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Kellemeset a hasznossal

Főúr, kérem...
(6. oldal)
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XVI. évfolyam 4. szám
1978. március 23.

A Forradalmi Ifjúsági Napok k a d é t é n a Tíz órát Szegedért akció keretében a SZOTE 380 kan gátéja végzett társadalmi mánkat az újszeged! ligetben

Tilalomfák helyébe
Mint amikor á lemezjátszón
megakad a tű, úgy ismétli önmagát a kollégiumi folyosókon kifüggesztett házirend. A hallgató
köteles ..., a hallgató..., anyagilag felelős és köteles, a hallgat ó n a k . . . k e l l . . . és kötelessége,
tilos... kivinni... tilos használn i . . . , szigorúan tilos , 2 2 órá- v
tói reggel 7 óráig tilos, számonkéri, fel kell.. - le kell, nem lehet . . ., ellenben, de, esetleg,
hiányos öltözékben nem, kikiabálni . . . dohányozni csakis akkor, h a . . .
Nem csoda, ha e szavak hallatán kísértem kezdenek az emlékek, az általános és középiskolai
mumusok, a „szigorúan vétett
házirend ellen"-dörgedelmek és a
büntetések.
Valóban csak erre Jő egy házirend? Csak arra figyelmeztessen, amit nem szabad, amiért
a legrosszabb esetben iskolából,
kollégiumból való kizárás jár? A
feleletet már megadták, a kérdésekre a nemet 1976-ban mondták ki, amikor is módosították az
általános és középiskolai házirendeket. Itt az ideje, hogy a felsőfokú intézetek kollégiumi szervezeti és működési szabályzatának egyik fejezetét képező házirendeken is változtassanak, ahol
erre szükség van. '» . V-

Lépett a Teleki
hegyen a házirend a. jogaié &
kötelességek gyűjteménye! — fogalmazták meg a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola kollégiumának vezetői. Alapelvük az volt,
hogy felnőttként, leendő pedagógusként kezeljék a hallgatókat,
és segítsék őket a hivatásukra
való felkészítésben.
A kezdet, mint minden kezdet,
nem volt egyszerű. Nem támaszkodhattak már kidolgozott mintákra, csak alaposan átgondolt elvek, ötletek, tervek voltak. Előzetesen megegyezés született arról is, hogy amennyiben lehetséges, a tanárképző főiskola két
kollégiumának, a Telekinek és a
Petőfinek egységes
házirendet
hoznak létre. Itt a nehézségeket
nem csak az okozza, hogy az
egyikben csak lányok, a másikban fiúk laknak, hanem eltérő a
kollégiumok tárgyi felszereltsége,
mások a tanulás és pihenés feltételei.
Mindenesetre a Teleki kollégiumi bizottságának tagjai és a tanár-nevelők elkészítettek egy tervezetet, amelyet azóta már az
alapközösségvezetők fóruma elé
is vittek. Az általuk módosított
házirend a kollégista jogainak

ismertetésével kezdődik. Tartalmazza mindazokat a lehetőségeket, amelyékre a hallgatóknak a
tanulásban, az önművelésben, a
közéletiség,
az
önkormányzás
gyakorlásában, valamint a pihenés, szórakozás, sport területén
joguk van. Mindezek az otthonteremtés igényének megvalósulását szolgálják. Az eddigi tilalmakat nemcsak az udvariasabb, humánusabb, „felnőttesebb" megfogalmazással oldották fel, hanem
a tájékoztató Jelleg növelésével
is.
(Betartása
természetesen
ugyanúgy kőtelező.) A házirend
befejező része a jutalmazás és a
büntetés lehetőségeit tartalmazza.

Helyzetkép
a közgyűlések előtt
A telekisek házirend-tervezete
ezután a Kollégiumi Tanács elé
került. A kollégium-igazgatókból,
tanárokból és diókvezetőkből álló
testület megtárgyalva azt hivatalosan is javaslatot tett a főiskola
kollégiumi házirendjének módosítására. A Kollégiumi Tanács kifejtette, hogy a házirendnek tükröznie kell. az együttélés adottságait; gondoskodik a világnézeti,
politikai nevelés feltételeinek biztosításáról; tartalmazza a kollégiumokban lakó hallgatók, közösségek jogait és kötelességeit. Állásfoglalásuk szerint a házirend
összeállításában alkalmazni kell
áz.-általápos és középiskolák hasonló-alapszabályait, hogy a leendő pedagógusok az iskolákba kikerülve már a gyakorlatból ismerjék azokat.
— Egy tanárképző főiskola kollégiumának házirendje az általános iskolai nevelő munkára jól
felkészítheti
a hallgatókat
—
mondta Szűcs Judit, a Teleki
Blanka Kollégium igazgatója.
— A házirend-módosítás
nem
eau adminisztratív intézkedés. A
már elért eredményeinkhez,
a
gyakorlatban már meglevő dolgokhoz igazítjuk most a szabályzatot — foglalta össze véleményét a kérdéssel kapcsolatban dr.
Riesz Béla főigazgató-helyettes.
A főiskola hallgat« még alig
szereztek tudomást a készülő módosításokról : az alapközösség-vezetőket tájékoztatták
mindkét
kollégiumban, akik továbbadják
a hallottakat hallgatótársaiknak.
A tervezetet majd a közgyűléseken terjesztik a lakók elé, ahol
a vélemények össztüzében még
újabb változtatásokra is sor kerülhet Tehát a főiskolai halliratókon is múlik, hogy ú j házirendjük milyen lesz.
F. K.

Kitüntetések; jutalmak
Az egészségügyi miniszter a
Nemzetközi Nőnap alkalmából az
egyetem javaslatára hosszú időn
ót odaadóan és
eredményesen
végzett munkájukért Az Egészségügy Kiváló Dolgozója kitüntető jelvényt adományozta Csikós
Sándorné osztályvezető ápolónővérnek, Fekete Istvánná ápolónővérnek. Makra Irén osztályvezető
ápolónővérnek,
Kószó Józsefné
egészségügyi szakoktatási
felügyelőnek és Tóth Imréné osztályvezető ápolónővérnek.
Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült Horváth Ferencné ápolónővér. N. Kárász Sándorné árolónővér. Laurinyecz Mária
ápolónővér,
Ormán/fi Vendelné
csoportvezető és dr. Viszt Józsefné főasszisztens.
A kitüntetéseket a szemészeti
klinikán rendezett nőnapi ünnepségen s ^ a f a a i ^
fe^ft^fiáte

rektor köszöntötte az egyetem nődolgozóit — adták á t Az Egyetem szakszervezeti bizottsága ezen
az ünnepségen 45 nőnek adott
jutalmat a mozgalomban kifejtett
aktív társadalmi tevékenységéért.
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem a Forradalmi Ifjúsági
Napok alkalmából dr. Cserháti
István oktatási
rektorhelyettes
egészségügyi miniszteri kitüntetéseket adott át a kiemelkedő szakmai és társadalmi munkát végző
fiatal dolgozóknak. Az Egészségügy Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült dr. Csanádi Lajosné
asszisztens. Lehoczky Klára a s szisztens és Mihály Mária ápolónővér.
Miniszteri
dicséretet
kaptalfíársonv
Jenöné
osztályvezető
ánolónŐvér, dr. Ottovay Eva klinikai orvos és Szeljak Anna főtífefe
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Pártnap
Az MSZMP JATE Bizottsága
1978. március 16-án Szabad Pártnapot tartott az egyetem aulájában, melyen Török József, az
MSZMP Szeged városi Bizottságának első titkára adott tájékoztatást időszerű gazdaságpolitikai
kérdésekről és az 1978. évi terv
gazdaságpolitikai céljairól.

Diákpolitikusok
Márdus 4-én az első. 11-én a
második fordulója is lezajlott a
Diákpolitikusok Országos Vetélkedőjének. Először Szeged, másodszorra Pécs adott otthont a rendezvénynek, a döntő házigazdái
pedig a miskolciak lesznek április közepén.
A KISZ Központi Bizottsága
Egyetemi és Főiskolai Osztálya,
valamint a Szegedi Orvostudományi Egyetem Marxizmus—Leninizmus Intézetének oktatói voltak a szervezői az immáron hatodik alkalommal megrendezett
vetélkedőnek. Mindkét forduló
során 9—9 csaoat mérte össze
erejét a nemzetközi munkásmozgalom 60 éves történetéből. Szegedről hádom felsőoktatási intézmény képviseltette maSát: a SZOTE. a JATE és a tanárképző főiskola. A feladatok olyanok-voltak. hogv a megoldásokból nemcsak a résztvevők tárgyi tudását,
ismeretanyagának nagyságát mérhette le a zsűri, hanem a vitakészséget, az elemzőképességet az
összefüggések felismerését is. A
miskolci döntőn 8 csapat, a két
elődöntő 4—4 továbbjutója fog
mérkőzni egvm ássál. A vetélkedő
nyertesei külföldi társasutazásokon vehetnek majd részt, a kieső
csapatok tafíiai pedig értékes
könyvjutalmakban részesülhek:
A szeffedl csanatok közül a József Attila
Tudományegyetem
képviselői jutottak tovább: Ifkovics József IV. éves. Nagy Mátyás
III. éves és Feleki István IV. éves
jojrhallgatók.
Ifkovics Józsefet a vetélkedőről
és a miskolci döntőre való felkészülésről kérdeztük:
— Nagyon jó képességű csapatokkal kellett
megküzdenünk,
köztük a moszkvai nemzetközi
újságírói fakultásra járókkal. Miskolcon szeretnénk már az előre
kiadott feladatokból is szép pontszámot összegyűjteni: egy tablót
kell ugyanis készítenünk Szeged
60 éves fejlődéséről, és hanganyagot. veteránokkal felvett, interjúkat kell vinnünk. A KISZbizottsáptól a siker érdekében az
eddiginél nagyobb támogatást várunk.
— fk —

Eszmecsere
Látogatást tett Csongrád megyében a Komszomol Odessza területi bizottságának delegációja.
Vezetőjük. Jurij
Alekszavdrovícs
lvanov, az Odessza területi Komszomol bizottság titkára március
6-án dr. Dékány Klárának,
a
KISZ Szeged városi bizottsága első titkárának kíséretében felkereste a KISZ József Attila Tudományegyetemi bizottságát. A
vendégeket Csernus Sándor, az
egyetemi KISZ-bizottság titkára
foeadta. Aktuális ifjúságpolitikai
kérdésekről és az egyetemi ifjúsági mozgalmi munkáról folytat-
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B Ö L H E
A BÖLHE nem az apró fekete
vérszívó állatka szögedies. elnevezése, de nem is ősi finnugor eredetű szavunk mai nyelvünkbeli
maradványa. Vitatkozni kell egy
másik véleménnyel is, amely szerint a szó ószlovénra vezethető
vissza. (Az. említett két nézetet a
bölcsész napok alkalmából megjelentetett BÖLHÉSZ című lap
hasábjain közölt két tréfás szófejtés tartalmazza.)
A BÖLHE a legújabb keletkezésű diákszavaink közé tartozik.
Létrejöttében minden bizonnyal
szerepet játszott a nyelvművelő-

Az évfolyamok munkabrigádjai
már napokkal előbb elkezdték a
dékánjelöltjük
népszerűsítését
szolgáló plakátok festését. A poétikusabb természetű hallgatók írták az évfolyamindulókat egyremásra gyártották a csasztuskákat, rigmusokat. Már az első napon — jelezve jó előre a heves
választási - harcot — az évfolyamok elárasztották plakátjaikkal,
jelmondataikkal az épület belső
falait. A dékánjelöltek hétfő este mutatkoztak be választóiknak. Mind
a négyen ismertették céljaikat,

A „programnyilatkozat" ismertetése
ink tevékenységére is oly jellemző mozaikszó-alkotási kedv.
A bölcsész első szótagjának (böl)
és a hét szó összeolvadásával keletkező BÖLHET eredeti alakból
a további Használat folyamán for-.
málódott — a szóvégi mássalhangzó lekopásával — a BÖLHE
mint — egyelőre — végső szóalak.
A BÖLHE a bölcsészek ú j kezdeményezésű
programsorozata:
négy napig tartó verseny a kar
évfolyamai között

Történelmi humor
— történészeknek
A szellemi vetélkedő, tréfás
feladatok, diák-dékánválasztás és
az azt megelőző propagandahadjárat valamint a dékánválasztó
verseny tartotta izgalomban március 6-tól 9-ig a bölcsészkar diákjait és a játék idejére őket patronáló tanárokat

reformterveiket. Diákos, szeli»«
mes volt az első évfolyam áékánreménységének beszéde. A
harmadéveseké"— réái'idők hangulatát idézve — deákul hangzott
el. .Valamennyiük' .közül kiemelkedett azonban a negyedéviek
jelöltje fordulatos szónoklatával,
a közönséget is magával ragadó
előadói stílusával.
Annak eldöntésekor, hogy ki
üljön a dékáni székbe, nemcsak
a jelölt rátermettségét vették figyelembe,
hanem
választóik
együttes munkáját is. Ennek jegyében már első este elkezdődött
az évfolyamok közötti pontszerző
verseny. Együttesünknek egy-egy
népi táncot kellett néhány pero
alatt megtanulnia, majd bor-".,
tatnia.

Fair Play
Még ugyanaznap tartották meg
a történész hallgatóknak immá(Folytatás a 3. oldalon.)
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Véradó medikusok

Az ú j év kezdetén a SZOTE
számos hallgatója kapott a véradó
állomástól kedves üdvözlőlapot,
melyben megköszönik az önkéntes véradást, boldog ú j évet kívánnak. Az Ilyen üdvözlőkártyákat nézegetve úgy érezzük, hogy
véradói tevékenységünket megbecsülik, elismerik.
Nem hiábavaló tehát az illetékeseket megkérdezni arról, hogy
konkrétan, számszerűen mit jelent Szeged (és így áttételesen az
egész ország) egészségügyi intéz- •
ményeinek az a véradói tevékenység, melyet folytatunk.
Kezdjük a Véradó Állomással!
Dr. Gál György egyetemi tanárt,
a SZOTE Vértranszfúziós Állomásának vezetőjét kérdeztük meg
először.
— Mennyiben jelent segítséget
az orvostanhallgatók
véradása?
— Szegeden, 1976-ban 273, 1977ben 318 orvostanhallgató adott
v é r t Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben Szeged vérigényét 5
napon át az
orvostanhallgatók
biztosították.
A véradásban Való
részvétel aránya is kedvező, mert
megközelíti a 30 százalékot, (öszszehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy Csongrád megye
összlakosságának 7 százaléka vesz
részt a véradó mozgalomban, de
Pusztamérgesen pl. a lakosok több
mint 20 százaléka aktív véradó.)
Az egészségügyiek véradását mindig megkülönböztetett figyelem
kíséri, mert az orvosoknak, ápolónőknek, az egészségügyi személyzetnek és az orvostanhallgatóknak, a jövő orvosainak kell a legjobban tudniok, hogy milyen fontossága van a véradásnak.
— Üjabban az
orvostanhallgatók a szívműtétek
véradását is
vállalják.
— Az orvostanhallgatók véradása jelentős újításivént nemcsak
egy véradónapra korlátozódik. A ,
műtét előtti napon a szív—tüdő
készülék segítségével végzett műtét vérigényének megfelelő kb.
3—4 liter vért előre értesített,
vércsoportazonos orvostanhallgatók biztosítják. Ez a „behívásos*'
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célzott véradás magasabb rendű
szervezési forma ( s eredményességét bizonyítja, hogy 1977 tavasza óta nem kevesebb, mint 10
nagy szívműtét igényeit az orvostanhallgatók kis csoportjai biztosították. Természetesen a műtét
eredményeiről önkéntes medikus
véradóinkat értesítjük a KISZvezetők révén.
— Milyen más segítséget nyújthatnak még az orvostanhallgatók?
— Már az ú j Véradó Állomás
épületének átadása előtti tereprendezésben, takarításban 250 orvostanhallgató vett részt és1 segítségük nélkül az épületet nem is
tudtuk volna méltóképpen felkészíteni az átadási ünnepségre. A
továbbiakban, éppen a különleges
higiénikus követelmények miatt
elengedhetetlen az egész épületre,
kiterjedő különleges nagytakarítást végezni evenként
legalább
egyszer és ehhez kérjük a továbbiakban is a KISZ-es fiatalság
segítségét.
A műtétekhez alkalmazott be^
hívásoS véradás előnyeiről dr. Kovács Gábor professzor, a SZOTE
Sebészeti Klinikája kardiológiai
osztá'yának v e ' e ' ^ e nyilatkozik.
-

É

Április 11-én este 7 órakor az
évfolyamok csapatai a Szegedi
Nemzeti Színházról vetélkednek,
amiben szintén közreműködnek
a színház művészei. Ugyanebben
az időpontban április 12-én a

•

*'

— A nálunk dolgozók naponta
találkoznak mérnökökkel, egyetemet végzett szakemberekkel. Miután az egyetemistákkal megismerkedtek, láthatták, hogy a
mérnökeink sem voltak különleges emberek annak idején.
— Milyen összetételű az alapszervezet?
—
Hatvanketten
vagyunk.
Nagyrészt fizikai munkások, a
többiek alkalmazottak, mérnökök,
adminisztrátorok.
— Hányon jelennek meg egyegy közös
rendezvényen?
— Nehéz kérdés. A legutóbbin
körülbelül 11-en voltunk, ennyien
jelentek meg a vegyészek közül
is, de az ő részükről jobb
az
arány, mert kevesebben vannak.
A
háromműszakos
munkaidő
miatt nehéz időpontokat egyeztetni. Ráadásul a mi huszonéve2 SZEGED» EGYETEM ]
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— Csecsemőműtéteknél mindig
friss heparinos vért használunk.
Már egy év óta csak Szegeden
végzünk csecsemő szívműtéteket
és valószínűleg még további két
évig ez lesz a helyzet. Kiemelt
helyzetünk ezek szerint további
friss vérmennyiségeket
követel,
mely a véradók áldozatkészségének következtében biztosítható.
Megállapíthatjuk: A szegedi orvostanhallgatók
a
véradásban
valóban kiemelkedő munkát végeznek és ezzel a szakmai-közéleti tevékenységgel is igyekeznek
hozzájárulni az egészségügy számukra is befolyásolható kérdéséipék megoldásához.
SZOTE Tájékoztatási
Munkacsoport
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Kisszínházban a hallgatók és az
érdeklődók megtekinthetik Sütő
András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért című. darabját. A jegyek 30 százalékos kedvezménnyel
az
alapszervezeti
kultúrosoknál és Laklia
Márta
kari kultúrfelelősnél vásárolhatók
a Móra Kollégium 8-as szobájában. A bemutatót követően ankétot is szerveznek a darabról.
A rendezők nemcsak a bölcsészeket, hanem valamennyi kar
hallgatóit szerettei'
várják.
*

Április 14. 17.30 óra: Hivatalos megnyitó (JATE-klub). 18
óra: a K-stúdió műsora (nagyterem).
Április 18. 18 óra: a K-stúdió
műsora -(nagyterem), 20 óra: a
Szegedi Egyetemi Színpad előadása (nagyterem).

Április 16.: a Szegedi Egyetemi Színpad műsora (Auditórium
Maximum).
Április 17. 19 óra: a Turkui
.Színpad' előadása.
Április 14—19. között kerül sor"
Április 18. 17 óra: a Turkui
a Szegedi Egyetemi Színházi Na- Színp^ 1 előadása, 20 óra: Collépok rendezvénysorozatára. Elő- gium Artium — színháztudomázetesünk a gazdag programból:
nyi szekció.

seinknek mások a gondjai, mint
a diákoknak, legtöbbjüknek törődni kell a családjukkal, a gyermekékkel is.
Kugyela Etelka, a harmadéves
vegyészek KISZ-titkára elmondja,
hogy egy sikertelen iskolapatronálás után fordultak a gázüzem
KISZ-eseihez.
— Igaz, nehéz az üzemi alapszervezetekkel együttműködni, de
ha egy másik kar hallgatóival
próbálnánk meg ugyanezt, az sem
menne könnyebben — indokolja.
Nem tagadja a kapcsolat során
felmerült problémákat, de felsorolja az előnyöket is.
A vegyészhallgatók már belátták a munkás—diák kapcsolát'
szükségességét, szándékosan működnek együtt olyan alapszervezettel, amelynek tagjaitól szakmai
téren is tanulhatnak. Például
azok, akik a korrózióról írják a
szakdolgozatukat. Ezt kutatják az
üzem laboratóriumában is az ott
dolgozók felajánlották segítségüket az egyetemistáknak.
Mindkét fél arra törekszik, hogy
minél több lehetőséget találjanak
a közös tevékenységre, az egymáshoz való közelebb kerülésre.
Minél többször kicserélni gondolataikat politikai és kulturális
kérdésekről, összemérni erejüket
a sportversenyeken — élő, baráti
kapcsolatokat kialakítani munkás
és egyetemista között
J. E.

Közgyűlés
Március 6-án, este került sor
a Bólyai János Kollégium szokásos félévi közgyűlésére.
Makra
László nevelő tanár megnyitója
után Tóth István titkár számolt
be a kollégium elmúlt félévben
végzett
munkájáról. Elmondta,
hogy a programtervezetben kitűzött feladatokat sikeresen teljesítették. Az események nagy része
közös rendezésben zajlott le a József Attila Diákotthonnal. Nagysikerű politikai előadásokat tartottak. Sikeres zenés, irodalmi
esttel emlékeztek meg a NOSZF
60. évfordulójáról. Eredményes a
Nemzetközi Külpolitikai Szeminárium és az Egyetemes Történeti
Tanszék előadássorozata.
A beszámoló után Tóth István
könyvjutalmat adott át a kollégiumban kiemelkedő munkát végző hallgatóknak Ezt követően
Kiss Árpád, a kollégium igazgatója meleg szavakkal köszönte
meg a kollégium titkárának sokéves, eredményes munkáját, majd
sor került az ú j kollégiumi bizottság megválasztására, melynek
titkára Bárdos András lett. Tagjai: Csirínyi György, Éppel Ferenc,
Czukor József,
Rosszik
György,
Grósz
Tivadar
ós
Ocsovszki Imre.
<
E F.

szemléltetőanyagokat kapnak a
gyár termékeiből, ismertetik velük a gyár történetét (április 10én egy konzultációs beszélgetés
keretében), időnként a kollégisták
látogatást tesznek a gyárban. Hasonló kapcsolat jön létre az EGYT
Gyógyszervegyészeti
Gyárral is.
A gyár termékeinek egy részét
bemutató anyag már érkezett, s
kiállították a négy
orvoskollégiumban. A gyárak bemutatkoznak az év elején a Gólyatábor lakóinak is.
(„
A Debrecenben Járt küldöttség
felkereste a Debreceni Orvostudományi Egyetem kollégiumát is,
kölcsönösen tájékoztatták egymást
a kollégiumaikban végzett munkáról, s tárgyaltak a meglevő
együttműködés kibővítésének lehetőségeiről.

Munkaközösségi tanácskozás

* ;
*

Munkás-diák közeledés
— Nem ígérkezik könnyűnek a
munka, mégis elvállaltuk. Betonlapokat kellett megmozgatni^ hogy
újabb vezetékeket fektessenek le.
Egyedül a mi alapszervezetünk
nem boldogult volna, segítségül
hívtuk az egyetemistákat — meséli Gulyás Tibor, az algyői gázüzem megbízott KISZ-titkára. A
gázüzem KISZ-tagjai több mint
egyéves kapcsolatos tartanak fenn
a harmadéves vegyészek alapszervezetével. Kulturális programokat
szerveznek, üzemlátogatáson, társadalmi munkán vesznek részt
Emellett ismerkednek egymással.

A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem Kollégiumainak tanárés diákvezetői. az orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók szakmai felkészítését
segítő
céllal
kapcsolatokat keresnek egészségügyi intézményekkel. Az alakuló
kapcsolatok első lépéseinek eredményeként szocialista szerződés
kötésének előkészítésére dr. Sütő
Mihályné kollégiumi tanár, Illich
Melinda III. éves orvostanhallgató, a KISZ kollégiumi referense
és Torjóni Judit IV. éves gyógyszerészhallgató,
a Semmelweis
kollégium titkára március 7.-én a
BIOGÁL Gyógyszergyárban j á r t
Dr. Hetényi Ede osztályvezetővel
és dr. Dósa Istvánnal arról tárgyaltak, hogy a gyárral együttműködést alakítanak ki, aminek keretében a SZOTE kollégiumai

— Különösen a ritka vércsoportok esetén jelent ez nagy segítséget, mert ilyen esetekben nehezebb a kellő vérmennyiség biztosítása. Fontos tudni, hogy műtétek után csak friss vért adunk,
mert így csökken a vérzé3 (a friss
vérben még meglevő coagulán
factorok következtében) és a beteg
állapota gyorsabban javul.

r f %. „ jSe^-^ak': m
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A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kara
KlSZ-ezervezetének rendezésében
áprilia 10-én kezdődik a Színház
ós egyetem Című eseménysorozat.
Április 10-én este 7 órakor a
jelmez- és díszletkiállítás ünnelyes megnyitójára kerül sor.
t követően műsoros ankét lesz
a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával és művészeivel a kar
II. számú termében.

*

Alakuló kapcsolatok

A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola Teleki Blanka Kollégiumában rendezték meg Bács-Kiskun és Csongrád megye felsőoktatási intézményei kollégiumi
vezetőinek tanácskozását március 8án.
A
kollégiumi konferencia
résztvevőit dr. Vörös Lászlóné, a
JATE Móra Ferenc Kiváló Kollégiumának igazgatója, a területi
munkaközösség vezetője és
dr.
Reisz Béla, a tanárképző főiskola
főigazgató-helyettese köszöntötte,
majd Szövényi Zsolt, az Oktatási
Minisztérium csoportvezetője tartott előadást

a TIT-szervezetekhez való kap- • '
csolódás
milyen
lehetőségeket J' •
nyújt a szakmai és általános műveltség terjesztéséhez.
A kollégiumoknak az önműveléshez biztosított
adottságaival
kapcsolatban beszélt arról, milyen
fontos e téren a hallgatók érdeklődésének,
igényeinek
felmérése,
s az ezzel összehangolt
programtervezés. Legyen kevesebb a szabadidős „üresjárat". S ennek megvalósításához a jövőben jobban
használják ki a kollégiumi
stúdiókban rejlő
lehetőségeket.
A társadalmi, közéleti tevékenységre való felkészítésről szólva kiemelte, hogy ennek egyik
gyakorló színtere a kollégiumi
élet demokratizmusa.
Emellett
azonban feltétlenül keresni kell
a környezethez, a város, a megye
társadalmához való
kapcsolódást,
hogy minél inkább elősegítsék a
hallgatók társadalmi látásmódra,
közéletiségre nevelését

«

Kollégium és közművelődés című referátumának bevezetőjében
Szövényi Zsolt hangsúlyozta a
felsőoktatást intézmények képzési céljainak és a kollégiumi munkának e téren való azonosságát
Rámutatott arra, hogy milyen jellemzői vannak a szocialista értelmiség kialakulásában a megfelelő
szakmai műveltség megszerzésének, s a közéleti tevékenységre
A munkaközösségi tanácskozóé
való felkészítésnek. Ezzel összefüggésben részletesen elemezte a másik vitaindító előadásában Vég- •
kollég}ymoknak~a--szakmai - mun-., vári Imre, a KISZ KB egyetemi
kában, - a z általános műveltség és főiskolai osztályának munkamegszerzésében és a társadalmi-,, társa az ifjúsági szövetség Intéző :„
közéleti tevékenységre történő fel- Bizottságának 1973, januári, a felr
készítésben játszott szerepét, leg- sőoktatási
intézmények
KISZfontosabb . feladatait.
szervezeteinek
a kollégiumi
nebetöltendő
szere; Szólt arról, högy egyre több velőmunkában
határozatának
kollégiumban alakulnak ki és vál- pével foglalkozó
nak hagyományossá eredményes eddigi megvalósulásáról
és a toformál a szakmai műveltség bő- vábbi feladatokról
szólt. Megálvítésének, elmélyítésének. Az elő- lapította, hogy a KISZ-szerveze- .
adássorozatok, vitakörök, a szak- tek és a kollégiumok tevékenysékollégiumi
rendszer
jellemzőit gének összehangolása terén jelen»
elemezve kiemelte azoknak az tős előrelépés történt, de feltétleegyén és a közösség számára egy- nül szükség van arra, hogy a
aránt jelentős önművelési szerep é t Ugyanakkor
hangsúlyozta KISZ segítse jobban az ifjúsági
a z t hogy milyen nagy jelentősége önkormányzat erősítését. A kollé- »
giumi munkát telje3 értékű Ifjú- •
van annak, hogy az így megszerkell
zett szakmai
ismeretanyag
to- sági mozgalmi munkának
- j • /
vábbadására, társadalmi
közvetí- tekinteni és értékelni.
tésére ií felkészüljenek
a hallgaAz előadásokat követő hozzátók. Ennek érdekében szükséges
az, hogy minden kollégium töreszólások után a házigazdák mukedjék arra, hogy nyitottabbá vál- tatkoztak be. Megismertették
a '.
jon környezete felé. Keressék a
területi kollégiumi
munkaközöslehetőségeit, hogy a különböző
közműkarok hallgatói hogyan
kelt- séggel a Teleki kollégium
velődési tevékenységét
s az ezzel
hetik fel az érdeklődést egymásban szaktudományuk iránt, s hoösszefüggő, hivatástudatra
nevelő !
gyan adhatják át ismereteiket. szakmai munkáját, továbbá kolFelhívta a figyelmet arra is, hogy
légiumi
stúdiójukat.

Közművelődési kollégium
A téli népművelési gyakorlatok
tapasztalata^, minden évben rendszeresen bizonyítják, hogy a magyar falvak, községek élete, helyzete foglalkoztatja az egyetem}
ifjúságot. A vidéken töltött tíz
nap élményanyaga hosszú ideig
alaptémája parázs vitáknak, róla
készült dolgozatoknak, pályamunkáknak.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az ú j félévben a József Attila Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán'fakultatív
közművelődési speciális
kollégiumot
indítottak A magyar falu átalakulása 1945—1977 között címmel. A
foglalkozásokon főleg Csongrád
megyéről és a megyei kutatási
eredményekről lesz szó, a szervezés a megye, a város és az egyetem kapcsolatát gazdagítja és erfísítl.
Az első szemináriumok után
március 23-án dr. Koncz János,

az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának titkára tart előadást
az értelmiség szerepéről a falu átalakulásában.
Április 13-án Él-e
a tanya? címmel kerül sor dr.
Komócsin Mihálynak, az MSZMP
Csongrád megyei Bizottsága első
titkárának előadására. A szegedi
téesztagok életmódjáról dr. Szentirmai László tudományos főmunkatárs fog beszélni április 30-ón.'
Április 27-én A falusi lakosság
műveltségének néhány kérdése című témát dr. Papp Ignác docens
vezetésével vitathatják meg a
hallgatók. Május 4-én dr. Várnai
Ernő tanársegéd a
szövetkezeti
mozgalomban meglevő
fokozatokról beszél.
Az utolsó foglalkozáson, május
11-én Gruber László adjunktus "
vezetésével az 1977/7$. tanév közművelődési képzésének
tapasztalatait és problémáit
tárgyalják
meg a Szeminárium hallgatói.

szél az Egyetem utcában, színes
konfettidarabkákat sodor a fal
tövében.
1
fTolytatás az 1. oldalról.)
ron szép hagyományokkal rendelkező szakestjét.
Szellemi humorból ezúttal az
alsóbb évfolyamok
vizsgáztak
jobban. Tréfáik frissebb élményekből táplálkoztak, sok új, eddig nem ismert történettel, óraés tanárparódiával örvendeztették
meg az elsősorban történelem
szakos hallgatókból és tanáraikból álló közönséget. '
A hagyományok nem mindig
tesznek jót még egy tanszéki

idén beépült a BÖLHE rendezvénysorozatába. A IV. évesek csapata győzött, határozottan utasítva maga mögé a többi évfolyamot.

Házassággal végződött
a választás
A választási harc szerdán délután ért a tetőfokára. Az évfolyamok az Aradi Vértanúk terén
gyülekeztek. Hangos éljenzéssel

A l elsőéves dékánjelölt, Keresztúri Jóska „ígérget".
ezakestnek sem. Időnként szakállas poénok köszönnek vissza,
olyanok, amelyek tíz éve „ültek"
¡rólna utoljára.
Az oktató, amikor szembeül a
esámcsogásra felajzott közönséggel, a paródistákkal, egyszeriben
kiszolgáltatott és tehetetlen lesz.
Éber szemek figyelik reakcióit,
szeme villanását, szívből nevet-e,
nem rándul-e meg idegesen a
szája széle.
Az oktatónak Is lehet magánÉlete. És lévén a tanszékek is
koedukáltak a magánélet időnként valóban szoros egységbe kerülhet az illető úgymond „közéletével". Némi tapintattal és természetes intelligenciával rendelkező
hallgató azonban nem az ilyesf a j t a információit teszi közkinccsé
e műsorban, még akkor sem, ha
az ominózus oktatón egyébként
akad miért elvemi a p o r t
Vaít, akiről nagyon nehéz jő
paródiát csinálni. Ha például a
paródista állítása szerint azt
mondja egy oktató
magáról:
„Csák Máté földjén én vagyok
az isten", akkor két eset lehetséges: 1. Nem ő az isten, a hallgatók egymásra néznek és felcsattan a kaján hahota; az illető
jól megkapta a magáét. 2. Mindenki tudja, hogy „Csák Máté
földjén" valóban a kifigurázni
kívánt oktató az isten. Ilyenkor

udvariasan tapsol kicsit a közönség, a rosszmájúbbak eltűnődnek,
miért kell neki még hízelegni is.
Nem biztos, hogy szerencsés
dolog arra kérni tanárokat, hogy
a nyilvánosság előtt élcelődjenek
tudományos ellenfeleik rovására.
Egyesek ösztönösen megérzik a
h a t á r t ahonnét már ízetlen személyeskedésbe csap át a tréfa, de
nem mindenki.
Vannak javíthatatlan exhibicionisták, akik akkor is terjengősen
élnek a nyilvánosság adta lehetőséggel. ha történetesen semmi
sem jut eszükbe.
Kedd este rendezték meg a
négy évfolyam közti hagyományos szellemi vetélkedőt amely

üdvözölte ki-ki a s-aját dékánjelöltjét. Valamennyi évfolyam dékánaspiránsa teljes dékáni díszben jelent meg most ünneplói körében.
Röviddel a gyülekezés után az
évfolyamok egyenként menetoszlopba szerveződtek. A transzparenseket vivő, zászlókat lengető
bölcsészek maguk szerezték indulóikat énekelve, harmonika, gitárzene, illetve fúvószenekar kíséretében megindultak az Ady téri
épület felé. A menet élén a négy
dékánjelöltet három, illetve
négy
keréken mozgó — külön e célra
szerzett — járműveken vontatták.
Az éneklést olykor félbeszakította
egy-egy csoport kiáltozása: csasztuskákkal, rigmusokkal biztatták
„reménységüket". A bölhészek —
ahogyan a négy nap alatt magukat nevezték a bölcsészek — jó
hangulata nem tört meg a tréfáslátványos felvonulás befejeztével,
hanem folytatódott, sőt fokozódott a bölcsészkari épület auditórium maximumában. Itt kezdődött a végső választási verseny.
Az évfolyamok és az őket patronáló tanárok a vidámságot sem
nélkülöző szellemi, ügyességi és
egyéb
feladatok megoldásával
küzdöttek jelöltjük győzelméért
Nemcsak a csaoatok, hanem a
dékánságra jelöltek is vizsgáztak
leleményességből. Néhány versenyszám keretében kellett bizonyítaniuk, hogy alkalmasak lennének a bölcsészkar irányítására.
Noha az elsőévesek dékánjelöltje már a bemutatkozás pillanatában megkedveltette magát hallgatóságával, mégis a harmad- és
a negyedévesek dékánja bizonyult
esélyesnek. A választási verseny
és az azt követő titkos szavazás
megleDŐ eredménnyel záródott: a
két főellenfél, a harmad- és a
negyedévfolyam azonos pontszámmal állt az első helyen. A két
győztes dékán megegyezéséből és
a zsűri hozzájárulásával született
döntést örömmel fogadták a választók is: a harmadéves
Saly
Noémi és a negyedéves Kövér
Lajos, hogy uralmukat közösen —
úgymond egyetlen hivatalos személyként — gyakorolhassák, egy
napig tartó dinasztikus házasságot kötöttek a lelkesen ünneplő
közönség színe előtt.
Sok még az akadálya az emancipációnak, ez derült ki a halleatónők és a negyven éven felüli
oktatók közti labdarúgó-mérkőzésen. Az, aranylábú macák húsz év
előnyüket sem tudták gólokra
váltani. Annál jobban csillogtak
viszont a tanárok, és végül 3:0-ra
meunverték a meccset Kár. hogy
a SZEOL vezetői nem láttBk a
meccset, különben a filozófia
tanszékről vagy a Tisza táj szerkesztőségéből igazolnának tehetséges amatőröket erősítésül.

Utóhangok
Söprögetnek a bölcsészkaron.
Söprögetnek a takarítónők belül
az épületben, eltüntetik az ottfelejtett plakátokat, csasztuskákat és harci jelszavakat tartalmazó gépelményeket, csákókat,
jelvényeket, mindazt a mellékterméket. amelyet a Nagv Bölhecirkusz dicsőséges nanjai felhalmoztak számukra. Söpröget a

Kételkedők
Mi pedig elégedettek vagyunk
magunkkal. A négynapos nevetéstől és ordítozástól fáradtan
megállapítjuk: végre történt valami. Rengeteg embert megmozgatott a Bölhe. hallgatókat tanárokat egyaránt Kit úgy, hogy
nyüzsgött, szervezett, szellemeskedett kit úgy, hogy csak bámészkodott és csöpp megvetéssel,
csipetnyi irigységgel szemlélte felszabadultan bolondozó társait
Azt mondta az egyik oktató,
aki nem átallott a legbölhésebb
napon is szemináriumot tartani, _
nem érti a hallgatókat: órára
csak annyit járnak, hogy aláírják
az indexüket, a kötelező olvasmányokat nem olvassák el. a
vizsgán csak az elégségesért hajtanak, hogyan lehetett rávenni
őket erre a tömérdek fölösleges
értelmetlen munkára, papírpiszkításra. lármára.
Hallatszottak olyan hangok is.
hogy ez az egész Bölhe-cirkusz
tulajdonképpen valamiféle szelep,
mely levezeti a valódi problémák
okozta feszültséget. Alkalom ahol
szolidan handabandázhatnak hallgatók, oktatók, csasztuskák kínrímeibe préselődik kritika, önkritika egyaránt.
A kétkedők, „ubszimpatizánsok"
azonban fokozatosan magukra
maradtak
véleményükkel: egy
részüket magával ragadta a rendezvények
hangulata,
mások
messzire elkerülték az Auditórium Maximumot. Fintorogni leh e t tagadni azonban nem. hogy
jól sikerült a Bölcsész H é t annak
ellenére, hogy először vágott bele
a kari KISZ-vezetőség ilyen eseménysorozat
rendezésébe. Aki
részt vett a játékban, az az értelmét is látta, s ha szelep volt a
Bölhe. megállapíthatjuk, jól szelelt

Hajrá, tanarak!
Játszani nehéz. Azt hinné az
ember, minél messzebbre kerül
valaki a gyerekkortól, annál ne-

zsürltagjaként megláthatták azok
is, akik eddig csak hírből ismerték vizsgáit Sűrűn böködték egymást a hallgatók, hogy hívják a
szakállas zöldkabátost, a gömbölyű tanárnőt, aki balról a második, mi a neve a kopasznak,
szemüvegesnek, nagyorrúnak.
Közelebb kerültek egymáshoz a
hallgatók és oktatók a Bölhe
négy napján, ez kétségtelen. Kíváncsi vagyok, ezek a gyerekké
fiatalodott, szellemes, Jókedvű oktatók hogyan tudnak néhány
olyan unalmas előadást, lélekte-

Arra is jó volt a Bölhe, hogy
a hallgatók megismerjék más tanszékek oktatóit összekapcsolhassák az évfolyamtársak meséiből
ismert neveket a folyosón naponta látott arcokkal. A szigorúságáról ismert fiatal didaktikust például most a szellemi vetélkedő

egyetlen
alkalommal
okozott
problémát Az egyik nem túl
jelentős feladat az volt, hogy az
évfolyamok gyűjtsék össze a karon a csikkeket tejes flakonokat, valamint szerezzenek annyi
orvosi igazolást, amennyit csak
tudnak. A pontozást az összegyűjtött szemét abszolút menynyiségétől tették függővé. így
történt, hogy a másodévesek az
egyik városi üzemből ezernél
több flakont szereztek, és ezzel
egycsapásra behozhatatlan előnyre tettek szert Már Kristó Gyula,
a szellemi vetélkedő zsűri elnöke
figyelmeztetett r á : ellenkezik a
józan ésszel, hogy az előbbire a
szellemi vetélkedő pontszámainak többszörösét lehessen szerezni, nem beszélve a többi feladatról, amely szintén komoly évfolyammunkát igényelt
Az operatív bizottság több óra*
vita után úgy döntött, a flakongyűjtésre adott
pontszámokat
minden évfolyamon elosztja tízzel. A józan ész és a rugalmatlan álkövetkezetesség vitájából a
józan ész került ki győztesen.

Kékesi László II. éves dékánjelólt megpróbáltatásainak egy pillanata
len szemináriumot tartani. Most
leleplezték magukat
A nagy verseny második, harmadik napján megszaporodtak a
fair play-t követő plakátok a folyosókon. Nem véletlenül. Az évfolyamok többsége úgy törekedett
a győzelemre, hogy igyekezett
minél szellemesebb produkciót
színvonalasabb teljesítményt nyújtani. Kiábrándítóan agresszív kivételt képezett a negyedévesek
egy része, akik a szurkolást úgy
értelmezték, hogy az egyenlő az
ellenfelek műsorának megzava-

A harmadévesek meUett korteskedő oktatók különszáma
hezebben szánja rá magát, hogy
kiálljon több száz ember elé bohóckodni, lábát szőrösségi vizsgálatra közszemlére tenni, szemöldökét tupírozni. Számomra az oktatók jelentették a legnagyobb
meglepetést, ilyen nagy számban,
mennyire lelkesen és aktívan
bölhészkedtek együtt a hallgatókkal.
Hivatásos esztéta nem volt
ugyan jelen, s nem lehetett megkérdezni, létezik-e a szaktudományban is az arányosság kategóriája, vagy ez a fogalom csak
a primitív köznapi tudat találmánya. Nincs jobb szó rá, aranyos
volt a pehelysúlyú tanszékvezető,
amikor oktatótársa nyakába kucorogva utazott a mérlegre, majd
a mérlegelés után leszállva viszszasündörgött, hátha nem lesz
elég éber a mázsáló zsűritag, és
ötvenegynéhány kilójával még
egyszer voksolhat a kiválasztott
évfolyam mellett. A kimértségéről, precízségéről ismert világirodalmár sapkába öltöztetett evezőt
cipelt magával, a mackóforma
apró lektor orosz nyelvű csasztuskát költött A nyakigláb irodalomtörténész-filozófus, aki mellesleg a szavazás során a kar legnépszerűbb oktatójának bizonyult
kitartó tréningre valló, szemfényvesztő ügyességgel bugyolálta pelenkába a kissé gusztustalan műanyag babát.

stáb magát nevezte, az epei s l W .

rásával, pfújolással, félrészeg ordítozássaL

Győzelmi viták
Apropó,
alkohol!
Mindenki
tudja, hogy a szeszmentes buli
ideája abszurdum. A jó hangulathoz a legabsztinensebb egyetemi polgárok számára is hozzátartozik egy-két üveg sör. A baj
csak az, hogy nehéz mértéket
tartani. Egy-egy ilyen egyetemi
buli után, melyen a társadalom
krémje, a szellemi elit szórakozik, gyakran maradnak szerte hagyott, szilánkokra tört üvegek,
összehányt mellékhelyiségek, sze.
mét és felfordulás.
A rendezők, vagy ahogyan a

A másodévesek ezután szerda
este teátrális körülmények között
kivonultak a terembőL Többrend.
beli sajnálkozás után a verseny
folytatódott Rövid idő múlva a
másodévesek is belátták, hogy
kár lenne kimaradniuk a játékból, és a pontozással valamint a
zsűrivel szembeni elvi fenntartásaikat hangsúlyozva visszasompolyogtak az Auditorium Maximumba.

Mikor /esz a következő?
Már a Bölhe utolsó napján
megfogalmazták hallgatók is, tanárok is azt az igényt, jó lenne,
ha a mostani rendezvények hagyományt teremtenének. Nemcsak felszabadult vidám játék
volt a bölhészkedés, hanem új,
eddig hiányolt alkalom önmagunk és egymás megismerésére.
Olyan játékmesterek színes, sziporkázóan szellemes egyéniségek
lettek még ismertebbek, mint
Kövér Lajos, Keserű Imre, Saly
Noémi, Karácsonyi Béla. Nagyon
szimpatikus, kedves volt a gólyák bemutatkozása, láthatóan
sok közös munkájuk arra utalt,
hogy náluk minden eddiginél
jobb az évfolyamtársak közti
kapcsolat.
Ha adhatnék Fair P l a y - d í j a t a
harmadéveseknek adnám, végig
lelkes, összehangolt munkájukért,
legtöbbet szereplő embereik morális érzékenységéért. Tudományos team-work-re adhatna példát az orosz tanszék csasztuskaszerző kollektívája. A bölhejátéknak is, mint annyi másnak a karon, Veczkó József dékánhelyettes volt az egyik kulcsembere.
Valóban kár, hogy diák-dékánhelyettességre
nem
pályázott
senki. Lett volna mit örökölnie 1
Ha ú j oldalról ismertük is meg
egymást, azért benne volt a játékban is karunk összes erénye,
hibája, a Bölhén sem bújhattunk
ki a bőrünkből.
Hogy legyen
folytatás, azok is szeretnék, akiknek lassan kifelé áll már a szekerük rúdja az egyetemről. Addig is jó lenne eltenni valamit a
Bölcsész Hét vidám, közvetlen
hangulatából az elkövetkező bölhétlen napokra is.
DOBOZI ESZTER
TANÁCS ISTVÁN

Vigyázat, többen csaltakl — Az üvegben tej volt.
t SZEGEDI

EGYeTEM

Vidám si rató egy darabért Beszéd-verseny
Megkülönböztetett
érdeklődés
előzte meg Sütő András Vidám
sirató egy bolyongó porszemért
című új darabjának premierjét a
Kisszínházban. Végre Szegedre is
eljutott ennek a kitűnő szerzőnek
egy darabja, ráadásul magyarországi bemutatóként, tehát elsőkként hallgathattuk a szép sütői
mondatokat
Ember és közösség viszonyáról
beszélnek ezek a mondatok. Hogyan lehet a közösséget bomlasztó erőknek ellenállni, miképpen
kell élni egy közösségben, hova
jut, aki enged a bomlásnak?
„Nyúlványemberek", „eszközemberek" vagy felelős, egymásért
aggódó, egymást segítő buzgó,
cselekvő kedvű emberek
legyünk-e? A gondok, problémák
XX. századi kuszaságában, belül
önmagunkban égő „befelé világító gyertyaként" keressük az
igazságot, vagy kitárjuk a kapukat a világnak? Nem kis kérdések ezek.
Sütő bolyongó porszeme, Fügedes Károly Ilyen gondok komédiájába kerül, Prédikás uram segedelmével. A komédia végén elsiratjuk hősünket, mert nem állta
ki a közösség próbára tevő harc á t Prédikás uram lélekvesztő
esaodája elnyelte s önmagát elemésztve, magára maradva ül fölötte halotti tort a család. Egészséges gondolkodású, életre való
leánygyermekei vidám
siratót
énekelnek apjuk fölött, felszabadulva az atyai befolyásolás, a
lelki erózió erőszakolt folyamata
alól. Fügedes öt leánygvermeke
közül Lenke szerelme Miklóssal
teremti meg az ellensúlyt, mutatja a komédia komolyabb, mélyebb rétegeit. Röviden s tán
hiányosan ennyit az írásról.
Haj, Fügedes uram, Fügedes
uram! Nem értjük ám magát, itten Szegeden, a Kisszínházban!
Nehéz minékünk elkülönböztetni
a szöveget a játéktól. Kerestük
mi a színpadon a címben feltüntetett porszemet, de csak a népszínmű komédiását sikerült megtalálnunk. Meg aztán a rosszra
csábító, gaz Prédikást sem volt
fülünk érteni. (Lehet, hogy a tájszólás miatt, mert mi itt ezt a
nyelvet nem ismerjük.)
Meg szeretnénk kérdezni azt
Is, hogy mért tetszett mindjárt a
darab elején olyan bugyutának

lenni, meg aztán az is felötlött
bennünk, hogy még a játék kezdete előtt összebeszélhettek azzal
a Prédikással, abban, hogy kelmed, még mielőtt bármi történnék is, beadja a derekát Csak
akkor azt nem értjük, hogy mért
nem csináltak előbb ravatalt az
asztalból, mért kellett nekühk
még annyit várnunk, s végignéz-

nünk azt a sok erőltetett poént,
hangoskodást és futkározást
Tudjuk, hogy kelmed s kelmetek kitűnő színészek, nem egyszer
bebizonyították már ezt nekünk,
meg azt is tudjuk, hogy komédiát, mi több népi komédiát Játszanak, egy jeles (ró tollából, sőt
tisztában vagyunk a saját gyönge képességeinkkel is, s valószínű ennek köszönhető, hogy a
darab első része után már úgy
álltunk föl helyeinkről, hogy
megpróbáltuk az események fonalát megtalálni, mert bizony
nem eevszer elveszítettük a kavarodásban. Ami azt illeti, be
kell vallani, hogy a népi komédiával is bajban voltunk, mikor
a szemünk láttára egy másik darabból énekeltek musical- és operettrészleteket. Tudjuk ml, tanultuk, hogy a stílusok keveredése
nem újdonság a művészetekben,
de az a bajunk, hogy a dramaturgiával nem vagyunk tisztában,
és nem tudjuk eldönteni, vajon
szükségeltetik-e a szokatlan és
hirtelen stílusváltásoknak funk-

A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola
Magyar
Nyelvészeti
Tanszéke
és
KISZ-bizottsága
március 16-án délután megrendezte a Szép magyar
bészéd-verseny döntőjét. Eliő helyezést ért
el Tóth Veronika I. éves magyar
—ének szakos hallgató, a második helyen Gyuricga Péter
I.

cionális jelentőséget adni az előadásban, vagy csak tudásunk csillogtatására használjuk őket
Kérem Fügedes uramat, hitegessen engem legalább arról,
hogy harcolt volna, ha netán
olyan helyzetbe kerül. És a lányok! A lányok. Olyan egyformák voltak, olyan arcnélküliek.
Pedig ők is biztos különbözőképpen fogták föl a körülöttük zajló
világ változásait. Csak szemérmesek voltak és nem mutatták. így
kell ezt, Fügedes uram! Látszik a
jóneve'és hatása, büszke lehet a
gyermekekre. Nem is történt
semmi história velük. Csak kelmed feküdt föl az asztalra, egy
gyertyával a kezében. De ez már
a legvégén Volt a dolognak.

éves
magyar—népművelés,
*
harmadik helyen pedig Paál Mária II. éves magyar—történelem
szakos hallgatók végeztek. Az
első két helyezett részt vesz a
pedagógusjelöltek országos Szép
magyar beszéd a
Kazinczy-érem.
ért címet viselő versenyén m á r cius 31-én és április 1-én.

Irinyisek stúdiója
Egy „öreg stúdiós" lapunk múlt
évi decemberi számában kifogásolta: „ . . . a z Irinyiben és a Mórában a szobákban már évek óta
ottlevő hangszórókat csak a portás használja, a hallgatók
lehívására .. ."

Mée egy kicsit visszább menve
az időben, nem volt eeészen világos, mért kellett annak a prédikásnak pórul járni? Vagy ebben
is megeeveztek? (Már a fügíöny
fölmenetele előtt.) Ugve, hatást
tetszettek keresni. Azért a Lenke
jól tette, ho<íy ráültette kelmed
arra az elmés szerkezetre, amit
farba rúeó széknek is lehetne
nevezni. Okos lánv az. Etrv kicsit
hideeszívl. keménv teremtés, de
okos cverek. Azzal a Miklós gyerekkel való dolaa meg érvénesén
meekanó. tiszta. emh*r«*ges, Csak
azt nem lítni, hnavan kapcsolódik a tnSH fw«m*nvh»7 Kár volt
ezt a Miklóst elnaterolni ott, az
elején mindjárt. Olyan szépeket
mondott.

-r- Február 37-én, hétfőn adtunk
először műsort — mondja Kiss
Tibor elsőéves, matematika-fizika
szakos hallgató az Irinyi kollégium stúdióvá alakított kollégiumi bizottsági szobájában. — A
javaslatot valóban meglepetésszerűen követte a megvalósítás, bár
csak minden indokolt esetben hasonló gyorsasággal történne!
— Bálint Józsefné kollégiumi
nevelővel beszélgettünk a stúdió
beindításáról. Kérte, hogy gyűjtsük össze a jelentkezőket, a felSzerelés már megvan. Többen
kedvet éreztek hozzá.
Az első
negyvenperces adáson hét óra
hosszat dolgoztunk — folytatja
Tibor.
Közben tart a kívánságműsor,
éppen az Abba együttes lemeze
forog, az LGT-é és a Fonográfé
az asztalon hever. Két lány érkezik, a B-möll zongoraversenyt
szeretnék meghallgatni Szvlatoszlav Richter előadásában. Óhajuk
ma már nem teljesíthető, de a
következő alkalommal igen.

Bocsásson meg Fügedes uram.
hogy kapkodok összevissza, de
fülemSe
csengenek
Setmeczi
György da'ai, amelvek gondosan
kaoeso'ódnak a stílustalansághoz.
Hadd dicsérjem a jelmezek sokr é t ű j é é t is. Lát.MHunk Gvarmathv A<rnes invoHflhAl farmert,
hímzett, eredeti székelvföldi ruhákat. a díszletben szunernaturalista parasztház! Vót. kénesamokbeli csillárral. Szénakazlat kasírozva fSzegénv Somosiné. mikor
nekilökték, csak úev döngött.)
összességében nasvnn jól szórakoztunk a rendező áldásos munkála árán. aki mindezt a zűrzavart tel tudta rakni a színpadra,
március 10-én. az 1978-as esztendőben, a Kisszínházban, ahová
hfvják-várják az ifjúságot

— Mikor, milyen adásokat sugároztok?
— Reggel 7-kor zenés ébresztő,
megtűzdelve tornával, hírekkel, a
napi program ismertetésével. Hétfő, péntek, szombat és vasárnap
este két-három
órás
műsort
adunk, más napokon csak 45 perceseket. Verseket, irodalmi összeállítást olvasunk fel, vagy tanárainkkal készítünk i n t e r j ú k a t

TESZARY GABOR

A kollégistáknak
tetszenek
a
műsorok?
— A portán van egy ötletláda,
oda gyűjtjük a véleményeket és
az ötleteket, némelyik egészen jól
használható. Hirdetünk pályázatokat is.
— Más stúdiós
kollégiummat
van
kapcsolatotok?
— Egy miskolcival Igen. a szegediekkel még nincs, eddig nem
is kerestük. Nekem nem sok szabad időm marad az itteni munkám mellett, de reméljük, hogy
a lányok közül a jövőben többen
éreznek kedvet a jelentkezéshez.
— Mik a legközelebbi
terveitek?
— A harmad- és negyedéve«
joghallgató lányok Nagy Lászlóestjét közvetítjük a közeljövőben,
s tartunk majd koli-bulit is.
Az újszülött stúdió egy eléggé
„kihasznált" helyiségben működik. Ha a kollégiumi bizottság
ülésezik, vagy korrepetálnak a
teremben, kénytelenek az adást
a szokásostól eltérő időpontban
kezdeni. Ez néha kényelmetlen,
de hosszú távon nem okoz fennakadást. A koli valamelyik szobájában a felsőbb évesek panaszkodnak: „Unalmas ez az Irinyi,
itt nem történik soha semmi."
Nos, úgy látszik, az elsősök nem
így gondolják. Sőt, egytől-egyig
közülük kerülnek ki az újdonsült
stúdiós gárda tagjai.
Tehát az Irinyiben mór van
stúdió. A Mórában még nincs —
de legfrissebb híreink szerint —
a napokban készülnek megteremteni az együttműködést a Hermán
kollégiummal. Vezetékkel kötik
össze a kollégiumokat, hogy ezentúl mindkettő szobáiban hallhassák a Hermanos—MóVás stúdiósok közös műsorát.
JÁMBOR ERNŐ

i
Minden gyorsan elintéződött, a
pénzváltás és a szálláskeresés is,
ami ilyen ünnep alatt nem egyszerű. De kaptunk szobát (2 dollár naponta) és számunkra megfelelő, mert van benne ventillátor meg vaságy.
N/mVe

földjén

Másnap nyakunkba vettük a
Musolt. Az utcákon ünneplőben
levő tömeg nyüzsög, édesség- és
hűsítőárusok mindenütt.
Kelet
összes édességét és csemegéjét végig lehetne próbálni, de pár hastífusz után már
nem vagyok
Olyan bátor, m i n t régebben. A
nők nagyrészén még abaya, fekete lepel van, csak egy kis nyíláson nézhetnek ki. A keresztény
nők nem viselik — olyanok is
vannak erre, meg ördögimádók,
jezidiek.
A város múzeumában főleg a
ninivei ásatások anyagát lehet
látni. Szemben, a volt angol kaszinó nyírt pázsitján iraki tisztek
sétálnak. Ezután az óvárost célozzuk meg, szűk kis sikátorai között kanyargunk. A szennyvíz az
utca közepén csordogál, tyúkok
isznak belőle, meg a gyerekek
„pancsolnak" benne. Csak néhány
ablak nyílik az utcára, azok is
zpalugáterrel fedve. „Az én házam, az én váram" szokás talán
itt erősebb, mint Angliában Csak
akkor látunk be egy udvarra, ha
a kapu kinyílik s látni lehet a
száradó ruhákat, a gyékényszőnyeget amin a forró éjszakákon
alszanak. Ezután egy próféta temetkezési helyére vetődünk, olyan
a kupola alakja, mint egy kukoricacső. Beengednek minket, megnézzük a szent, zöld színű zászlóval let»Kart szarKofágot. Nézegetjük az elhagyott temetőt. Az igazhitű mohamedán az ítélet napján
feltámad és felül sírjában — tartja a Korán. De ehhez a törzs felett üreget kell hagyni, ami idővel beomlik, s a kőoszlopok ezért
olyan düledezők.
Innen nincs messze a város nevezetessége. Amit a keresztényeknek a pisai ferdetorony jelent
ugyanezt itt a ferde minaret. Ez
egyenesen indul, s csak feljebb
görbül el, de alaposan. Agyagból
készült, a földrengések hajlították

A Perzsa Öböl felé III. rész
meg. Bemenve látjuk, az imafalnál a hivők Mekka felé hajlonganak.
Tisztelettel megszólítom a turbános mullah-ot, lefényképezhetem-e. Csöndesen válaszol: — ö ,
barátom, nem a kép számít hanem az eszme, a tartalom Tanulmányozod-e a Koránt,
minden
igazság forrását? — Elolvashatom
angolul? — kérdem. A Koránt
semmi más nyelvre nem szabad
lefordítani. (így a magamfajta
analfabéta elvileg nem olvashatja.) Hosszan beszélt az iszlámról.
Mikor megtudta, hogy mérnökök
vagyunk, bemutatkozott s kiderült, ő is gépészmérnök, dey —
mint mondja — szent feladatának
tekinti a tanok terjesztését.
A Tigris partján a régi karavánszeráj romjait néztük meg.
Délutánra haza kell mennünk, kiszikkadtunk a melegben, fürödni,
aludni kell, az Itteniek is ezt teszik Estefelé újra megkeressük
B. Zoltánt, itteni patrónusunkat
Legalább kétméteres, szikár, vókony, inkább
néznék
pipázás
közben brit állampolgárnak. Mint
tervezőmérnök irányítja az
itt
épülő mészégető munkálatait.
— Nehezen megy a munka, a
forróság meg a böjt m i a t t Kiutazás! engedélyt meg akkor kapok
természetesen, ha az építkezés
kész. Ügy hogy én is dolgozom,
a kemenceszigetelés légalább harmadát én építettem. A magányt,
azt a legrosszabb elviselni. — Sokat mesélt a török élményeiről,
hiszen jól megtanulta időközben
a nyelvet
Reggel Ninivébe indultynk. Fiatal fiúktól kérdem az utat, hamar
kiderül, hogy jordániai palesztin
diákok — itt ösztöndíjasok. Meghívnak, teázzunk náíúk egyet. A
szobában rendetlenség, szétdobált
könyvek, a falakon lapokból kivágott képek — mintha csak a
saját kollégiumi szobámat látnám.
Elég jól beszélnek angolul, hamar
a politizálásra kerijl a sor. Egyikük mutatja a lábát, nagy kéklő
folt látszik, lőtt seb maradványa.
— Izraelben harcoltam, ott szer
reztem. Bajtártaim hoztak ki a

meg egy vizes árokba dobták —
ezért maradt ránk.
A dombok téglafal maradványokat rejtenek — Itt találták
meg sokezer ékírásos tábla közt
a Gilgames-eposzt A hatalmas
anyagból a történelmen kívül sok
érdekes dolgot tudhattunk meg

tűzbőL Aztán itt kaptam ösztöndíjat, az iraki kormánytól.
—
Mint mondja, diplomával lehetne
üzletkötő vagy tolmács, jó kereseti lehetőséggel — de az ő generációjukra más vár — nekik
hazát kell szerezniük, ahol nemcsak megtűrt emberek.

Ninive falai és egyik kapuja
a vallásról és a hétköznapokról
is. A kapukat őrző, alabástromból
készült hatalmas szárnyas bikák
túlélték a viharokat. Itt készült
az oroszlánvadászatot
ábrázoló
híres dombormű is, innen kormányozták Mezopotámiát,
Perzsiát, Egyiptomot — amíg össze
nem fogtak a város elleh. Visszafelé az egyik mecsetben megnézzük Jónás próféta sírját.

Aztán a diákéletről beszélgetünk, közben elindultunk, hosszú
szakaszon elkísérnek. Fölugrunk
a zsúfolt buszra, ami a romokhoz
visz ki. Előttem egy nő ül, a gyerekét szoptatja. Ez senkit sem
érdekel, megszokott a látvány, b e
ha az arcát mutatná, az szégyen
lenne.
NlniVe mór régóta
lakatlan,
már a rómaiak se találták nyom á t mert az agyagból épült várost legyőzői, a perzsák, földit:
rombolták. Történelme egyertelműen vérfürdő. Első, nagy uralkodójának finomművű bronzszobra a 4 ezer éve élt művészt dicséri. A drágakőből készült szemeket tőrrel kifeszítették, a fejet

Kultúrq és romok
Este moziba megyünk, ez külön szám, komoly munka jegyet
szerezni, mert a pénztárig csak
úgy lehet eljutni, ha az ember
áffnászik mások fején — és ez
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nöffl túlzás. Csak úgy lehet Jegyei
kapni, ha egy egész páholyt kibérelünk. Amerikai film, iszonyú
marhaság. Bikiniben lovagló harcos nők uralkodnak a falvak fér*
fiai felett és dolgoztatják «cet.
De a három egyszerű főhős —
akik közül az egyik repülni tud,
a másik, aki mindenkit elfúj, a
harmadik bárkit egy dobással leterít — szétszórja őket Ez van a
kultúra címszó alatt. Azon viszont
jól szórakoztunk, hogy üres colás
üvegeket meg égő gyufát dobálnak a sötétben egymásra, meg
dobolnak, sípolnak, énekelnek
Reggel korán kelünk, mert meg
akarjuk nézni a sivatagban levő
romvárosokat. Végül 38 dollárért
találtunk egy taxist, aki a 300
kilométeres sivatagi utat vállalta,
bár először a k é t s z e r e s é t k é r t e ,
hiszen nyolc órás az út.
Első állomásunk Hatra, perzsa
város volt A Napisten temploma
még viszonylag ép. Keletre néz
nagy boltíves hajója — oldalán
kősasokkal. A várost sokszor ostromolták sikertelenül — végül
árulással vették be —, a király
lánya volt a tettes, akit a győztesek felkoncoltak. A kutakat a
győztesek betemették, azóta csak
páran tengetik itt életüket.
A romok között botorkálva magyarokkal találkoztunk. Bagdadból jöttek, külkereskedők. Kicsit
beszélgetünk, aztán újra nekiiramodunk a sivatagnak. Az asszír
birodalom régi fővárosát, Nímrudot nézzük meg.
A paloták feltárt részeiben kőtáblák, domborművek egy kilométeren á t Némelyikből barbár
módon kiverték a fejet, hogy útra keljen London és Párizs felé.
A
ttbmokbuckák
még mindig
újabb termeket rejtenek. Érdekes,
hogy a domborművek festése még
nem fakult meg az idők során.
Este a szállónkban újabb meglepetés — magyarul beszélgetnek
Márton Gyula geológus vagyok.
— Gyula bácsi Bagdadban dolgozik, Irak vízkészleteinek felmérésén. Meghív, lakjunk nála,
ha
odaérünk. A bagdadi viszontlátásra! Búcsúzunk, s reggel a várostól is, a Tigrist követve Dél
felé indulunk.
(Folytatjuk.)
EGELI GYÖRGY

azí mondom: Politikai Hét,
hkkor az csak papíron a március 11—18-ig terjedő több mint
hét nap eseménysorozata. Ha azt
mondom: TORTATŰR A, akkor
áz sem egy pár órás vidám, tréfás vetélkedő-seregszemle. S ha
az egészre azt mondom,
hogy
Forradalmi Ifjúsági Napok a Szegedi Orvostudományi Egyetemen,
akkor még mindig nem voltam
egésaen pontos, nem a megnevezést, hanem a tartalmat illetően.
Fogalmakra vadászni és tömöréégre törekedni tehát eleve kudarcra ítélt vállalkozás,
amiről
nem az újságíró, hanem a szervezők „tehetnek". Az ő jóvoltukbél a nem-naptári tavasz (és vele együtt egy színes rendezvénysorozat) a SZOTE-n március 6án a másodévesek szervezte Képzőművészeti
Héttel
kezdődött,
«melynek krónikása Tesziry Gábor, a SZOTE-klub vezetője volt

Nyitás

képzőművészettel

Kellemeset a hasznossal
zett munkát értékelve — sikeresnek volt mondható.
A Politikai Hét minden rendezvényén való megjelenésért, szereplésért pontokat lehetett kapni,
ezek alapján állapították meg az
évfolyamok közötti végleges sorrendet az eseménysorozat utolsó
napján. A társadalmi munka döntően befolyösolta a
helyezések
alakulását, de ezt akkor még nem
sejtette senki. Tudniillik attól az
évfolyamtól, amelyik nem a vállalt létszámban vonult ki a ligetbe, a pontok annyi százalékát
vonták le, amennyivel kevesebben vettek részt a parkosításban.
Magát a hetet március 13-án
este nyitották meg ünnepélyesen
a SZOTE-klubban. Ekkor került
sor a Politikai Hétre kiírt fotóés plakátpályázat
eredményhirdetésére is. Nagy fejtörést okozott

— A hét eseményei dióhéjban
a kővetkezők voltak: hétfő, 7 óra,
SZOTE-klub. megnyitó. A Vízöntő együttes zenéje után Szelest Zoltán művészettörténész üdvözölte a vendégeket, a résztvevőket és nem utolsó sorban az
alkotókat, akik önzetlenül vállalkoztak kiállításuk megrendezésére. A bevezető után ünnepélyesen megnyitották Pataki Ferenc
festőművész, valamint a Bartók
Grafikai Stúdió kiállítását a klubban. Nyári József és a Tiszti Klub
amatőr körének alkotásai a Semmelweis Kollégiumban
voltak
láthatók.
Ugyanezen a napon nyílt meg
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakos hallgatói nak
mintegy 60 alkotást felsorakoztató kiállítása a Jancsó Kollégiumban. Tizenhét fiatal még kiforratlan, de tehetséges, egyenletes,
jó színvonalú munkákat helyezett
el a kollégium előcsarnokában. Önreklám a központi épület előtt
Rézkarc, grafika, olaj, tempera,
újszerű és hagyományos megol- a pályamunkák értékelése — de
dások tették változatossá az al- éppen nem a beérkezett alkotákotások sorát. Megkülönböztetés sok óriási mennyisége miatt. Véés mindenféle sorrend nélkül ír- gül is a következő eredmények
juk le nevüket azzal a remény- születtek: plakátjával első helyenyel, hogy gyakran
találkozha- zést ért el Hajdú János IV. éves
a második Pikó
tunk majd velük már a közeljö- orvostanhallgató,
T
I. éves orvostanhallgató
vőben: Vizsolyi László, Magyar Béla
Csaba, Tóth Aldin Ella, Kálmán lett. A fotó-kategóriában (a már
Balázs, Géger Melinda,
Szabó érintett okból) csak második díEdit, Bányai Béla, Dobó István, jat osztottak ki. amelyet MonosCsászár
Zsuzsanna,
Schlachta tori László III. éves orvostanhallKati, Hankó Béla, Kónya And- gató kapott meg.
rás, Miklós Edit, Gyulai Gizella,
Március 15-én a központi ünTóth Katalin.
Bár a kiállítás nepséget
a
Szemészeti ^Klinika
rendezőinek, vagy a hely adta előadójában
tartották, ünnepi beszűkösségnek a hibájából az az szédet dr. Kulka
Frigyes klinikai
érzése támadt a látogatónak, hogy
az egymásra zsúfolt
alkotások rektorhelyettes mondott Utána a
szétfeszítik a szűk teret, mégis SZOTE irodalmi színpada adott
öröm volt körbejárni e fiatal ta- műsort A városi ünnepségen való részvételt
követően délután
nárjelöltek munkáit.
évfolyamok közötti
sportvetélke450-en
Éz után a kis kitérő után la- dőt rendeztek, amelyen
saját
pozzunk tovább az események mozgatták meg izmaikat
naptárában.
Kedd délután az évfolyamuk színeiben.
Apáthy Kollégium falán hatalMárcius
16-ának
egyetlen
mas, 2X8 méteres papírt fedez- nagyszabású eseménye volt: az
hetett fel az arra sétáló, amelyet Apáthy Kollégium
tanulójában
a rajzolni vágyó laikusok számá- egyetemi politikai és kulturális
ra szegeztek feL . Oláh Attila, a vetélkedőt rendeztek. A csapatok
Képzőművészeti Hét főrendezője szereplése mellett a résztvevők
röviden ennyit mondott erről:„Ez száma egyaránt értékes pontokat
lesz a happening." Senkit nem jelentett az évfolyamoknak. Pénlehetett látni, amint éppen raizol, teken, 17-én a nemzetközi komde estére a papír mégis megtelt munista mozgalom
témakörből
Aznap délután Nóvák András fes- szabad pártnapot szerveztek,
az
tőművész kiállításának megnyi- előadó Csikós József, az MSZMP
tója vonzotta az érdeklődőket a Agitációs-Propaganda Osztályának
szakszervezeti klubba, este pedig munkatársa volt
képzőművészeti vetélkedőn mérhették össze tudásukat az egyetemi hallgatók a
SZOTE-klubban. ficTíiTfiert, János a modernizmusról tartott előadást március
8-án este a szemklinika tantermében. Diaporáma vetítést láthattak a nézők Századok festményei, századok zenéi címmel, majd
Bach és Vivaldi művei hangzottak fel a vetítést követően a Zeneművészeti Főiskola
hallgatóinak tolmácsolásában. Ezen a héten a klub büféjében képzőműEzzel befejeződtek a
„komovészeti tárgyú könyveket lehe- lyabb" rendezvények, váltott a
tett vásárolni. Az események so- program, vált a stílus is. Filmra beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult, amelyen részt vettek
alkotók, nézők egyaránt.

nyelven fogalmazva:
snitt következik.

Nem mosta el
Mármint az eső. A TORTATÚRAT, a Politikai Hét politikusnak már egyáltalán nem mondható, vidám, tréfás, egész Szegedet a feje tetejére állító, kedves
bohóckodását Mert bizony esett,
ceeperészett egész nap az eső, ezt
azok kedvéért kell leírni, akik a
lázas reklámozásban, futkosásban
tán nem is észlelték az időjárásváltozást
Ilyen rossz ómen hatására tisztes eleink reges rég meghátráltak
volna, de nem így a túrázók! A
hajnal már a SZUE-ban talált
néhány vacogó és enyhén elkékült lúdbőrös orvostanhallgatót,
akik elszántan úszni jelentkeztek

külön az úgynevezett „szellemiek", az ,.alkotók", a „futkosók",
lent az utcán pedig a gépkocsik

Asszonykám, adj egy kis...

Elfoglalták helyeiket a csapatoknál a riporterek a Jancsóban
a drótok, erősítők, magnók és
mikrofonok közül előkerültek a
játékvezetők; Meszley Péter és
Kelemen Tamás. A Jancsóban
székelt a magasságos zsűri is:dr.
Sándor László zsürielnök és a
többiek, dr. Gáspár László, Nagy
József, dr. Simoncsics János és
dr. Tráser László.
És . . . és . . . rajt! Az első feladatot megelőző szignálra fejvesztett kapkodásba kezdett minNézzük tovább, mi is történt
den csapat, de a szándékosan
könnyebb erőpróbákat mindenki még ezután? Például egy mikiállta. Nem váratott magára so- mi ákus szanitéc álmát kellett a
káig az első nagyobb látványos- Jancsó ebédlőjének egyik ablakáság sem — amit inkább hallani ra felfesteni. Pikó Béla II. éves
kellett, mint látni. A csapatok hallgató elmondta, hogy több maarra kérték egy oktatójukat, hogy gyar szakos tanár állítása szerint
az 1945 előtti idők kupiéiból egyet nem tudni pontosan, hogy a mielénekeljenek. E feladatnál az miákus jelző mit is jelent, ennek
minden csapat rajzolt
előadás kellemességét és az elő- ellenére
Az akció slusszpoénja az
adó egyetemi pozícióját értékelte valamit.
volt hogy a játék végén — szina zsűri. Ogy véljük, felejthetet- tén
versenyben — a csapatoknak
len volt a műfajban a GYTK le kellett
énekese, dr. Szikszay Margit ta- ablakokat tisztítaniuk a bemázolt
nársegéd „Oly jól csúszik ez a
A TORTATÜRA befejező akbanánhéj"-produkciója.
Ormos
professzor a „Jaj, de jó a habos tusaiban mindenki gyönyörködhetett. aki csak befért a Jancsó
sütemény" című kupiét vallotta ebédlőjébe.
volt tülekeda kedvencének, Heiner Lajos ni, mert a Érdemes
szervezők ugyancsak

évfolyamuk színeiben, miközben
társaik még az igazak álmát
aludták — ki itt, ki ott. Hát, az
igazat megvallva, a tavalyi llgetbeni kocogás jobban megmozgatta az egyetemi ifjúságot a város
lakóiról nem is beszélve. Ogy
látszott, nem sokan tudnak úszni, vagy pedig a SZUE-ban kevés a h e l y . . .
A legvakmerőbb je, az úszóknál
is merészebbek, véradásra jelentkeztek a délelőtt folyamán. Érdemes felsorolni az eredményeket: az első évfolyamért 105-en,
a másodévért 98-an, a negyedévért 56-an, a gyógyszerészekért
36-an, a harmadévért 24-en, az
ötödévért pedig 10-en adtak vért
Az egyik buzdító jelmondat — a
véradó életet ment ós pontot szerez — világosan kifejezi azt, hogy
érdemes a játékot értelmes, hasznos feladatokkal összekötni!
Délelőtt 11 órától. a csapatok
minél ötletesebben próbálták felhívni magukra a figyelmet. (A
másodévesek előző este még a
televízióban is bemondatták magukat és szurkolóik támogatásáért esedeztek.) A járókelők térzenét hallhattak a Klauzál tér
erkélyeiről, bokszmeccset nézhettek végig a Kárász utcán, sőt
aki nem vigyázott eléggé, annak
még tortaszeletet is csúsztattak a
markába. (Kivételesen valódit!)
Látni lehetett halálra vált gépkocsitulajdonosokat is, akik a
másodévesek szél védőüvegre tűzött reklámpapírját
messziről
rendőri büntetőcédulának nézték.
Az Aradi Vértanúk terén jégkorong-körmérkőzések
kezdődtek
— görkorcsolyával és seprűnyéllel stílszerűen. Eközben az Apáthyban, a Janc6óban és a Semmelweisben mindenre elszántan
gyülekezni kezdtek a csapatok.

Summázásul talán annyit, hogy
nagy örömet okozott ez a hét.
Különösen értékes volt az, hogy
a rendezők az itt és most gazdag
^ehetőségeit használták fel, amikor meghívták a kiállító művészeket Szegedről. Talán nem lokálpatriótizmus azt mondani, hogy
nem kell mindig csábító és kapós
nevek után szaladgálni
ahhoz,
hogy egy valamirevaló kiállítássorozatot megrendezzünk.

Politikus hét
Háromszáznyolcvan
orvostanhallgatót tudtak mozgósítani
a
szervezők március 11-én szombaton az újszegedi Népliget parkosítására. A Dolgozz tíz órát Szegedért
akcióban való részvétel
— akár a létszámot, akár a vég-

egy éles

mlnSsftésetc alatt futottadé M
(azaz hozták őket), a kanárinak
álcázott cisznók (sertések), sárga
szárnyakkal és tollakkal, ketrecbe zárva. Az egyik — pironkodva kell bevallanunk — eléggé illetlenül viselkedett A másodévesek malacával még az aggódó
gazda Is eljött, és ő tartotta a
lártett négylábú fölé a sárga angyalszárnyakat, nehogy valami
bántódása essen kedvencének.

A bazárban nem ismerték a hiánycikk fogalmát

Teherautón kisért a Sárkány cigányzenekara
professzor pedig — mentegetőzések közepette, hogy az idegklinikán dolgozik — szívhez szólóan
könyörgött: Asszonykám, adj egy
kis kimenőt!
Az oktatók leleményességét és
memóriáját vizsgáztatta le a következő kérdés is. Három tanárból álló csapatot kellett alakítani. Feladatuk egy kiadott árjegyzék megtanulása volt olymódon,
hogy egyikőjük az áruk régi árait, a másik az ú j árait, a harmadik pedig a kettő közötti árkülönbözetet vési az emlékezetébe.
H á t voltak is bajban az oktatók!
A feladat egy csapatnak sem volt
könnyű, az áruk között ilyenek
szerepeltek: kapupántcsavar bulgár anyával, borsodnádasdl horganyzott ereszcsatorna, horg. heg.
gázcső menettel, karmantyú nélkül stb. A legjobban a hölgyek
memorizáltak, Kovács
Istvánné
az összes kérdésre válaszolni tudott igaz, egy szék össze is törött alatta, a nagy koncentrálásban.

Kakas — heremelléklettel
No! Mivel az események láncolatát már amúgy is elvesztettük, következzék a feladatul kirótt középkori
ételkülönlegességek izének, és tálalásának ecsetelése, mivel ezek kóstolása csakis
a zsűri kiváltsága volt, a szélesebb néptömegek kimaradtak belőle. Készült itt szegedi boszorkánypecsenye, egytálétel fáradt
vándor részére, húsfalatok Mátyás király korából, sonkás sült
szicíliai módra, valamint... borban sült kakas francia módra.
Hogy valóban... Valóban kakasból készült az ételkülönlegesség,
azt Dósa Erika III. éves gyógyszerész hallgató bizonyítani is
tudta . . . Kérdésünkre válaszolva
elmondotta, hogy a receptet a
Gasztronómiai kalandozások Európában című könyvben találta.
Mindössze egy órája volt arra,
hogy az egészet elkészítse és ízlésesen tálalja, ennek ellenére jól
vizsgázott.
A kakast a zsűri a szívébe (később a gyomrába) zárta, de nem
tudott ellenállni a másodévesek
szicíliai sonkás sültjének sem, s
főleg ném a tálalásuknak, amelyhez egy pincért is mellékeltek a
Szeged Étteremből. Így a kakas
sajnos, csak a második helyen
végzett, bár ez neki akkor már
teljesen mindegy volt Az étel-

megadták a módját a látványosságnak. Heiner professzor, dr.
Pálmai Pallag Lajos. Benda tanár úr, dr. Szontágh Melinda indiánnak maszkírozva félelmetes,
de színes látványt nyújtottak.
Szontágh Melinda skalpja egy
eredeti — usanka volt, az ötletet
kellőképpen értékelte is a zsűri.
Heiner professzor az egybegyűlteknek hátborzongató ígéretet tett
az integrált vizsgák további szigorítására. majd beszéde után a
törzsfőnökök vérfagyasztó hard
táncot lejtettek. Uff!

Pocakos hattyúk
Az eddig leírt eseményekre a
koronát a legutolsó produkció tette fel: a csapatok képviselői (tanárok és nem tanárok) balerina
jelmezben ellejtették a Hattyúk
tavából a hattyú halálát. A harmadév fiúhattyúja olyannyira komolyan vette a feladatot hogy a
nyakában lógó késsel küldte magát a másvilágra. Az ötödéves
hattyú nem tudott meghalni a
színen, mivel kifutott az időből,
sajnos, előbb lett vége a zenének.
A legnagyobb sikert dr. Baláspiri
Lajos adjunktus aratta, aki fekete öltözékében Odilie-t, a gonosz
szellem lányát alakította.
Száz szónak is egy a vége, ideje
közölni a végeredményeket is, bár
tudjuk, hogy ezzel nem árulunk
el most már hadititkokat. A TORTATÜRÁT — mint mindig —
most is az első évfolyam nyerte.
Másodikak a másodévesek, harmadikak a harmadévesek, negyei
dikek a gyógyszerészek, ötödikek
a negyedévesek lettek, összeállt
a Politikai Hét eredménylistája
is: az első helyre megint csak az
elsőévesek kerültek, őket a másodévesek követték egy második
helyezéssel. A dobogó harmadik
fokára álltak fel a negyedévesek,
negyedikek a gyógyszerészek, ötödikek a harmadévesek, hatodikak pedig az ötödévesek lettek,
őszinte elismerésünk nemcsak az
elsőéveseknek, a
nyerteseknek
szól. hanem valamennyi résztvevő csapatnak.
S hogy mi történt az eredményhirdetés után. abból a krónikás
már keveset látott. Az utolsó emlékképek, amik a TORTATÜRÁból megmaradtak, azok felemelt
karok, levegőben kalimpáló lábak és a disco fényvillanásai
voltak.
összeállította:
FEKETE KI,ARA
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Mottó:

Főúr, kérem, még egy felest!

„—•> Hát te mir csinált?

ttt?
— Iszom.
— Mért iszol?
— Hogy felejtsek.
— Mit?
— Azt, hotru szégyellem
•magam.
— Miért szégvelled
megad?
— Mert iszom •„..."
(De Saint-Exuperii:
A kis herceg)
fáár, kérem, egy felesti
Aznap is Jócskán megtöltötték
az inkább egy nagy hodályhoz
hasonlító külvárosi csárdát. A
zokásos
esti
alkoholszeán.-tz
résztvevői beszélgetésükkel a viharos tenger moraj lását idézték,
csaknem túlharsogva a pattogó
ritmusú népi muzsikát. A középső sorbafel ücsörögtem, előttem
az asztalon tíz korsó kőbányai
*ör unatkozott érintetlenül. A
ortmás játék közben többször is
alaposan szemügyre vett, hol
rám, hol meg folyékony asztaltársaságomra pillantva.
Mikor a cigányok bevégezték
a részükre „kirótt" zenei félórát, a prímás csakúgy pihenésképpen mellém telepedett, s bizalmasan megszólított: — öcsi,
hová fér beléd ennyi sör?
— Nézze, nem egyedül vágyd-.
* barátaimat várom! — nyugtattam meg kissé elutasítóan, me reven elnézve a feje fölött
Erre hangot váltott:
— No, csak azért mondom,
mert nagyon fiatalnak látszik.
Kzek szerint egyetemista...
Bólintásomra
nekibuzdulva
folytatta:
— Tudja; elég sokan Járnak
ide közülük (Rövid szünet.) Lehet, hogy én konzervatív vagyok,
meg minden, de nagyon furcsállom, hogy mennyit isznak. Mindig halomban áll az asztalukon
a pia, a sör, meg a f e l e s e k . . .
Meg aztán ahogy a pénzzel bánnak! Többen még a zenekarnak
meg a hozzájuk csapódó különféle elemeknek is rendelnek. Talán heecből, vagy mit tudom én.
(Sóhaj.) Csak azt tudnám, honnan van ennyi pénzük?! Persze,
hat elfogyott a mani, sokáig még
a színüket se látni itt, vagy pedig jön a fillérezgetés. (Hosszú
fejcsóválás.) No, nem ítélem én
el őket, én is megiszom a mag a m é t . . . csak, tudja, f u r c s a . . .
Időközben megérkeztek a barátaim, a prímás is visszatért u
zenekarához. A beszélgetés és a
téma így abbamaradt Legalábbis egyelőre... A muzsikus által
foszlányaiban
feldobott
téma
azonban" mér régóta izgat.
Főúri hess oly szíves még egy

•felest!

Az utánajárás állomása! szinte
minden utcában, de különösen
téren megtalálhatók. Végigjárni,
felkutatni a helyeket nem is nagyon érdemes, a legtöbb helyen
ugyanis jól ismerik őket: egyetemistákat, főiskolásokat Ami
»gyébként érthető is, hiszen né-

hány felessel, vagy netán kornyóval a gyomorban, a vérben
még a legtávolabbi „késdobáló"
sem tűnik elérhetetlennek, furcsamód megrövidülnek a máskülönben sokszor panaszolt hosszú
kilométerek. Az igazi változatosságot legfeljebb csak az imént
említett rétegből kikerülő törzsközönség megoszlása jelentheti.
Az ott-tartózkodás
eseményei,
majd a végső állapot többnyire
ugyanazok. Épp ezért „nyomozásom" során megkíséreltem a
számtalan pillanatképből kiragadni a legjellemzőbb, vagy olykor azzá válható vonásokat tükröző szituációkat
De előbb: főúr, ha, megkérhe-

tem rá. hozzon nekem még
felestr

nan is, végül a hosszas győzködésre kitántorognak a krimóból.
.Valóban jól szórakoztak...

Még hányáspénzt is
A közismert talponállóban —
harsány kacagásukról ítélve vidám társaság. A különféle italokkal telt poharakat szemlélve
alapos szesztornára van kilátás.
A csoport összetétele is változatos: öt fiú, három lány, valamennyien húsz év körül. Már
az „alapozás" is jól sikerülhetett, rögvest szesztestvérükké fogadnak, mikor hozzájuk lépek.
Átesve az ilyenkor szokásos avatási ceremónián (egy matrózegii
fröccs), naiv kérdéssel hozako-

— Azok, akik csak, inni jártak
le, lassan elmaradoznak. De nem
ez a döntő. Ügy hiszem, a többség egy-két üveg sör mellett továbbra is nagyon jól szórakozna.
A programok előtt pár perccel
pezsdül mostanában itt az élet.
Az érdeklődők besietnek a klubba, megtekintik a műsort, s
gyorsan távoznak. Ez minden
szempontból hátrány. Az ún.
„szeszkazánok"
(a
megjelölés
legtöbbjüknél inkább csak üres
fecsegés, semmint valóság) pedig
nyakukba veszik a várost, járják
a kocsmákat, vendéglőket.

Pohártörés — 900-ért
A fentebb szóba került állomások közé tartoznak természevesen a kocsmákban, éttermekben.
lebújokban.
klubokban,
egyes esetekben előbelő bárokban mutatott viselkedésformák.
A színhely: hat lépcsőnyire a
megszokott földszinttől lefelé. Az
odaérkezettnek azonnal szembetűnik a két srác. Az asztal kilengése megegyezik a körötte
ülők amplitúdójával. A felszolgáló szorgalmasan hordozza nekik a feleseket, őt kizárólag a
számlaösszeg növekedése érdekli.
Amint lecsúsznak a féldecik, s
növekszik az alkoholszint, úgy
emelkedik a fiúk hangulata. Mihamarost előtérbe kerülnek életük nagy-nagy problémái, s fennhangon elemezni kezdik a pár
órával előbb megírt zéhá feladatait — alvilági kötőszavakkal
fűszerezve mondandójukat. Majd
a szavak zavarossá válnak, minthogy egyre kevésbé forog a nyelvük. Az egyikük, vékony, feketekéoű hirtelen kotorászni kezd a
kabátzsebében, s vagányul az
asztalra vág kilencszáz forintot:
— Mostpedigsg... szórakozunk!
— kiáltja kiüríti a poharát, s
laza mozdulattal a kőpadlóra ejti.
Társa hasonlóképpen cselekszik,
közben jókat kuncognak szegényes mulatságokon. Egy darabig
elmegy a játék, de azután egyretöbben fordulnak feléjük. A marcona pillantásokból nem sok jó •
olvasható ki.
A fiúk már tombolnak, a fel-:
pzolgáló végre rászánja magát
hozzájuk lép, s azonnali távo7-ósra szólítja fel őket. A feketeképű akadékoskodik:
—: M i é r t . . : szórakozni tán
csak szabad?! — Nagy csörrenés,
újabb pohár a földön — darabjaiban. A pincérnek a szeme sem
rezdül.
— Ne : : : } be! Kifizetjük! Itt
(csuklás) itt van kilenc kiló!
Morgás hallatszik innen is. on-

' — Milyenek voltak 8 benyomM
said Ott benn?
— Mindhárom alkalommal M
tanácsi kórház ideg- és ehneosztályára szállítottak. Amikor
először ébredtem fel ott iszonyú
ideges lettem. Rövid ideig nem
is tudtam hol vagyok, csak akkor eszméltem, amikor egy ' r á csos ágyat pillantottam meg mellettem A nővér odajött hozzám,
s elmondta, hogy lefürdettfek,
majd ágyba dugtak. Szóltam neki, hogy haza akarok menni, de
nem engedett Az orvosnővel szerettem volna beszélni, de nem
volt b e n t Körülnéztem, még idegesebb lettem. Volt aki dühöngött, volt, aki bambán meredt
maga e l é Az egyik meg császárnak nevezte magát Többükkel
beszélgettem is.. Egy fiatal afác
azt mondta, ne legyek ideges,
még ma kiengednek, ö önként
jött el vonókezelésre. Azt is megmutatta, hogyan megy végbe
egy ilyen k ú r a . . . FörtelnMi
volt!
Dél körül végre bejöttek hozzám, ki kellett tölteni egy tesztet, amelyen rengeteg kérdés
volt a legkülönbözőbb témákról.
Később a pszichológusnővel is
elbeszélgettem. Délután kettőkor
kerültem h a z a . . . Három napig
ki se mozdultam otthonróL
— S mostanában?
¡¡"'
— H ó t . . . most sem vetem
meg a piát de azért próbálok
mértéket t a r t a n i . . . Nem szeretnék még egyszer oda visszakerülni!
Főiskolás barátunk tehát alapos leckét vett ebben az „iskolában".

dom elő: — Mire föl ez a nagy
mulatozás?
— Csak úgy! Összejöttünk., a
ezt most megünnepeljük.
— S miből isztok?
. — Pohárból... — hangzik a
gúnyos felelet. Néhányan nevetnek rajtam, majd mély csend
következik.
— Nem úgy értettem.
Valaki
gyorsan
kézenfekvő
megoldást választ:. koccintásra
ipvitál bennünket. Végül a szöszi
lány megsajnál: — Ezt a kört
én állom, az előzőt a barátnőm
fizette, aztán mindenki sorra kerül.
Többet azonban ő sem hajlandó elárulni. Nem firtatom tovább. búcsúzom tőlük. Utam
újabb közismert helyre — de egy
vendéglőbe — vezet; Ülőhely híján azonnal a pincérhez fordulok: — Főnök úr, egy fél rumot
kérek!...
De nincs pénzem.
— Hitelbe nem adunk, talán
majd máskor. Ha lesz.
. — Nem lehetne most az egyszer?
— Mondtam, kérem: nincs!
Ennek ellenére maradok. A felszolgáló vésztjóslóan felém lép,
mire gyorsan kérdezek:
— Hány egyetemista,
főiskolás
fordul meg itt naponta?
— Nem számolom őket. de
elég sok. Miért kérdi?
— Mennyit isznak meg? Ügy
gondolom, pénzben.
— Hát nézze. Kajára, piára
váltakozóan költenek. Ki hogyan
bírja az utóbbit. Néha még hányáspénzt is fel kell számolnunk . . .
Ezzel
megvetően
magamra
hagy.

A legolcsóbb helyek
néhány
sör.
esetleg egy-egy
pohár bor elfogyasztására kétségtelenül az ifjúsági klubok — voltak. Mert nem mellékes szempont — különösen nem az egy
hallgatónak — az italra való költekezés. Főleg, ha a társaság
kedvéért a mértékletesség határáig van szó az alkoholfogyasztásról. Pillantsunk be hát ide is!
Szabadjon
azonban
előtte:
.. most inkább egy sört kérnék!
Az egyetemi klub előadója hatalmasat f ú j :
— P h ú ú ú . . . könnyebbet és
kettőt.
— Miből fogyott a legtöbb és
•mennyi?
— Sörből ez kétségtelén. Hogy
mennyi? Becslésem szerint egyegy aisco-n úgy 30-40 láda körül.
Bár sokán voltak rá. Néhányan
még fey is jócská'i felöntöttek a
garatra, de inkább a bortól. A
rendszeresen berúgókat többnyire
szemmel tartottuk, s akadt akinek emiatt az igazolványát is
bevontuk. Botrány pedig csak a
klub előtt volt, itt lenn soha.
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— S most, hogy tilos a szesz árusítás?

geti a cigarettafüstöt,
kérdezek:

*gaz, ez az 5 egyéni problémájuk is, a vendéglátóiparnak mindenesetre jó b o l t . . .
No de: Menyuskám'.".'
hozz
nekem ide még egy...
felest!

A berúgás magasiskolája
Beszélgető partnerem valóban
iskolát nyithatna a lerészegedés
tudományából — ha volna ilyen.
No, nem bántani akarom, a tény
azonban tény marad: barátunk
eddigi pályafutása során háromszor élte át ugyanazt, amit —
mint mondja — ellenségeinek
sem kíván.
f
A főiskolás srác (a név, mint
áz eddigiekben, most sem érdekes) nehezen áll rá a beszélgetésre. Érthető is, hiszen a kellemetlen élményekről nem szívesen beszél az ember. Meg aztán
szégyelli is. ö maga is mondja.
— Mi volt az apropója az ivászatoknak?
— próbálom megkönnyíteni a dolgát. Ha lassan
is, végre megered a nyelve:
— Ez változó v o l t . . . Egyszer
egy társasággal jöttünk össze,
másszor meg visszautazás alkalmával szívtunk, harmadszor pedig valakinek a névnapját ünnepeltük.
— Mondd el légy szíves a történetüket.
Gondolkozik egy keveset: —
1975 novemberében volt az első
ilyen eset. Aznap már több helyen megfordultunk, végül kikötöttünk a Felsővárosiban. Ott jó
hangulat* volt, aztán egy nagyobb társaság csatlakozott hozzánk. Emlékszem, idősebbek is
voltak köztük, még fizettek is,
mert nekünk már elfogyott, amit
otthonról kaptunk. Ezek után
továbbmentünk a Birkába. Innentől kezdve elment a kép meg
a h a n g . . . A többit már csak
társaim elbeszéléséből tudom —
no meg a rendőrségi jelentésből,
ami körülbelül így szólt: „ . . . november 8-án hajnalban találtunk
rá a Bakai Nándor utcában, ahol
megbotránkozást
keltő magatartást tanúsított...".
Ülve aludtam az utcasarkon. Másnap Ott
ébredtem. (Hosszabb szünet.)
— És a másik két esetben?
— Másodszor, éppen vizsgaidőszak volt jöttem vissza Szegedre. Már a vonaton is nagy
mennyiséget fogyasztottunk, megérkezésünk után pedig a Sárkányban szívtunk tovább. Aztán
még arra emlékszem, hogy a közeli villamosmegállóban ültünk
egy padon. Innen vitt be a
yard.
Harmadszor a Roosevelt
tér melletti parkban bukkantak
rám.
— Tehát mindannyiszor magadra hagytak a társaid!
— H á t . . . tulajdonképpen igen!
Bár az is igaz, hogy nem tudtak
felébreszteni. '
Egy darabig hallgatásba burkolózik, s közben szorgalmasan ere-
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Drága MenyuskámI
Még ami
felest hozz nekem aranyos szivem! Csak, amíg megírom- a befejezést!

Védőbástya?
Az írásban felvillantott képek
természetesen korántsem a teljesség igényével íródtak. Még
azt sem állíthatjuk, hogy az itt
szereplők, valamint a mintájukra
cselekvők aggasztó helyzetben
lennének. Bár kétségtelen, a
hallgatók elég nagy százaléka

emeli szájához naponta egyszerkétszer, a kivételesek
pedig
többször is a féldecis poharat, a
korsót Ez azonban egyáltalán
nem jelenti azt, hogy alkoholisták lennének. Elszomorító inkább az lehet hogy többségük
szülei pénzéből, vagy egyébként
megérdemelt ösztöndíjából költ
— néha túl sokat — italra. S h a
mór a pénzforrásokról esik szó,
a variációk sokfélék, a már említettek mellett így: saját holmik értékesítése a bizományiban,
esetenként a kollégisták menzajegyüket adják el, mások szerencsejátékokban
—
kártyában,
snóbliban — keresik meg a felesre vagy sörre valót
Jj\
És mi az ok az ivásra? Kinexkinek kedve szárint.- Inni kell
sikeres vizsgára, sikertelen vizsgára, kinek névnapja van, kinek
születésnapja, de lehet. az is,
hogy: per hecc. Egynémelyek
valami elől való menekülésből,
mintegy védőbástyaként választják a mámoros állapotot. És még
sorolhatnánk tovább. Alkalom
tehát gyakran adódik. De ügyólhi
a mennyiségre érdemes, s ez csupán akaraterő kérdése!"
Például így: Menyuskám, szerinted igyak én még egy felest?
Már nem h o z . . .
SZALAY ZOLTÁN,

II t *
•yi
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Be s z é l g e t é s
a bajnokkal
.V.4-

.i*

A $ZOTE asztalitenisz
bajnoksága a Jancsó kollégiumban került
lebonyolításra március elején. A
népes mezőnyben mérkőzésvesztés nélkül szerezte meg az első
helyet Pataki István, a II. évfolyam 3. alapszervezetének tagja.
Megkérdeztük véleményét:
— Az Edzett ifjúságért mozgalom hatása látszott-e a résztvevők
számánT

t

— Több embert mozgatott meg
a verseny, mint az előző években,
c c azért véleményem szerint —
szervezési problémák miatt —
nem volt mindenki ott, aki szeret
és tud pingpongozni.
— Ez csak könnyebbé
résztvevők dolgát, nem?

tette a

— Számomra nem öröm a könynyű mezőnyben való versenyzés.
Egyébként,' ennek ellenére a négyes döntőbe olyan játékosok jutottak, akik már régóta versenyszerűen asztali teniszeznek
— Te mióta

— Egyesületben

.versenyeztél?

— Nyolc évig. a kecskeméti
Spartncus
színeiben.
Legjobb
erei-ns .yem 5 helyezés az országos ranglistán.
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— Eddig mit kltzönhettz
tív

— Hogyan látod az Edzett I f júságért mozgalom helyzetét
a
SZOTÉ-n?
— Kollégista vagyok. Az öszszes orvosegyetemi kollégiumról
elmondhatjuk, hogy bennük mindenki kedvére kielégítheti mozgásigényét. Csak még az a probléma, hogy az embereket meg kell
nyerni, mert például focizni nem
mehet el senki sem egyedül. Szervezni kell az embereket a sportolásra — hiszen éppen a tömegsportmozgalom a célúk.

pingpongozol?

— Kecskeméti vagyok, s ott ismerkedtem
meg e sportággal,
1965-ben, Abban, hogy éppen ezt
választottam, igen nagy része volt
annak, hogy édesapám
hosszú
ideig volt versenyző, ö tanított
meg a játék fortélyaira.

. v

ségre gyakorolt hatásáról
nem
kell különösebben magyarázni.
Ezenkívül néhány külföldi vendégszereplésen vettem részt Jugoszláviában, Romániában és Csehszlovákiában. Igaz, hogy ez sok
befektetett energiát is kíván. A
napi két óra edzés a játék szeretetén kívül akaratot és kitartást
is követel, • meg kell tanulni elviselni a vesztést is.

a? a?c-

— Te például
megsportért?

— Szívesen pingpongozom bárkivel. Ha más sportban, játékban
van lelkes amatőrökre szükség,
akkor is ott vagyok.
— A
ping-pongbajnokságnak
lesz-e folytatása?

— A. sport hasznáról, az egész-

Kissé
hűvös, szeles Időben
léptek pályára március 18-án a
felsőoktatási intézményeink kézílabdásal, hogy megmérkőzzenek a SZOTE KISZ és Sportbizottsága által ötödízben kiírt
FIN Kupáért. Az orvosegyetemisták sporttelepére elzarándokoló szurkolók és érdeklődők
örömmel nyugtázhatták, hogy a
tornán mindvégig izgalmas és
színvonalas mérkőzéseket vívtak
a csapatok. A férfiak
mezőnyében ezúttal is a Juhász
Gyula
Tanárképző
Főiskola
együttese
bizonyult a legjobbnak. Sikerük
értékét az a tény sem csökkenti,
hogy válogatottjukban a Volán
SC NB l-es gárdájának két erőssége is helyet kapott, Bartalos és
Skaliczki személyében. Kellemes
meglepetést jelentett viszont a
medikusok
lelkes,
ezüstérmet
hozó jó játéka. A. látottak alapján joggal remélhetjük, hogy a
SZOTE
kézilabdacsapata . újra
együtt van.
A lányok vetélkedése ugyancsak színvonalasabb volt az elmúlt évihez viszonyítva, miután
ezúttal csak az Élelmiszeripari
Főiskola nem tudptt pályára léptetni csapatot, A kupát itt Is a
tanárképző főiskolások nyerték
meggyőző,. nagy fölénnyel. Említést érdemel még, hogy a második helyen végző JATE együttese is dinamikusan
fejlődő,
egyre jobb játékot mutató csapat benyomását keltette.
Eredmények:
Nők.
J. GY. T. F.—SZOTE 14:6 Ld.
Matyuska M , <4). Ménesi K., (2),
Mayer- E„ .(2)- 111. Török J.. (3),
Deák M„ (3).
JATE—SZOTE
7:5 (Ld. Övári

J„ (3), Farkas Zs., (2), ill. Török
J., (3), Fodor J., (2).
J. GY. T. F.—JATE 16:7 Ld. Matyuska M., (4), Ménesi K„ (4).
Halász Gy., (3). 111. Övári J., (4),
Farkas Zs.. (2).
Végeredmény:
1. J. GV. T. T.
2 2
30:13 4 pont
2. JATE
2 1 — 1 14:21 2 pont
3. SZOTE
2
2 11:21 0 pont
Férfiak:
J. GY. T. F.—SZOTE 20:13 Ld.
Csankovszki J.. (7), Kiss S., (3),
Ujj Z„ (3), 111. Tiboldi B., (0).
Petri L„ (2).
SZOTE—SZÉF
14:10 Ld. Tiboldi T., (4), Petri S., (3), Asztalos Gy., (3), ill. Pápai J., (5), Herr
S„ (2).
J. GY. T. F.JATE 16:6 Ld. P á r k á n y i Gy., (6), Zseni L., (4), Skaliczki L., (2), ill. Szűcs Gy., (3),
Szűcs I., (2).
SZOTE—JATE
14:11 Ld. Tiboldi T., (6), Tiboldi B., (3), ill.
Szűcs G„ (0). Szűcs I., (2).
J. GY. T. F.—SZÉF 24:17 Ld.
Skaliczki L., (7), Greff Gy., (4), Kocsis Gy., (4), ill. Dajka L., (4).
Erdei I., (3).
JATE—SZÉF
16:11 Ld. Szűcs
G., (8), Szűcs I., (4). Kozslik I.,
(2). ill. Pápai L., (3), Erdei G., (2).
Végeredmény:
1. J. GY. T. F.
3 3
60:36 6 pont
2. SZOTE
3 2 — 1 41:41 4 pont
3. JATE
3 1 — 2 33:41 2 pont
4. SZÉF
3 — — 3 38:54 0 pont
F. T.

— Nagyon sze-etném, ha az or
vostudomár.yi egyetemek k'^z;:
bajnokságot
asztaliteniszből
is
megszerveznek, é3 azon is bizonyíthatnánk tudásunkat és, egyben
egyetemünk sportéletének
színvonalát

s'pottolásnhkt

mit teszel a tö-
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?-3 .Jtfe-tós'' órx-»jrett a . J A t J B M
inárMus,IJ-én ••lcbQcyoUtott asz
ta!' ( eijis : '. bajnokságáról:
/egyéni versenyt — az
egyetyga nfsjél.en!' nő' -versenyz5. S/.abá. limese bevonásával —
1:»mérkőzéssel, bonyolítottuk le.
Ha az 5 ó-eredményeit is beszámítjuk. akkor, a végeredmény:
1 Szabó József. II. éves joghallgató... .8. győzelem (13:4),
2. Szabi3 Fmesc, III. éves jog
hcllgníó, C győzelem. (12:5),
3. ^zabá Sándor,. II. éves joghallgató,. 5. győzelem,4. Csányi P*ter> V . é v e s m a t e matikus,

4

gy5zelerti.

A karok közötti csapatverseny
eredménye, • az egyéni szám figyelembevételével: I. . a JTK,
melynek tagjai "vóltak Szabó József, Szabó Sándor, Molnár Bertalan III. éves. II. a TTK, melynek .tagiai voltak.. Csányi Péter,
Kcszó Károly, Kelemen László,
mind y. éves matematikus 7:2,
tehát a jogászok nyertek.
Ez az eredmény szorosabb is
lehetett volna, ha. a TTK legjobb
játékos;* — Galiba Gábor — is
el tudott volna' jönni, de neki a
Volán NB 11-es csapatával bajnoki-fordulón kellett részt venni.
Egy érdekesség, hogy a fiúk
között második • helyezést elérő
Szabó Emese csak a 4. helyezett
Csányitól kapott ki, de több ellenfele ellen szoros mérkőzésen
csak a döntő szettben tudott
nyerni, mint például a 7. helyezett kelsmen eilen is. Így a szettarányt figyelembe véve a 2. helyre szbrult.
Sajnálatos dolog, hogy a bölíjrssz k»rróí egyetlen játékos sem
jelent meg."
*

Erről jutott eszünkbe
néhány
— sujrt'öJ, e versennyel
kapcsolatban már a korábbi években is
feltett — ügy tűnik, „költői kérdés": Lehetséges, hogy egy, csak
egy leány tud píng-pongozni
a
három karon? Módosította
volna
a nemzetközt szövetség az asztalitenisz versenyek
szabályait,
s
lehetővé tették, hogy a nők hivatalos bajnokságon a férfiak
mezőnyében
induljanak?
— Vagy
inkább, arra• gyanakodjunk,
hogy
rossz volt a szervezés?I

Vízilabda
• villámtorna
Kemény, sportszerű küzdelem,
várakozáson felüli színvonal, bárány hangú nézősereg — ezek jellemezték a március 15-én, az újszegedi sportuszodában megrendezett jogi kari vízilabda-bajnokságot. Az évfolyamok játékosai
nagy-nagy becsvággyal, igen lelkesen játszottak. Dicséret illeti
még Dsbreczeny Pált, a S7EOL
AK vízilabdacsapatának edzőjét
és játékosait is, akik nagyszerű
házigazdáknak bizonyulva biztosították a villámtorna technikai
feltételeit, kifogástalanul vezették
a mérkőzéseket.
Eredmények: III.—II. 3:2, 1,—
IV. 2:1.
A 3. helyért: II.—IV. 6:1.
A döntőben: III.—I. 4:0.
% y
A győztes csapat (a III. évfolyam) tagjai voltak: Kenéz Tibor,
Lánczy István, Lőrinczi György,
Pozsár Gábor, Varga Árpád, Bató
István.

Kondicionáló
termek
Orvosegyetemünk Jancsó
és
Semmelweis Kollégiumaiban a,
napokban kondicionáló termeket
vehettek birtokba a hallgatók. A
közel hatvanezer forintos költséggel létesített, modern kondicionáló eszközökkel — svéd fallal,
kondi-biciklivel, bordásfallal, evezőpaddal, súlyzókkal — felszerelt
szobák máris nagy népszerűségnek örvendenek a kollégisták körében.

HlUnatkép az orvostanhallgatók március 15 i -P«""^>;'
(Fotó: Buzási Gábor)

Az Egyetemi és Főiskolai Kosárlabda Kupában: Juhász
Gyula Tanárképző
Főiskola—Dunaújváros 95:81 (45:35),
Szeged.
Ságvári terem 300 néző. Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola: Szilágyi (26), Hercze (30). Kovád
(9), Makay (10). Laczkó (20). •
Kis Czakó (—).
Edző: Kov'r
Kálmán.
A dunaújvárosiak
nyitották
mog a kosarak sorát, de már á
2. percben a hazaiak vették át á'
vezetést Szilágyi
pontos távoli'
tempóival, s fokozatosan húztak ...
el ellenfelüktől. Jól szervezett védekezéssel és távoli dobásokkai'
ellensúlyozták a vendégek
magassági fölényét. A jó Játék meghozta a közönség hangját. A dunaújvárosi csapat nem adta me»
magát, hanem előbb tartotta a :
különbséget, majd lassan csökkentette azt. Jó
ritmusvéltás"r>,
és Kováé* ügyes laMasze«•ve-őseivel aztán újra nőtt a Taná-képző előnve. A szünet jókor Jött *
a vendégeknek.
A második félidő eleién feHött
a Dunaújváros 61:56, de a főiskolások fegyelmezett játékkal és
Makav jó dobásaival mag-iV^oz
ragadták a kezdeményezést. F»után ismét kieevenlftetté vált a '
küzdelem. A félidő felénél m á r
l á t o t t a tanárképzősök
jobb.
»<-őnV«te. am'vel tovább növelték
az iramot. Hercze betörései, és
Kovár-s „eelléri"
labdái t-"Wbe
t o r t á k a kő^önséTet. Zúgott a
Ta-ná'-téD-ző.
Ta-nár-kéo-ző."
\ z utolsó p c c e k b e n I-ar»kó ért
el rend-» pontokat. Másfél nercről a talá'Vozó vége előtt Makay
kipontozódott, az
utolsó
pere
*régis fo-goteees tanárképzős rohamokat hozott, egv nerc alatt 7
fontot ért él a csapat, s így mélt á n végződött a színvonalas taálkozó.
A következő ellenfél a buda- s
nesti döntőbe kerülésért a MAFC
csapata lesz Szegeden.
—najó—

Hiáksport-figyelő

Ping-pong
verseny
A Szegedi Felsőoktatási Intézmények asztalitenisz egyéni b a j nokságai március 4-én rendezték
meg az Ady téri tornateremben.
A mérkőzéseken a J A T E

Tanárképzős
siker

és

a

SZOTE versenyzői vívtak nagyküzdelmet az első helyezésekért.
A nők versenyét Kovács Emese
(SZOTE) nyerte
Szabó Emese
(JATE) előtt.
A férfi bajnoki címet Sajben
János (SZÉF) szerezte meg, második Szabó Sándor (JATE).
A női párosok küzdelméből a
Kovács Emese—Molnár
Melinda
(SZOTE) kettős került ki győztesen, második lett a Szabó Emese—
Faják Ilona (JATE, SZOTE) páros.
A férfi páros verseny győztese
a
Szabó
Sándor—Suki
Béla
(JATE) kettős, második Sajben
János és Nagy Gábor (SZÉF).
A vegyespárosok közül a Szabó—Szabó (JATE) kettős bizonyult legjobbnak, mögöttük
a
Suki Béla—Faják
Ilona (JATE.
SZÉF) paros végzett.

Ú j r a a J ó z s e f Attila Tudományegyetem Sportbizottsága lesz a
házigazdája március 29—30-án a
Magyar Tudományegyetemek
Tömegsport Kwpájó-nak.
Ezen a
sporttalálkozón — amelyet legutóbb 1974-ben rendeztek váro.sunkban — évek óta csak azok a
diákok vehetnek részt, akikegyetlen sportágban sem rendelkeznek
érvényes szakszövetségi minősítéssel. A JATE KISZ- és Sportbizottságának feltett
szándéka,
hogy ezen az összejövetelen —
amely az OM és KISZ KB védnökségét is élvezi — ismét a nemes cél, a játék, a tömegsport
öröme diadalmaskodjék. A mérkőzések színhelyei: az Ady téri
sporttelep (asztalitenisz, labdarúgás), Ságvári Sportcsarnok (tollaslabda), SZEOL-pálya (atlétika), Városi Sportcsarnok (kosárlabda, sakk).

*

Ugyancsak
Szegeden
tartják
meg ebben az évben a nagy hagyományokra visszatekintő Medikus Kupá-t. A Jövő orvosainak
sportrandevúján április 1—3. között négy sportágban — kézilabda. labdarúgás, röplabda, tollaslabda — mérik össze tudásukat a
résztvevők. A találkozókra a DÉLÉP Sportcsarnokban (kézilabda,
labdarúgás), a Ságvári Sportcsarnokban (tollaslabda), valamint a
Rókusi Tornacsarnokban (röplabda) kerül sor.
Az idén városunkban találkoznak az ország felsőoktatási intéz-

ményeinek „honvédelmi válogatottjai", hogy a KISZ KB és a.t
OM által meghirdetett Országos
Harci Túrán számot adjanak felkészültségükről. Az április 6—7.
köfcött sorra . kerülő versenyt •
Juhász Gyvila Tanárképző Főlskola MHSZ-szervezeté rendezi
Az érdekesnek Ígérkező sportesemény színhelye a Felső Tisza parti Etelka-sori lőtér, valamia SZEOL-pálya.
Egyik leglátványosabb, sportágunk diákseregszemléjére kerü
sor április 5—6-án, az újszeged*
Sportcsarnokban.' Ekkor r e n d e z i
meg ugyanis a Juhász Gyula Tanárképző Főiskoda, Sportbizottsága a Magyar. Egyetemi és Főis
kolai Tornász
Bajnokságot.
A
kétnapos versengésen közel félszáz egyetem ós főiskola tornászválogatottja küzdt:majd a végső
helyezésekért.
'\ ; .
Március 29—30-án, az Ady tér!
sporttelepen tartja meg a JATE
Sportbizottsága a IV. Férfi Kézilabda Egyetemi Kupá-t. 'Az Izgalmasnak ígérkező tornára a
házigazdák, a Szegedi Orvostudományi Egyetem, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, a védő Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
a Kossuth Lajos Tudományegyetem, valamint a Szarvasi Főiskola csapatát, hívták meg, s körmérkőzésen döntik el a helyez«- *
s-sk soraát.
F. T,
Sí
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Egy hét Nyíregyházán
Bizony, zavarba voltunk, mikor
megkaptuk a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola ízléses meghívójflt. melyen
négy bűvös betű állt: FÖHE. Aztán hamarosan megkaptuk: FÖHE — Főiskolai Hét. Méghozzá
nem is akármilyen! Olyan, hogy
minden túlzás nélkül, bátran állíthatjuk: mi szegediek is megirigyelhetnénk!
Persze az is az Igazsághoz tartozik. hogy jóval könnyebb a
szabolcsiaknak, mint nekünk. Hiszen főiskolájuk Közép-Európa
elismerten legkorszerűbb, egyik
legjobban felszerelt tanintézete.
Saját sportcsarnokuk, uszodájuk
van. Kétágyas kollégiumi szobákban laknak, a hallgatók kilencven százalékának biztosított a
kollégium elhelyezést.
,
A rendezvényekről csak egészen röviden, címszavakban: A
hét kulturális nappal kezdődött,
amelyen a főiskola, illetve a gyakorló általános iskolák valamenynyi művészeti csoportja — népitánccsapat, irodalmi színpadok,
kórusok, szólisták — fellépett. Az
esti program táncház volt. Másnap TDK kettőtől — hatig. Tökéletes szervezés, színvonalas dolgozatok. Este irigylésre méltóan
nagy érdeklődés mellett Vajda
Mária népművelő tartott előadást

Népi szexolőgia —
címmel.

Gondolatok
a gondolatokról

csujogatások

Március
15-ét
előadásokkal,
film-ősbemutatóval
és
polbeatminifesztivállal
köszöntötték.
A sportnap nagy tömegeket
vonzott. Az esti „Gyere velünk,
csináld velünk!" tréfás vetélkedő
a szegedi jogászok sportdélutánjára emlékeztetett. Végül nonstop
kollégiumi nappal zárult az idei
FÖHE Nyíregyházán.
Ugye, még felsorolni Is sok?
Hát még valamennyi rendezvényen részt venni! Van mit tanulni! A tanuláson kívül tapasztalatokat is cseréltünk, és nagy-nagy
dolgokat határoztunk el. így például a főiskola napja a ..Tanítani", és a Szegedi Egyetem közötti kapcsolatok szorosabbá tételé,
ről beszéltünk. A Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola művészeti csoportjai csereakció keretében bemutatkoznak egymásnak. További javaslatok: „Töltsön egy estét a nyíregyháziakkal!" — monstre klubprogram
Szegeden. „Töltsön egy estét a
szegediekkel!" — Nyíregyházán.
Persze ez még csak a kezdet.
Reméljük, terveink valóra válnak, és a folytatás legalább olyan
lesz, mint ez a hét nap volt.
DEZSŐ LÁSZLÚ

Pár héttel, ezelőtt valaki a
szendvics ürügyén tartalmas elmélkedésbe kezdett a magányról,
az értelmetlen társtalanságról a
Szegedi Egyetem hasábjain. Bár
sok olyan fájó valóságot tárt föl
az író, ami már engem is meglepett
(előbb), és elkeserített
(amikor kinőttem a meglepetésekből) ennyi mégis kevés lett
volna ahhoz, hogy tollat ragadjak, ha egy furcsa mondaton nem
akadt volna meg a szemem Idézem:
„Mellettem egy okos tekintetű
lány ül. A lába rossz... így
nem akarom fölszedni, de azért
szívesen
megszólítanám."
Silány tudatom előbb mindezt
úgy értelmezte, hogy a szerző
bizony elmerült a nagyképűség
mocsarában, s szellemi
színvonala bizonyára sötét mélységekben csatangol, de aztán rádöbbentem némi segítséggel a valóságra. Nem egy ember árulta el
mi is lappang a koponyája mögött, hanem száz és száz fejet
nyitott fel ügyesen, s kitárta
elénk az értelmiséggel vádolt
egyetemista férfitársadalom egy
nem is kicsi csoportjának gondolatait.
Az előbb említett idézet után
pár sorral máris csattan a szónoki kérdés: miért kevés a párbeszéd, miért nem lesz az asztalszomszédból társ?
Egy
pillanatig sem akarok
olvan embereket sértegetni, akik
minden valószínűség szerint az
emberiség összes gondját cioelik
vállukon, miközben az egyetemi

A József Attila Tudományegyetem MSZBT-szervezete április 4-e
tiszteletére
fordítási
versenyt
hirdet vers- és prózakategóriákban. A pályamunkák leadási határideje április 20., az eredményhirdetés május 15-én lesz. A részletes tudnivalókról a bölcsészkar
Orosz Nyelv- és Irodalom Tanszékén tájékoztatják az érdeklődőket.

Figyelem,

a

nők!

A tanítási gyakorlat Gyuri számára se jelentett se többet, se
kevesebbet, mint többi
végzős
csoporttársának.
Izgult az első
órán, készülgetett a következőkre,
drukkolt a felelőknek, kifutott az
időből, ha a magyarázatba

kez-

dett, s zavarba jött, mikor a lányok ősszenevett^f az orra előtt.
Hát igen, a lányok...
Gyuri
igyekezett megtartani a három
lépts távolságot, elvégre a tanítványai. De magában azért nem
maradt érzéketlen a kis gimnazisták bájai iránt. Szabad idejében
rangsorba állította őket, s gondolatban többször is bocsánatot kért
azoktól, akiknek csak a második
vagy a harmadik
hely
jutott.
Azokkal szemben pedig, akik nem
kerültek dobogóra, igyekezett kevésbé szigorú lenni az órákon.
Mert hát áldott jó szíve volt ennek a Gyuri gyereknek. Csak éppen egy „igazi" alkalom nem adódott soha, hogy ezt úgy teljes
egészében
kimutathassa.
Már csak egy óra, a zárótanftás és dolgozatírás volt vissza a
kedvenc osztályban, amikor úgy
nézett ki, hogy mégiscsak történni fog valami. Előző este discóra
indult a JATE-klubba, s a bejáratnál egyik tanítványa, a szőke
Csilla kapaszkodott
a
karjába
kétségbeesetten:
— Gyuri, benned van minden
reményünk! Vigyél be a discóra,
de ne csak engem, Editet és Katit isi

A Katit is! Vagyis öt elsősorban — gondolta Gyuri, ahogy a
neveket meghallotta. Kati mindig
elsőnek szakította át a célszalagot, amikor képzeletben a legszebbek versengtek egymással a kegyeiért.
Először Csillával táncolt, aztán
Edit következett,
aztán megint
Csilla, és megint Edit. Nem lehetett tőlük szabadulni. Már éppen
valami jó kifogáson törte a fejét,
amikor Edit a fülébe súgta:
— Miért nem táncolsz Katival
is? Látod, hogy csak erre
vár...
Hát Gyurinak nem kellett kétszer mondani, de Kati is odaadóan simult a lassú szám ütemére. Vagy negyedóráig
némán
forogtak,
amikor Kati remegő
hangon megszólalt:
— Gyuri, én szeretnék
valamit mondani.

neked

— Mondjad, ki vele — válaszolta Gyuri, de gondolatban még
hozzátette: minden a legnagyobb
rendben.
— Szóval..;
szóval a magam
és a többiek nevében arra kérlek,
hogy áruld el a holnapi dolgozat
kérdéseit!
Gyuri előtt elsötétedett a világ.
Ez volt élete ki tudja, hányadik
csalódása, csak azt nem
tudta
még abban a pillanatban eldönteni, hogy a női nemben, vagy
saját férfiasságában
csalódott-e
nagyobbat.
— fekete —

figyelem, ha valaki nem tudná
még, akkor most eláruljuk: ú j
ötlet született a JATE-klubban.
Akinek netán lyukas órái lennének, mondjuk délelőtt 10-től és
nagyon távol lakik, ne rohanjon
feleslegesen le s föl. A klubban
ngyanis már ettől az időponttól
készülhet a
szemináriumokra.
Sőt! A könyv- és feiyóiratolvasó
is hasznos időtöltést jelenthet.

Színház-szoba
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem gazdag kulturális életének kiemelkedő programjaként
említhetjük a Szegedi Nemzeti
Színházzal évek óta fennálló, alakuló, változó kapcsolatának gondos ápolását. Március 3-án, mintegy harminc fő jelenlétében nyitották meg az Apáthy kollégiumban a Színház-szobát, amelyben
állandó kiállítást rendeztek be a
színház dolgozói hagyományt teremtő szándékkal. A megnyitón
megjelent Giricz Mátyás, a Nemzeti Színház, és dr. Benedek Tibor, a kollégiumok igazgatója.
Az eseményt méltató bevezetők
után élénk, lényegre törő vita következett. Gondok,
problémák
merültek fel. Miért nem járnak
a hallgatók színházba, legalábbis
Szegeden miért nem? Hogyan lehetne ezen változtatni, aktivitásukat növelni? Mit tesz ezért a
színház, s mit az egyetem?
A
gond részmegoldásokat s ígéreteket szült. Giricz Mátyás igazgató
felvetette a lehetőséget a hallgatóknak, hogy részt vehetnek a
megalakulófélben levő Művészeti
Tanácsban, amelynek hivatása a
színház műsorpolitikájának megvitatása, ötletek, javaslatok felsorakoztatása. Azt, hogy ez a kezdeményezés mennyire fog beválni, majd a gyakorlat dönti el. Bár
egy színház vonzásának, hatókörének, híveket toborzó erejének
n ö v e l é s é r e n e m biztos, hogv

legjobb módszer,

Az egyszerűség kedvéért maradjunk az alaphelyzetnél. A bánatos lelkű Egyetemista gondba
fáradt tekintetével jól megérdemelt klubjában, elvegyül a tömegben. és barátok után kutat.
Ha mondjuk olyan élőlénnyel
akad össze, akinek a természet
formás lábat juttatott, akkor barátságról természetesen szó sem
lehet, hanem belép az egyenletbe
a „felszedés", mint rengeteg körültekintést igénylő hadművelet.
Tudom, hogy ez a szó annak is
köszönheti létét, hogy nvelvünk
nem épD tapintatos formában fejezi ki a két nem kapcsolatát, de
annak is, hogy az előbb fölvázolt Egyetemista (aki átlag, s
mint ilven nem létezik) szintén
nem tekinti többnek a nőt. mint
tárgynak, jelen esetben a fölszedés tárgyának. Fölszedi, „magához emeli a szellem szféráiba", s
közben nuha ágyakról álmodik?
Talán. De így milyen párbeszédekhez kíván eliütni?
A helyzet mindjárt szerencséd

sebb, ha a hölgy lába mondjuk
rokonságot tart a homokzsákkal,
vagy a kocsilőccsel. Mert akkor
ugye azonnal megindulhat a barátkozás.
Csakhogy ezek a gondolatok
egyáltalán nem titkosak, mivel a
Nő érzékszervei ellentétben a
várakozásokkal kifinomultabbak,
mint a magányon, világégésen
elmélkedő férfiaké. És a várakozással ellentétben a nő nem egy
tárgy, hanem lélekkel
rendelkező élőlény. S mint ilyen gyorsan
fölfedezi a testét pásztázó tekinteteket, tudja azt is, hogy milyen
kategóriába sorolták, s ha a logika törvényei nem zsákutcába
futnak, akkor azt is könnyű kitalálni, hogy ezek után nem nagy
hévvel rohan az ismerkedés felé.
A női lélek általam ismert törvényszerűségeiből csak azért lepleztem le néhányat, hogy ezzel a
példánkban szereplő Egyetemista
vívódásain könnyítsék. Mert ha,
mindezek
ismeretében
szelleme
eljut arra a számára
„képtelen
magaslatra", hogy az ismerkedést
nem a lábaknál kezdi, s valamit
elhagy a testét-lelkét
verdeső
nagyképűségből, akkor talán hamarabb érezheti meg a barátság
ízét. Ugyanis a külsőségek rabjainál az sem kizárt, hogy még
kevesebben pályáznak a kegyeikre, mint a rossz lábú lányokéra.
A magány kétségkívül elég
fájó baja a Mának, de ezt a bajt
aligha fogják „felszedéssel" kigyógyítani orvosai.
BÁTYI ZOLTÁN

Gúnyáék gúnya

Fordítási
verseny

Ezek

klubban merednek egy-egy távozó hölgy után, de talán ez a
szemlélet az egyik — és nem is
a legkisebb — gátja a szorosabb
kapcsolatok kialakításának.
Bár nem tartom magam erkölcsök szigorú védelmezőjének, s
azt is be kell vallanom, hogy a
női nem szépsége engem sem
hagy hidegen, néhány gondolatot
mégis fűznék
ahhoz a furcsa
magányérzéshez, ami a kapcsolat
teremtést a lábak
osztályozásával kezdi.

1. G.

a

Ritkán látható nagy tömeg gyülekezett március 10-én a főiskola
Tamási Aron klubjának bejárata
előtt. Utoljára csak a szombat
esti discóra jöttek el ennyien —
mondogatták a klub vezetői. Ezen
az estén azonban nem a dizsi
volt á program, mégis csúcsközönség ígérkezett. Nemcsak a főiskolások közül jöttek el sokan,
de a JATE és a SZOTE hallgatói,
közül is. Hogy miért? Mindenki a
„Ki mit tud?" című TV-vetélkedő
döntőjéből jól ismert parodista
duót, a Gúnya együttest várta.
Az újságíró is felkészült, hogy a
sikerek titkáról faggathassa maid
a „Nagy Menőket". A tömeg nőttön nőtt. A hivatalos műsorkezdés (fél nyolc) idejében már
mintegy 2-300 ember topogott a
bejárat előtt. Mindhiába.
A műsor elmaradt, Gúnyáék
nem jöttek. Még arra sem méltatták a klub vezetőségét, hogy
táviratban adjanak magyarázatot. Az előzetes megbeszéléseken
még mindent megígértek. Azóta
kaptak négy levelet — egyre sem
válaszoltak. Persze a klub vezetősége is hibás. Ilyen körülmények között nem lett volna szabad hirdetni a műsort. Ez azonban nem menti fel Gúnyáékat,

Mire

Emlékszem rá: egy esztendővel
ezelőtt — a még teljesen ismeretlen együttes — nem csalás,
nem ámítás — éppen a főiskola
klubjában mutatkozott be először
nyilvánosan, közönség előtt. Az
első vastapsot itt kapták. íme, a
„hála". Akkor azt énekelték:
„Csak egy kékszínű virág, haknizni megyünk." Kollégáikat állították ügyes paródiával pellengérre . . .
Azóta még egy alkalommal jártak a főiskola klubjában. Már a
győztesek boldog mosolyával és
fenségével — természetesen a
már bemutatott műsor alig módosított változatával. Akkor mindössze az tűnt fel, hogy a hakniparódiát adó együttes maga is
hakni zik.
Most több száz szegedi fiatal
péntek esti programját tették
tönkre. Persze, lehet, hogy ezt is
paródiának szánták. Elképzelhető,
hogy hosszú idő után végre valami újjal kísérleteznek, és a
meg nem jelenés is ú j műsoruk
része. Ebben az esetben természetesen csak gratulálni tudunk a
valóban irónikus ötlethez...
— dezső —

hivatkozzunk?

A villamos méltóságteljesen áll
meg. A lányokkal együtt szállok
fel. Jól helyezkednek — közvetlenül a lyukasztókészülék
mellé.
Várakozásuk nem volt hiábavaló.
Jön az ellenőr. Baj viszont az,
hogy jegyük nincs.
Az ellenőr
szabályosan közli velük: ez az út
50 forintba kerül. A lányok ezen
aztán felháborodnak.
Mennyi?
Hiszen én 300 forint szoc. segélyt
kapok. Abból hogy fizessek én 50
fgrintot? Én egyetemista vagyok!
Nézze el ezt az egy lógást, inkább
most veszünk 2—2 jegyet! Az ellenőr azonban hajthatatlan. A lányok hangja is alább hagy. A
postánál az ellenőrrel együtt leszállnak. Egyikük 100 forintot ad
oda az ellenőrnek. A villamos tovább indul — a lányok nélkül.
Az ablakon át még látom csinos
alakjukat, s az eszemben az jár,
mire is hivatkoztak a lányok. Ok

egyetemisták. Itt pedig már illik
tudni, egy forintért nem érdemes
50 forintot fizetni.
— les —
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