma már
Inkább arra kapják fel az emberek a fejüket, ha a régi giccses
szövegeket
hallják. Sajnos, a
múlt kísért, mondhatnánk, a
nosztalgia reneszánszát éli. A
pesszimisták szerint a pop m ű f a j
végleg válságba jutott. Sebaj,
többszőr eltemettek már minket
— mégis élünk. Szerintem, nem
a popmuzsika jutott válságba,
hanem az az elképzelés, hogy
majd ml, fiatalok megváltjuk a
világot Nekem még mindig az a
fontos, hogy mi a közös bennünk A valóság az, hogy egyre
kevesebb A hetvenes évek költőszövegírója érzésem szerint Magyarországon Bereményi Géza.

és Nagy István: Küzdelem a néphatalom megszilárdításáért
Szőregen című, a gazdag dokumentumanyag mellett a résztvevők
és a szemtanúk vallomásait is
felelevenítő munkája.
A Szőreg népe című fejezetben
Ferenczi Imre a népi szokásrenddel és a viseleti módokkal foglalkozik. A helyszínen gyűjtött, s más
forrásokkal tudományos alapossággal összevetve elemzett anyagból a bőséges kép- és rajzillusztrációk segítségével — szemléletesen tárul elénk a szokásrend
közösségi és családi kialakítása,
a közösségbe való beleszületés,
a felnőttek rendjébe való belépés magyar és szerb hagyományvilága, viselkedési és viseleti
módjai. A fejezet végén Tóth
Béla és Dér Endre írók
riportjai, vallomásai hozáák közelebb
az olvasót a szőregi emberekhez.
Az
alkotócsoport
kollektív
munkálkodásáról
is tanúskodó
értékek monográfia • bizonyosságát adja annak, hogy társadalomtudományokkal
foglalkozó
oktató kutatóink mindinkább kötődnek szűkebb környezetükhöz,
s azért kutatják a múltat, hogy
annak feltárásával a jelenhez
szólhassanak.
SZ. M.

Technika és kultúra
Számos
új,
közérdeklődésre velődéstörténet, III. Történetfiszámot tártó könyvet jelentetett lozófia, IV.
Tudománytörténet,
meg az utóbbi hónapokban a könyvtörténet, olvasás, V. EsztéGondolat Kiadó. Kiadványai kö- tika és irodalom, VI. Vallástör.
zül itt most kettőre hívjuk fel a ténet és ateizmus. S bár a tartafigyelmet. — A technika törté- lomjegyzék alapján úgy t ű n h e t
nete iránt érdeklődőknek (áz azt hogy a szerző a témáknak a
tanító történelem
szakosoknak megszokottnál talán szélesebb tekülönösen) ajánljuk Petrik Ottó: rületéről választotta vizsgálódásai
Technikai
kuriózumok
című tárgyát — a kötet mégsem kelti
zsebkönyvét. A vékonyka kötet- a „szétszórtság" látszatát. A benben érdekes, különös, eredeti el- ne foglaltakat ugyanis összeköti
képzeléseken alapuló, számunkra egy közös vonás. Amiről a bevema már „furcsaságnak" számító zetőben a szerző így ír: „Jelen
eszközökkel, gépezetekkel, kelet- kötetet talán egy élet hordalékákezésük és utóéletük történetével nak lehetne nevezni. Olyan doismertet meg a szerző. A számos kumentumok
gyűjteményének,
ábrával, színes képpel illusztrált mely a filozófiai és történeti
könyvben a kétcsőrű teáskanná- témák elméleti elemzésének tüktól Leonardo da Vinci „tűzorgo- rében Jól vagy rosszul, de minnaján" s a világ „leg"-jein át a dig szövegszerű hitelességgel vall
tengeri betegség megelőzésére ki- arról, hogy bizonyos ma^as mértalált
különleges
hajókabinok tékű filozófiai fogalmak és esetervéig sokféle technikai kurió- mények miképp vészelhették ót
zummal
ismerkedhetünk
meg fi fasizmus korának devalvációszórakoztató formában.
ját, és miért érhették meg a huAZ előbbinél lényegesen na- manizmus, racionalizmus, euró.
gyobb koncentrációt, elmélyült paiság megtépázott eszméi, hogy
tanulmányozást igényel a kiadó a fasizmus bukása után friss, élő
másik könyve A kultúra történe- tartalommal újuljanak meg bitisége. A Mátrai László akadé- zonyságául annak, hogy a munmikus tanulmányait egybegyűjtő kásosztály valóban örököse mindkötet hat nagy fejezetre tagoló- annak a kulturális értéknek, medik: I. Filozófiatörténet, II. Mű- lyet az emberiség eddig alkotott."
SZEGEDI
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A P E R Z S A Ö B Ö L FELÉ (I. rész)
A Közép-Kelet két szárazföldi
úton közelíthető meg, Sztarnbulon át vdfcy a Kaukázuson keresztül. Az utóbbit próbálták ki
1975-ben. Most nem egyedül indultam, útitársain kipróbált európai utazó volt. A mottó a régi: az utazásnál nem a pénz a
legfontosabb, hanem a kíváncsiság és egy kis nyelvtudás.
Az út Lvouig vonattal, majd
Kijeven át repülővel Tbiliszi be
vitt, innen akartunk vonattal Törökországba menni, majd autóbusszal Kurdisztánon át az Arab
(Perzsa) öböl felé.
Négy napot töltöttünk Grúzia
fővárosában. Nem lehet kihagyni
a saslikot é6 a vörösbort — meg
a zöld teát, ami sárgászöld, de az
ize kicsit más.
Mindig abban a hitben éltem,
hogy sehol sem volt több véres
háború, mint a Kárpát-medencében. Ez most megdőlt, a Kaukázus került első helyre. Éppen
ezért csodálatos, hogy a ritka és
rövid békeidőben milyen szép
építészeti, irodalmi és ötvösremekek készültek. Az utóbbiakkal a múzeum kincstárában ismerkedtünk meg, és bátran írhatom, nincs párja a világon. Egy
ett látott dolog azóta is izgat —
ma még műszaki rejtély, hogy
készítették' az ikonok zománco.
zását. Titkukat sírjukba vitték a
mesterek, ha ugyan volt nekik s
nem egy mongol vagy perzsa
portya
során
mészárolták le
őket. Szokatlanul hideg hajnalon
várakoztunk az államáson, s azzal a tudattal szálltunk fel a vonatra, hogy egyszer még visszatérünk ide, itt mindig vannak
barátok.

A török határon

saság egy taxiba préseli magát,
a csomagok az ölünkben férnek
el csak.
A szerelvényt gőzös húzza, lassan cammog. Ismerős vöröses talaj, látni, hogy néhány helyen
még mindi? faekével srántanak,
görnyedve hajolnak az ősi szerszámra. Gyakran megállunk, olykor gyerekek jönnek fel, a nagyobbak cigarettát kémek, meg
felnőttek, akik kíváncsiak ránk,
ritka arrafelé az idegen. Ügy látszik szimpatikus lehetek az egvik
lapáttenyerű utasnak, aki néha
barátságosan hátbavereget, úgy,
hogy porzik a tüdőm. így megy
véeestelen végig, majd besötétedik.
Reggel már magas szikiák kö_
zött kanyargunk, ez a Tigris és
az Eufrátesz forrásvidéke. A fülkénkbe egy fiatal, intelligens arcú török jön be. Hamar megoldódik a nyelve, látszik, hogy dühös. Franciaországban volt vendégmunkás, de haza kellett jönnie, nem kapott újra munkát. Ha
pár embert el kell bocsátani,
mindi? rajtuk kezdik. Itt egy útépítést vezet — vezetne, ha nem
lenne ez a ramadín. az egyhónapos vallási böjt. A 100 emberből 80 tartja a böjtöt, erőtlenek,
nem bírnak dolgozni, nem megy
a munka. A felesége meg otthon
van a gyerekkel, a pénz k°llene.
Akik
Európából
hazatérnek,
azokra mind nyomasztóan hat ez
a „sötétség".
A vasút nagyon olcsó, diákoknak 50 százalék kedvezmény jár
(a mi IUS igazolványunkra is),
de lassú. Három nap alatt tettük
meg az elvileg kétnapos utat —
közben külalakunk hasonul a lakosságéhoz, — de ez mindig
előny. Késő éjjel érkeztünk meg
Maiatyába, a váróteremben vacogjuk át az időt a virradatig.

Kora hajnalban busszal megyünk
tovább, de kerülővel, mert pár
hete a földrengések miatt az utakat lez-árták, több mint ezer áldozata van. Így Gariantep felé,
nagy kerülővel kell mennünk.

Kurdisztánon át
A buszállomás egyben piactér
is, mézédes szőlőt, savanykás, jó
zamatú gránátalmát árulnak. Két
óra múlva indul a busz tovább,
ígérik, megvesszük a jegyet. Persze két és fél óra múlva már
megkérdeztük, mi lesz az indulással.
A mi járatunk nem megy, de
szálljanak fel arra a buszra, az
elviszi magukat. — Be Is telepedtünk a» helyszám szerint, erre megjelenik egy szőrös pacák
és követeli, adjam át a helyet.
Mikor vonakodtam, az ingemnél
fogva felemelt. Honnan jönni te?
— kérdezi mérgesen. Szingalézek
vagyunk — mondom. — Mind
ilyen a szingalézek — mondja,
ö már csak tudja . . .
De azután meglátta, hogy a
kulacsomban víz van, és egyhajtásra kiitta. Ekkor már haver
voltam, békésen kitúrt inkább
egy fiatal törököt Közben útitársam sápadtan figyelte, nem lesz-e
'verekedés. Pedig hol volt ez Afganisztánhoz!
Délután érkeztünk meg Arjába.
Remek, melegvizes szobát kaptunk (3 dollár), mosakodás után
már megyünk Is lófrálni egyet a
városban. A bádogosok és rezesek utcáján keresztül a nagymecsethez jutunk, a piactér mellett
Aztán egy szép meglepetés: egy
újabb mecset, fák és medence
mellett — végre zöld f o l t Vala-

hol olvastam, hogy ez zarándokhely, állítólag egy prófétát máglyára raktak itt (ez mással Is
előfordul), de nem fogott rajta
(ez már csak a prófétákkal).
Egyik " árustól
mézesmadzagot
vettünk Ez mézbe mirtott kötél
alakú tészta, de jó ízű.
Visszafelé ballagva a péknél
lepény alakú kenyeret — ekmekket — vettünk, ez lesz a vacsora. Hirtelen nasv zaira, autók
tülkölésére figyelünk fel. Ecevlt!
Ecevit! — kiabálja a tömeg, a
pártvezér járt ott korteskörúton.
Vacsora után látom, hogy útitársam az ajtóhoz tolja az asztalt és széket, hogy nehogy bejöjjön valaki. Sztambulban élő
ismerőse írta, hogv vigyázzon
errefelé, mert a ..szőkéket nemre
való tekintet nélkül megerőszakolták a kurdok". Biztonság ked.
véért még a tőrét is a párnája
alá dugta.
HP Inaiban egv pillanatra felébredve furcsa kéDet láttam. Ott
ült ágyában, kezében a tőr. s
ugrásra készen figyelte az ablakot: a függöny lassan húzódott
szét — a hajnali szél lebegtette.
Reggel felmásztunk a várost
ura'ó hegyre, a fellegvár romjai
közé. A mély várárokban s*emét
és csonthalmaz mellett megtaláltuk a bejáratot. Fentről a szép
kilátás nyílott a város lapostetejű házaira. Az ott alvók Is felkerekedtek már, dolgoznak Aztán a temető következett Az
egyik síron autót látunk — biztosan elütötték, gondolom, de egy
másikon varrógép van. tehát hamis teória — ez a foglalkozást
jelölheti.

A török határon mindössze két
kocsi gördült át, az egyikben
csak mi ketten voltunk. A vámvizsgálat rövid volt. A vámos
ételeink között turkálva megkérdezte, hogy mi van az üvegekben. Kefir — mondtuk. Az jó,
azt szeretem — mondta és eltette magának.

EGYETEM

— Díjakat nem osztottak, de
kitűnő volt az ellátás, szállodában laktunk, étkeztünk, változatos programot állítottak össze a
vendéglátók. Horvátországba vittek bennünket kirándulni. Minden nemzet küldöttei mellé legalább két nyelvet beszélő kísérőt
adtak, természetesen
diákokat.
Szegedről a József Attila Tudományegyetemről ketten voltunk.
Kovács Zsuzsa ötödéves vegyész
és én — folytatta István.
— Az előadások milyen
körökben hangzottak el?

téma-

— A kémia kibernetikai problémáiról. a korróziómegelőzésről,
elektrokémiai területekről, folyadék-kristályok vizsgálatáról hallottunk.
— Mi volt a dolgozatod

címet

— „Forgó vonal agitátorokkal
ellátott készülékek alkalmazása
környezetvédelmi célokra." A környezetvédelem Jugoszláviában is
előtérbe került, a dolgozatom címének köszönhettem, hogy a
belgrádi rádió riportere interjút
készített velem.
•

— Az előadást angolul tartottuk. többnyire ezen a nyelven beszélgettünk. T et. hogy nem jellemző. de például az NDK-sok
..kenték-vágták". Csehszlovákiából, Olaszországból is
voltak
résztvevők. Ügy vettem észre,
hogv mi magyarok beleértve az
ELTÉ-ről és a budapesti műszaki
egyetemről érkezett diákokat közel sem rendelkeztünk olyan alapos nyelvtudással, mint a külföldiek, pedig bármikor szükségünk
lehet rá. akár a szakdolgozat készítése közben is. ha egy külföldi folyóiratot kell átolvasni.

Törökországi temető rumjai (A szerző felvétele)

Megalkotta tökéletes hasonmását, embert faragott az
acéi és műanyag alkatrészek hideg kristályaiból.
Az újságok már hónapok óta magyarázták a bonyolult mechanizmust, tudósok százai próbálták megértetni a Föld minden lakójával, hogyan is működik majd
ez a csodálatos robot, hogyan állít majd elő a semmiből új alkotásokat anélkül, hogy valaki is jól előkészített programokkal, vaskos számoszlopokkal irányítaná
gondolatait.
Sokan nem értették az elektronikus agyak működésének elvét, a fizika most megszelídített törvényei titokként zárkóztak el előlünk, de azt a Föld legtávolabbi telepein is tudták, hogy a Gép írni fog.
Versek, drámák, regények bújnak ki belőle, ő lesz
a Föld vén varázslója, aki maga köré gyűjti a munkába íáradt négereket egy lassan szunnyadó tűznél,
hogy szefcb, boldogabb holnapról meiéljen, ő lesz a
könnyed tollú romantikus, aki a leggonoszabb szellemet is legyűri, beszéli majd a realizmus kíméletlen
nyelvét,
és gátak nélkül csatangol a szürrealizmus fel{
edwhetetlen szigetein, mert szerves egységgé ötvözi
.nagábíi letűnt korok minden tudását és taoasztalatát.
A tökéletes szintjén mozgó majd acél-leikében a humor és szatíra, a gúny és a lesújtott keservek.
Nem lesz többé szükség arra, hogy a gondolat, az
apró ötlet súlya alatt remegő fejek vallassák a szavak
értelmét, hogy elhagyott útszé'eken, vagy poros padlásszobák mélyén lázasfejű suhancok énekeljék, csiszolták verseiket, miután kiállták az alkotás keserves
próbáját.
Nem lesznek művészek és eltűnnek, a kritikusok is,
hls- e Gé*v "-'i»
az «m" ar s-.i1 le-nénel: tökíls'es -koncén ,:v.ciója e1',—•!' m V '
hlMi; acó'-toi'a a" ól csak
kiiorroit hibátlan íYiű.ek yújnak az olvasó e'é.
A tudós koponyák mór jóval az átadás előtt belátták, hogy ez a Gép milyen régi nyűgtől szabadította
meg az emberiseget, és hány ezer embert kapcsol be a

2 SZEGED»

EGELI GYÖRGY

— Nagyon meglepett hogy teljés egészében diákok szervezték
a konferenciát. Az anyagi támogatást a prospektusban kö7ölt
hirdetések fejében üzemek adták. Biztos azt gondolták, hogy a
termelés is profitál abból, ha magasabb szintű a jövő szakembereinek képzése — magyarázta lelkesen Tóth István ötödéves fizika—kémia szakos hallgató. A VI.
Nemzetközi Kémiai és Alkalmazott Kémiai
Diákkonferenciáról
beszélt, amit Novi Sadon rendeztek meg. Más ország, más város:
nem rangsorolták a beérkezett
dolgozatokat, a szokásoktól eltérően jutalmazták az előadást tartó diákokat.

— Hogyan értettétek meg egymást a külföldi
egyetemistákkal?

At kellett szállni egy másik
vagonba. Első osztályon utaztunk,
ilyen lehetett nálunk is ötven éve
a másodosztály. De egy nagy lélegzettel akár egy percig is ki
lehetett bírni a vécéjén — aztán
jöhet az ammóniamérgezés. A
hordárok megfogtak egy
kis
szatyrot, bevitték a fülkébe és
máris kérték a honoráriumot
Kaptak egy új, csillogó kétforintost, amin — apa és fia — azon.
nal összeverekedtek, azt gondolták talán, hogy arany. Aztán az
őrt álló katonák jöttek cigit kunyizni — míg egy tekintetes feljebbvalójuk gyengéd rúgással el
nem zavarta őket
Késő éjjel t érkéztünk meg az
e'ső városba^ Hosszú üvöltözés
után (amit itt csendes alkudozásnak neveznek) taxival egy szállót
kerestünk. Reggel az egész tár-

(Folytatjuk.)

Kell
a nyelvtudás

A GEP
Tárgy, a kézzel fogható és emészthető Tárgy termelésébe.
Mikor e'érkezett a dél, és a Központi Kutató Intézet hatalmas atomóráján az ezüstfényű mutató rákúszott a tizenkettes számra pár száz meghívott előtt az Intézet elnöke egy csillogó dobozra mutatott. Több száz
televíziós állomás kamerája, s nyomában több, mint
húszmilliárd szempár követte a kije'ölt irányt, s pillantotta meg„a Gépet, a csodát, a Győzelmet. Az elnök mé'tató szavaiból szinte semmit sem hallott a
diadalmámorban Ú3zó Föld, hisz minden családban
pezsgőt bontott a családfő, minden kis közösség harsány éljenzéssel üdvözölte az egész Föld új barátját;
a Gépet.
A legfigyelmesebb fülek Is csak annyit jegyezhettek
föl az ünnepi beszédből, hogy ez a gép több, mint egymillió év művé:zeinek tudását, tapasztalatát, zsenialitását őrzi az elektronikus agyak mélyén, és semmi
mást nem kell tenni a megalkotónak, mint megnyomni a kívánt gombot, hogy az áramköFök megkezdhessék soha nem lankadó munkájukat. A vers zöld, a novella kék, a resény barna, a dráma fekete gombot kapott a finomművű kapcsolótáblán. Csak egy mozdulat,
s maris a szükségletek szerinti mennyiségben bújnak
elő a friss alkotások. Tehát nemcsak a munka fáradtsága tűnik el örökre, hanem megszelídül, és felfoghatatlanul
válik az élőállításra
fordított idő is.
t j v -m^w ó: t
.»'.r"' é'- "y-Ué vfMk az év-ken át
tar
' u
•: " ' -r
é~" -'é*. nmivsl a t"'"t" : ; v
- -»'»n"". törekvő em\,er finomította müvének kriatá—zavait.
A Gép ezt másodpercek törtrésze alatt Tökéletes
szinten oldja meg.

Sok barátot szerezhettünk. Tavasszal két jugoszláv egyetemistát várunk, meghívottakként részt
vesznek a helyi diákköri konferencián. Szert tettünk más kapcsolatokra Is, remél jük, hogy ezeket hasznosítani tudjuk az egyetem elvégzése után.
J. E.

„Nem kell hozzá e m b e r . . . Fölöslegessé válik a gondolkodás' suttogták boldogan az összegyűlt tudósítók,
amikor az elnök méltóságteljes léptekkel elindult az
emelvényről, hogy megnyomja azt a gombot, ami egy
gyönyörű óda születését indítja meg, ódáét e nap dicsőítésére.
Néma csönd kísérte az elnök lépteit. Kamerák és
mikrofonok százai lapultak egyre közelebb a csodálatos testhez; s szinte pattanásig feszült minden idegszál. mire az elnök eljutott a vezérlőpultig.
Ujját a zöld gombra helyezte, mosolyába az alkalomhoz Illő páto:z vegyült, s máris elindult végtelen
hódító útjára a Gép. Előbb egy kattanás, majd halk
moraj zúgott végig a finomra csiszolt mű-márvány
padlón, kigyulladtak a Gép mű-szemei. Hirtelen a
halk morajba valami egé-zen furcsa, fölismerhetetlen
hang keveredett. Először ijedten szipogott, majd egyre
élesebbé vált s pár másodperc múlva szabályos elfulladó sírássá torzult. Ezt a hangot már nem lehetett
semmilyen gépi zajjal összekeverni, nem lehetett titkolni,, vagy félremagyarázni; csak hallgatni. Talán egy
kisgyerek sírása bújt elő a csillogó borítólemezek mögül, talán egy asszony keserű zokogása lehetett, de
ahogy telt az idő egyre vaskosabbá nehezült a hang:
egyre gyorsabban kúszott végig a mű-földön egészen
a műanyag falakig. Rátelepedett a művirágok szirmaira, megrázta a műanyag ablakok műkilincseit, mint
aki szabadulni akar a teremből, hogy végigballagjon
az utcán, elvegyüljön az ünneplő tömegben.
Az egész Föld döbbenten figyelte, hogyan fullad a
Gép hangja egy megtört öregember zokogásává: egy
öregember tehetetlen hangjává, ami könnyekkel tör a
világra.
A hang egyre vénült, egvre remény'eiene'^bíl' siratott ety eltűnt világot, maid megV't egy ethí'ázo't
álom hantjánál, hogy távol minden forrongó csodától
búcsúzzon egy nagy lehetőség elporladó kincseitől.
BÁTYI ZOLTÁN

]

Előtérben
a tömegsport
Az egy esztendeje megalakult
JATE SC 1977. évi munkájának
ériékelésé volt a témája annak a
beszámoló közgyűlésnek, amelyet
február 15-én tartottak meg a
központi épület aulájában.
A közgyűlés díszelnökségében
többek között helyet foglalt dr.
Ahtalffy György rektor, Fazekas
Erzsibet,
a Csongrád megyei
Testnevelési és Sporthivatal, valamint Halász Jánosné, a Szeged
megyei városi Testnevelési és
Sportfelügyelőség munkatársa.
Először dr. Rácz János oktatási
rektorhelyettes, a JATE SC elnöke tartotta meg a sportklub
egyéves munkájáról szóló beszámolóját. Beszédében többek között kitért az 1977. évi sporttevékenység anyagi feltételeire is, e
szerint az egyetem 200 ezer forinttal támogatta az elmúlt évben a sportklub munkáját A
szervezeti életről szólva az előadó megemlítette, hogy egy esztendő alatt «56-an léptek a JATE
SC-be. Dr. Rácz János beszámolójában elmondotta, hogy a sportklub elsődleges célkitűzése a tömegsport
jelleg
kidomborítása
volt. Épp ezért örvendetes, hogy
a. legnagyobb létszámmal a természetjáró szakosztály
rendelkezik. ötvenkilenc túranapon 354 fővel vettek részt különböző túrák o n A kézilabda szakosztály tevékenysége is — mint a beszámolóból kiderült — jónak mondható. A férficsapat jó teljesítményt .nyújtva harmadik helyet
szerezte meg a városi bajnokságban, s a női csapat is a középmezőnyben végzett Dr. Rácz János a® elkövetkező évek Jeladatai
T-t--.- " '
-*T!
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Asztalitenisz
bajnokság

között említette az Ady téri pályák világításának
korszerűsítését,
továbbá egy tornacsarnok és a
felsőoktatási intézmények
közös
uszodájának
felépítését.
A beszámoló, majd az azt követő napirend, a
Számvizsgáló
Bizottság
elnökének
jelentése
utón, értékes hozzászólásokra került sor. Ezekben szó volt az Edzett ifjúságért tömegsportmozgalom jelenlegi helyzetéről. A hallottak szerint az egyetemen mintegy 500 fő már most bronz fokozatú szinten teljesítette az akció
első két követelményét. A további
felszólalásokban szó volt a ter, mészét Járó szakosztály működéséről, a kézilabda szakosztály munkájáról, valamint a tollaslabdázók
•teremproblémáiról is.
•i
A hozzászólásokat követően határozati javaslatok elfogadására
került sor. A közgyűlés közreműködése alapján több pöntban módosították a JATE SC alapszabályát, s a jelenlevők egyhangúlag
megszavazták a röplabda és kosárlabda sportcsoportok szakosztállyá való minősítését
Végezetül dr. Rácz János, a
sportklub
elnöke
jutalmakat
nyújtott át a legjobban dolgozó
társadalmi aktivistáknak Ennek
megfelelően pénzjutalomban részesültek: dr. Baláspiri Lajos, dr.
Felföldi Károly, dr. Halász Dezső,
dr. Somlai Csaba, Szil Elemér, valamint Antali Károly, Deák Péter, Farkas Rozália, Hudák László,
Hum Rozália, Jakab Sva, Nagy
Miklós, Palágyi György, Palágyi
Márta és Tary Gábor.

örvendetesen megnőtt a JATE
Szakszervezeti
Sportbizottsága
erőfeszítéseinek
eredményeként
tudományegyetemünk oktatóinak
és dolgozóinak sportolási kedve.
Ezúttal az 1978. évi pingpongbajnokság jelentett újabb frontáttörést. Erről a szíyderítő ver_
senyről, mely az elmúlt hetekben
zajlott, adunk hírt.
Elsőként a hölgyek vetélkedéséről szólunk. Tizennégy indulót
köszönthettek a
rendezők az
Ady tér igen szűk tornatermében. Az idén ú j trónkövetelő jelentkezett Czijikóczkiné
Mcs'tó
Eszter személyében, aki nagy
csatában
legyőzte az „örökös
JATE-bajnok" eimré eddigi eredményei alapján méltán igényt
tart5 dr. Várkonyiné dr. Bálint
Erzsébetet
Végső sorrend: 1. Czinkiczkiné
Meskó Eszter (Szerves Kémia),
2. dr,. Várkonyiné dr. Bálint Erzsibet (Biofizika), 3. dr. Fábiánná Debreczeni Anikó (Kísérleti
Fizika).
Női párosban mi'r nem volt
ilyen 'izgalmas a verseny, mivel
ebbeh a számban
mindössze
négy párös vett részt. A bajnoki
címet az egyéni verseny két legjobb játékosából alakult p á b s
szerezte meg: 1. Mesló—ár. Bálint, 2. dr. Pappné—dr. Fábiánné
(Kísérleti Fizika), 3. Deákné—
Varjúné (Fizika).
Legnagyobb érdeklődés a férfiak egyéni bajnokságát kí~érte,
amelynek 59! résztvevője volt. A
rendkívül színvonalas összecsapások az alábbi eredményt hozták: 1. Kemenes Zoltán (Növénytan), 2. dr. Papp György (Elméleti Fizika), 3. Marosi Károly
(Sokszorosító).
Férfi
párosban
nyolc duó állt asztalhoz és igen
éles küzdelem után a végeredmény: 1. dr. Hevesi—dr. Papp
(Kísérleti Fizika), 2. Kemenes—
dr. Jáky (Szervetlen Kémia), 3.
Galambos—Bohus
(Kibernetika).
A vegyespárosok
versengésében
a Meskó—Kemenes együttes dia
dalmaskodott
F. T.

Élen
a labdajátékokban
Február 9-ép tartotta meg idei
beszámoló közgyűlését a Szegedi
Orvostudományi
Egyetem
Lendület SE elnevezésű sportköre a
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében. A rendezvényen többek között jelen volt
Halász Jánosné, a Szeged megyei városi Testnevelési és Sportfelügyelőség munkatársa.
A közgyűlés első részében dr.
Gecse Árpád, a Lendület SE elnöke tartotta meg beszámolóját
Beszédében részletezte az orvosegyetemi tömegsport
jelenlegi
helyzetét: az adatokból kiderült,
az elmúlt esztendőben 1800 hallgató vett részt több tömegsportmegmozduláson.
Jelentős
eredmény, hogy
az
egészségügyi
spartakládon a SZOTE versenyzői az utóbbi három évben mindig az első helyen végeztek —
ezzel végleg .elnyerte a vándorserleget. A kezdeményezésekről
szóivá az előadó külön kiemelte
az 1977. évi nyári mindszenti kajaktábort, valamint a nemrégen
Hideghegyen megrendezett sftábcrí. Dr. Gecse Árpád beszámolójában szólt a szakosztályok
tevékenységéről
is. A legsikeresebb sportágnak a múlt évben a
tollaslabda bizonyult Ezt igazolja az a 18 érem is, amelyet az
orvosegyetem sportolói szereztek a különböző versenyeken.
A kézilabda szakosztály tevékenysége is kiemelkedő volt 1977ben. A sportág női versenyzői
megnyerték a városi bajnokságot A kosárlabda
szakosztály
csapatai sajnos, gyengébb eredményeket értek el. A Medikus
Kupin
a
SZOTE versenyzői
ugyancsak gyengébben szerepeltek: a korábbi években soro-

zatban értek el első helyezéseket az elmúlt évben azonban
visszaestek. A helyi intézmények
közötti versenyben
viszont az
orvosegyetem hallgatói — a várakozásnak megfelelően — Jól
megállták a helyüket Jelentős
eredménynek
könyvelhető
el,
hogy a sportegyesület
tavaly
megkapta a Pályaépítők
Klubjának első díját.
Az elkövetkező esztendők
fel.
adatai között — miként az elő- .
adó szólt róla — o SZOTE-pálya világításának
további
korszerűsítése szerepel mintegy 100
ezer forintos beruházással. A
sportklub vezetői továbbá célul
tűzték ki a Medikus Kupa versenysorozatán
való jobb helyt- \
állást is.
A
beszámolót
követően a
Számvizsgáló
Bizottság
elnöke
számolt bé az egyetemi sport- '
egyesület elmúlt évi, valamint'
idei
költségvetési tervezetéről
Az ezt követő hozzászólásokban
aktuális problémákról is szó volt.
A felszólalók többek között felvetették egy külön orvosegyetemi
sportuszoda
felépítésének
gondolatát is. Amint az interpellációkból és a sportegyesület vezetőinek válaszaiból kiderült az
egyetem vezetői tervbe vették a
közeljövőre egy csónakkikötő kialakítását a • Bőrklinika előtti
partszakaszon, valamint az egyetem uszodájának felépítését is.
A beszámoló és a Számvizsgáló
Bizottság jelentésének elfogadása után kedves színfoltja volt a
közgyűlésnek a városi bajnokságban első helyezést elért nöi
kézilabdacsapat tagjainak
ünnepélyes köszöntése és a díjak átadása.
SZ Z.

-—

A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetemen is nagy súlyt fektetnek a tömegsportra, a hallgatók
mozgásigényeinek
kielégítésére
Az orvosegyetemisták
amatőr
sporttevékenységének két — egymásrnk ugyancsak ellentmondó
— pillanatát kan 4 a lenosevégr< •
fotóriporterünk. Ba'<-a látható fel. vételünkön a nyugatom sportjának, a sakknak megszállottai elmélkednek a lépéskombinációkon.
A másik oldalon az izmok küzdelmének lehe'ünk szemtanúi —
a szkanderezés mestereinek jóvoltából. A két muszklis fiú öszszecsapása láthatóan jó szórakozást jelent — a szurkolóseregnek.

Óh.-sok sítáborban
Az Apáthy kollégium előtt napok programjában reggel fél
SZOTE-sok gyülekeznek álmo- 8-kor volt az ébresztő, majd a
san és fázósán hatalmas hátizsá- lakók reggeli tornán vettek részt.
kokat és sífelszerelést cipelve. Kilenc órától a haladók a mereFél 7-kor a 41 fős csoport két dek hegyoldalakon fejlesztették
kisbusszal - elindul a Börzsöny- tovább a kezdők számára már
elkápráztató tudásukat.
ben levő Nagyhideghegyi Türis- szinte
tanáz felé. Az egyetem sportbi- Ez utóbbiak pedig a lankásabb
zottsága immár másodízben ren- lejtőkön esésekkei tarkítva hajdezte meg itt sítáborát, amelyen tották végre az előírt . gyakorlasportfelelősök és a Lendület SE tokat A kiadós ebédet délutáni
sportolói
vehettek részt. Az szabadsíelés követte. Esténként
alapszervezeti sportfelelősök szá- játékos vetélkedőkre, kvízjátémára továbbképzés és felkészítés kokra került sor. Az utolsó esis volt ez a tavaszi sportidényre, tére a műsort a testnevelési tantovábbá az Edzett ifjúságért moz- szék csoportvezető tanárai állígalom soron következő feladatai- tották össze. Erre az alkalomra
született a tábor életét összefognak végrehajtására. ' '
laló csasztuska, melynek utolsó
A felszerelések a már régeb- két sora valamennyi táboilakó
ben meg'evő, valamint újonnan véleményét tükrözi: „Hejt Móvásárolt lécekből kerültek ki. A ka, játék, sok jutott erre az egy
hogy jövőre is
kitűnő felszereléseknek Is szere- évre, reméljük,
Hideghegyre!"
pük volt abban, hogy a tábor- jövünk
ban sé-niés egyáltalán nem törHORVÁTH ISTVÁN
t é n t A Hideghegyen eltöltött

Tavaszi
tervek
Február közepén Keszthely volt
a színhelye annak a tapasztalatcserével egybekötött tanácskozásnak, amelyen az ország felsőoktatási intézményeinek sportfelelősei' vettek részt. A diáksport aktivistái az egyetemi és főiskolai
tömegsport ez évi feladatairól tanácskoztak. A háromnapos megbeszélésen többek között szó volt
az azonos intézménytípusok közötti Tömegsport Kupá-k szervezési kérdéseiről is. A tudományegyetemek közötti
küzdelmeknek
március 29—30-án Szeged ad otthont. A gazdag sportprogramnak
érdeklődésre számottartó rendezvénye lesz az augusztus 23—27-én,
Keszthelyen megrendezésre kerülő országos turisztikai
találkozó.
A tanácskozás résztvevői értékelték az Edzett ifjúságért mozgalom eddigi eredményeit is.

SPORT

ÉS

Az Egyetemi Könyvtár folyosója, egy januári délutánon. Sűrű dohányfüst, halk, tompa moraj — vizsgatételekről, tankönyvekről, ok átokról folyik a szó.
Ha még jobban odafigyelünk,
más problémák is felmerülnek a
társalgásban. Sokan például így
panaszkodnak: „Fáj a fejem."
„Majd leszakad a hátam!" „Már
nem bírok ülni se!" — s sorolhatnám tovább az efféle sóhajokat.
Mi ennek az oka? — tehetjük
fel a kérdést. A kifogások halmazából emeljünk ki most egy
tényezőt a sport, a mozgás, a
testedzés hiányát. Ügy gondolom,
ez a panaszok alfája és ómegája.
Mint biológiai tanulmányaik során sokan hallottak róla, a rendszeres ipozgás nemcsak a csontrendszer és a vázizomzat alakulására van hatással, hanem a szívre,
véredényrendszerre, a légzőapparátus, a gyomor- és emésztőrendszer, valamint az idegrendszer
működésére is. A mindennaoi
testmozgás rohamos csökkenése
károsan hat vissza az emberi
sze^ve-et rrvlkHdé^é-e.
Mi tehát a teendő? Mozogunk
többet, sportoljunk! Ez növeli az

TANULÁS
edzettséget, az ellenálló képességet. Hogy rnilyen legyen az
edzés, mit lehet tenni egyáltalán?
Egyrészt
törekedjünk
arra,
hogy az edzés jolcozatos és rendszsres
legyen (annak ugyanis
n'ncs sok értelme, ha valaki csak
két-három hetente megy a pályára). A kérdés máso 'lik felére
válaszolva szolgáljon Itt néhány
jó tanács. Valamennyi
atlétikai
mozgásban általában az egész
test részt vesz, ez az ember minden oldalú fejlődését biztosítja.
Mivel az atlétika főleg a szabadban. jó levegőn, egyénileg is űzhető a mindennaoi több órás
padbanülés „egészség'elen" hatását ellensúlyozhátiuk vele. Megkönnyíti a gyakorlást az ls. hogy
ninc s szükség külön'eges felszerelésekre. Ilyen az úszás is. Ebben a mozgásformában ls részt
vesz a test szinte valamennyi izma. ez is hozzájárul a megfelelő
mozgáshoz.
S végezetül — mivel nem kívánom az ösze^ soortágat felsorolni — megemlítem a jógái,
ami ko»-*ól. nemektől függetlenül
gvakoroi^a'ó.
Ez sem igényel
felsze-elé- +
PÁHGYT rVttKGY
t SZEGEDI

EGYeTEM

Mit vársz a Sz. E.-től?
Vaotfs a Szegedi
Egyetemtől
az elkövetkező
esztendőben? —
tettük fel alig leplezett
izgatottsággal,
majdhogynem
remegő
térdekkel és hangon a nagy kérdést azon munkabéli
hársainknak, akik írásaikkal, s (immár
elismerhetjük:
gyakran)
jogos
észrevételeikkel
próbálták
meg
sínre segíteni bokros
tennivalóinkat. Most elsősorban arra kíséreltük meg rábírni
megkérdezett
külső munkatársainkat,
hogy inkább
humoros
javaslataikkal
árasszanak el bennünket.
Természetesen a tréfálkozás
igénye
nem zárta és nem is zárhatta ki
komoly problémák
felvetését.
S hogy miért pont tőlük érdeklődtünk?
Válaszként
álljon
itt két érv: a hallgatóktól, úgy
ts, mint olvasóinktól való tájékozódás meglehetősen
hosszadalmas lenne. Nem titkolt
célunk
viszont éppen az, hogy eme öszszeállitással újévi ajándékul szolgáljunk kritikai érzékben ugyancsak bővelkedő r lap-forgatóinknak. S miután többségük
még
jelenleg is felsőoktatási
intézményeink „díszpolgára", úgy gon- '
doltuk, sokótok véleményét
tükrözik az alább közölt válaszok.
Jámbor Ernő: — •
temen
közzé az újság
apróhirdetéseket
Q vezessen statisztikái a disco-k
közönségéről és az ott elfogyasztott sör mennyiségéről
(így garantáltan dolgoznak majd az újságírók) • szorgalmazza
koedukált kollégiumok létrehozását, s
folyamatosan
tudósítson a szobák éjszakáiról • tegyen közzé
gyászjelentést a vizsgákon
kirúgottakról, s adjon helyet a részvéttáviratok
megköszönésére
O
közölje képregényekben az alaptárgyak kivonatos anyagát...
/
Futó György: — • közölje a
lap a kocsmák nyitvatartását, s
vezessen áttekinthető
katalógust
arról, mely üzletekben
milyen
sörfajták
kaphatók.
Dezső László: — • hogy a saját cikkeimből legalább a címet
h'ágyják meg változatlanul Q a
színes fejléchez valóban színes
Írásokat-...
•
csak azt
írják
meg, ami eszükbe jut • minél
kévesebb sajtóhibát Q indítson
a lap férjvadászati
spec. koll.-t
a végzős hallgatónők részére
•
o |disco-ban a sör helyett a Sz.
hatása
érvényesüljön...
I3átyl Zoltán: — Mivel szeretnénk némi betekintést kapni a
szerkesztőség belső titkaiba, választ várunk a következő kérdésekre: • milyen fizikai és lelki
eszközökkel tudják
kényszeríteni
egyesek főszerkesztőnőnket
arra,
hogy mindent nélkülöző mondattörmelékeiket
közölhető
(vagy
alig közölhető) formában megjelentesse • milyen szellemi gyakorlatokkal tudta néhány külsőbelső munkatárs tollát olyan fizikai csodára kényszeríteni, hogy

a Semmiből
cikket,
rosszabb
esetben vitasorozatot
faragjanak
• kinek futott eszébe, hogy a
hallgatóknak a Sz. E.-vel kapcsolatban
egyáltalán
véleménye
van...
*

Tóth István: — • a Sz. E. belső munkatársaitól
azt
várom,
hogy alakuljanak át görkorcsolyán száguldó, tréningruhás
riporterekké
•
fokozniuk
kell
ideológiai megalapozottságukat is,
hogy a kétértelmű
és a legnagyobb
mértékben
félreérthető
kérdésekből általánosítiisokat
tudjanak levonni írásaikban. E nélkül a lapban megjelenő
cikkek
szárazak és élvezhetetlenek
lennének. Q közöljenek továbbra is
— szokásukhoz
híven — főként
a város lakosságát érintő cikkeket ...
Nagy Bandó András: — • » e s sen fel a Sz. E. ehhez hasonló
ötleteket: vizsgázás alóli felmentés annak, aki kétszer teljesíti az
Edzett ifjúságért
mozgalomban
. meghatározott
futástávo?...
•
működjön közre abban, hogy a
fiatal oktatók helyzete csak feleannyira legyen rózsás, mint az
i f j ú labdarúgóké • harcoljon az
újság azért, hogy a „lejáró" oktatók kéthetenként legalább egyszer valóban le is jöjjenek Szegedrevégezzen
a lap felvilágosító munkát arról, hogy az
egyetemisták adják át helyüket
a közjármüveken
az idősebbeknek, hiszen az egyetemen így is
úgy is bérelt helyük van... s
ha már megszólják őket, legalább ne tartsanak
székfoglaló
előadást...
• a bővebb kifejtés
reményében: az Edzett ifjúságért
mozgalmat az idén egyre kevesebben értsék úgy — szesztől edzett gyomrú, menzakajától edzett
idegzetű magyar fiatal • fejtsen
ki
.,akna-propagáló"
munkát
azért, hogy ebben az évben is
szeressék legalább annyira egymást az orvosjelöltek és joghallgatók, akárcsak az előző években • szorgalmazza egy ideális
kollégium létrehozásának
lehetőségét, mely helyen olyan rend
uralkodik, hogy a Duna Intercontinental takarító brigádja is
hozzájuk megy tanulmányútra
•
továbbá jelenjen meg a lapban
egy felhívás, "miszerint az idei
legyen a takarékosság éve — de
ne a menzakoszttal és a mosogatóvízzel takarékoskodjanak
végezetül kívánom az
elkövetkező
esztendőre: a Sz. E. becsületkaszszájában
gyűljön
össze
annyi
pénz, hogy a dobozkát
rablók
veszélyeztessék
(de,
lehetőleg,
mégse rabolja ki
senki...)
- A tanácsokat elolvasván, ezennel ígérjük, hogy a felvetett ötleteket házi üléseinken még részletesen megtárgyaljuk. Azt azonban már most
leszögezhetjük,
valóra váltásukhoz
előreláthatóan pár száz év is 'elegendő...
ff»
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Dísco

Hogy a...!
Hogy az a...?

/

Nem sorminta. Ném is morze,
ábécé. Csak éppen egy idézet két
diák
beszélgetéséből,
amit a
nyomdafesték
nehezen,
vagy
egyáltalán nem tűr el.
Mert hogy indulatos ez a mai
fiatalság, nem rejti véka alá a
véleményét,
hanem jól megmondja a magáét. Amúgy ízesen,
zamatosan.
„Magyarosan",
ha
úgy tetszik. Ami a szívén, az a
száján. Csak semmi képmutatás!
Nevezzük nevén a dolgokat! Félre a finomkodással és az álszenteskedéssel! Nem az a világ járja. És le a szemellenzőkkel! Stb.,
stb.
Hát, magyarázatnak, indoknak
nem kevés az, amit a diákok felhozhatnak a maguk védelmére.
És ha alaposan megnézzük, van
is alapja a visszavágásnak. A
művészetek, az irodalom, a filmek nap mint nap az ó állás,
pontjukat erősitik meg az „életből" hozott, ellopott esetekkel,
jelenetekkel,
beszédmodorokkal.
Egy kicsit átesve a ló túlsó oldalára. Na, de ez még nem lenne
baj. Ettől még senkinek se kellene egy hirtelen kéznél nem levő gyufásdoboz kapcsán olyan
heves és cifra káromkodásokra
fakadnia, mint amikor a kocsis
az éjszaka kellős közepén minden emberlakta településtől távol
észreveszi, hogy lesántult a lova.
Na, persze azt nem lehet állí.
tani, hogy az egyszerű diák sosem kerülhet olyan helyzetbe,
hogy ne könnyíthetne vérig sértett, megbántott lelkivilágán egy
szívből jövő káromkodással. Ara
rögtön más az ábra, ha a „trágárkodáson" érezni, hogy erőltetett, hogy csak azért az „ízes be-

széd", mert a „társaság úgy kívánja . . . "
Valahol azonban kellene egy
határnak lennie...! Bár igaz,
hogy a folyamat már az általános iskolában kezdődik, s itt az
egyetemen csak folytatódik. S
most kezdjünk el önérzetre, intelligenciára hivatkozni?! Valahogy restelleném! Valami . . . valami más kellene ide. De mi?
Hogy az . . . , hogy nem jut eszembe semmi!
—te
DICSEKVÉS

Hü-morzsák
Vonnak diákok,
akik szerint
oktatási rendszerűnk
jó — de
igazán jónak akkor tartanák, ha
használat előtt lerázhatnák.
—
—
—
—

Honnan jössz?
A menzáról.
És hova mész?
Enni!
*

Intelem:
Terhes
gondolataidat
minél előbb elvetélni.

legjobb

Az őszülő adjunktus éjjel védte meg doktori értekezését — a
betörőktől, akik tévedésből éppen
a több éve készülő nagy művet
akarták
elemelni...
Házirendből
idézünk:
„Kizárást von maga után a viselkedés vagy magatartás tanúsítása."

•

Hirdetés:
Átlagon felül csinosnak tartott
egyetemista lány több diplomás
(de legalább adjunktusi
rangú)
férjet keres. „Én majd
vezetem
a háztartás (i
alkalmazottat)"
jeligére a szüleim által vásárolt
öröklakásba.

e

Van olyan oktatónk, akinek
véleménye
szerint:
— Magukhoz
Nobel is csak
azért járna előadásra, hogy katalógust tartson.

— fin Kazinczy-díjas káromkodó
ragyok!...

Gondolatok a szendvicsről
Ülök a klub nagytermében, várom, hogy kezdődjék a műsor. A csinos kis
műsorfüzetből választottam ki a mai programot, így hát b e vagyok programozva. Rajtam kívül még legalább kétszázan ülnek-szoronganak a helyiségben. Térdünk,
vállunk összeér, ez is már egyfajta kapcsolat. Együtt vagyunk.
Egy teremben. Aztán kezdődik — koncert, irodalmi' összeállítás,
tudományos előadás, tulajdonképpen mindegy.
Végigülöm, talán még szórakozom is.
Körülnézek, ismerőst fürkészek hasztalan.
Mellettem egy okos tekintetű lány ül. A lába rossz (ezt
már a bejövetelnél észrevettem), így nem akarom fölszedni, de
azért szívesen megszólítanám: hogy tetszett a tegnap esti előadás? igazán kezdhetnék már egyszer pontosan! jé, ezt az őrültet ki engedte színpadra? le kéne hívni X-et, elég jól sikerült
az a múltkori találkozó; na, tessék, már megint egy játékos vetélkedő, csak tudnám, ki jár el ezekre?... — de nem szólítom
meg.
Valaki ott elöl, a fényben, hosszan, unalmasan hülyeségeket beszél, kínosan feszengek, lopva rápillantok szomszédnőmre, figyelem az ő reakcióját. Ó is rámvillant egy elégedetlenkedő "mosolyt: ugyanaz a véleményünk. Ennyi volt az egész, tovább bámulunk előre, és megint magányosak vagyunk. Ha
mondanék valamit, talán gyerekes közlékenységnek hatna, meg
mi közünk is van egymáshoz.
Az előadás végén sietek a pulthoz, hogy minél előbb kapjak sört (hátha ez segít). A sorban hátrább megint meglátom a
lányt: mégis meg kéne szólítani, de zavarba jövök, és inkább
egy fiút kezdek el bámulni. Egy kis presszóasztalnál ül társaival, alszik. Nyála békésen csordogál pulóverére, talán mert
szépet álmodik — arról, hogy ezentúl a klubban mindennap
disco lesz díjmentesen, ingyen sörjegyekkel.
• • •

Olyan ez a klubprográm, mint egy szendvics. Gyorsan bekapja az ember, könnyen megemészti (nem fekszi meg a gyomrát), majd a futó csevegések során frappáns megállapítások
salakjában széthinti a többiek közt.
Befizetem a tagsági díjat, és ezzel jogot nyertem a belépés-,
re. Vettem valamit, tehát el is fogyasztom, nyújtanak valamit,
és én elfogadom; az alany és a tárgy feltételezik egymást, de a
tárgy mindig én vagyok, mi vagyunk, és nem biztos, hogy ez
rendjén van.
Ügy érzem magam, mintha színházba járnék; okos, tehetséges, jó megjelenésű emberek hivatalból biztosítják, hogy kellemesen töltsem időmet, de végeredményben semmi közöm
nincs hozzájuk.
Több „kiscsoportos foglalkozás" (szép kifejezés!) kéne, a
meglevőknek is gyér a tagsága (persze, hely sincs gyakran, az
egyetlen nagyterem ilyenekre nem elég).
Miért nem hagyatkozunk a saját erőnkre, tehetségünkre ls
egy kicsit, hátha tudnánk valami értékeset adni egymásnak
(elvégre nem lehet mindenki néptáncos vagy színjátszó)?
Miért kevés a párbeszéd, a kérdés-felelet, a lehetőség a
magunk szülte közös élmények megszerzésére? Miért nem pró.
báljuk mi magunk alakítani ezeket a klubbeli összejöveteleket?
Kardvágás a klubvezetés felé? — De hiszen ők mindent
megtesznek, hogy az egyetemi költségvetés által biztosított öszszegből minél színvonalasabb műsorokat nyújtsanak.
Akkor hát „építő önkritika" a diákok felé? Hisz nekünk
megvan a magunk különvéleménye, de ki törődik vele?
Két irányba vagdalkozom, az egyoldalúság igazságtalan
lenne. Mozgékonyabbá, demokratikusabbá kéne tenni az egészet, ehhez azonban mindkét oldalról készség, elhatározás és
cselekvés szükséges.
így lehetne asztalszomszédomból, akitől sót kérek a menzán, csoporttársamból, akivel együtt kínlódom a vizsgákon, a
klubtagból, akivel sorbanallok a büfénél — társam
HELLER GÁBOR

Két pályakezdő
beszélget:
— Egészen
elkápráztattam
családomat.
— Hogyan?
— Szegény anyám mindig
mondogatta egyetemi éveim
hogy ha ilyen lusta és buta
radok, az életben nem'tudok
gamnak állást szerezni. S
meg, fél év alatt ihár hatot
reztem egymás
után...

a

azt
alatt,
mamanézd
sze-

Szakértelem:
, Egyetemista srác órabérben takarítást
vállalt. A háziasszony
eleinte segítőkész
és
türelmes
volt vele. Amikor azonban azt
látta, hogy a fiú „éppencsakhogy
legyezgeti" a szőnyegeket a porolón, rászóltj
— Fiatalember, nem tudná valamivel erősebben verni?
— Tudnám, de akkor porzik —
hangzóit a kioktató válasz.
A szórakozott
professzornak
szemrehányást tesz a felesége:
— Láttam tegnap, hogy megcsókoltad az új
titkárnődet
A prof. rácsodálkozik:
— Azt mondod, új
titkárnőin
van?
Jogi eset:
, .:
— Fiatalkori
tapasztalatlanság
miatt húztak rám egy évet —
panaszkodik a bűnöző.
— De hiszen maga
legalább
ötven éves — mered > rd. a cellatársa.
••
»
— A védőm viszont csak 25
voltt
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