5CTI. évfolyam 11. szám
1978. szeptember 83.

A tanévnyitó ünnepségekről jelentjük
(2—3. oldal)

Nevelői hitele: a közösség
(3. oldal)

Az „ÉGESS!" útja
(4. oldal)

Tanteremből a tárgyalóterembe
(7. oldal)

Közösen, egységesen
és hatékonyan
Szeptember elején
tartották
meg felsőoktatási intézményeink
KISZ-szervezetei
hagyományos
tanévkezdő vezetőképző táboraikat. Ennek kapcsán megkértük a
KISZ-bizottságok titkárait, hogy
röviden vázolják az ifjúsági szervezet előtt álló fontosabb feladatokat
Nagy József, a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola KlSZ-titkár a : — Alapfeladatunk a szocialista szakemberképzésben
való
hatékonyabb részvétel.
Akcióprogramunk elkészítésénél valamennyi területen ezt a célt tartottuk szem előtt
Szakmai-tanulmányi téren szeretnénk fokozni
a KISZ-szervezet visszajelző szerepét, s ehhez csak a tanulmányi
fegyelem fokozása adhat megfelelő erkölcsi alapot
Szaktárgyi
versenyeket indítunk azzal a céllal, hogy az évközi munkát folyamatossá tegyük. A versenyeket a tanszékek és az alapszervezetek közösen bonyolítják le. Célkitűzéseink között szerepel a
szakkollégiumi
tevékenység
általánossá tétele;
a kollégiumok
közművelődési köröket szerveznek, amelyek két év után klubvezetői. könyvtárosi, honismereti
és rendezői képesítést adnak.
Az érdekvédelem
középpontjában az ifjúsági parlamentre való
felkészülés áll. A meglevő keretek lehetővé teszik a hatékony
érdekvédelmi m u n k á t célunk az
intenzitás
fokozása.
Politikaiideológiai munkápkban
a tájékoztatás javítására törekszünk,
egy-két .feldolgozásra ajánlott témával iá próbálunk segíteni az
alapszervezeteknek. Felhívtuk a
figyelmet az évfordulók sablonokat kerülő megünneplésére. A
közművelődésben szeretnénk elérni a meglevő adottságok fokozottabb kihasználását. A tömegsporttal elsősorban a szemléletformálásra törekszünk, de segítünk a városi rendezvények lebonyolításában is: például a jövő nyáron Szegeden sorra kerülő
úttörőólimpia megszervezésében.

Lehóczky Pál, a Szegedi Orvostudományi Egyetem KlSZ-titkára: — Közösen, egységesen =
hatékonyabban — ez az alapképlet idei munkánkban. Közösen a
párt-, állami és tömegszervezetekkel, oktatókkal, dolgozókkal,
más felsőoktatási intézményekkel. Mindehhez összehangolt tevékenység szükséges valamennyi
reszortban. Ettől várható csak
mozgalmi munkánk, szocialista
szakembert formáló tevékenységünk hatékonyabbá válása. A kitűzött cél elérése érdekében az
érdekvédelem, a fiatal diplomások, nővérek és szakkáderek oktatási-nevelési kérdéseivel, problémáival foglalkozó csoportokat
hozunk létre. Nagy érdeklődéssel
tekintünk az új típusú
tanulmányi versenyek,
szakmai
profilú
építőtáborok fogadtatása elé. Törekszünk
olyan
rendezvények
megszervezésére, amelyeken több
reszort együttműködik: a már
hagyományos Szoteátrum, a Politikai hét, s a munkásmozgalmi
évfordulók jegyében fogant Történelmi
Emléktúra.
Mindehhez
még az alapos és közös felkészülést igénylő ifjúsági parlamentek, a lelkesedést kívánó tömegsportakciók, az egységes szemléletű kollégiumi munka, az együttes fellépést megkövetelő szakmai-tanulmányi tevékenység, a
pártirányítást nem nélkülözhető
politikai képzés, a jó szervezte
nélkül meg nem valósuló társadalmi munkák járulnak, melyek
már jól kialakult de a lehetőségek határait közel sem. elérő;
megmozdulások.
Dr. Csernüs Sándor, a József
Attila Tudományegyetem KISZtitkára: — Feladataink sorában
első helyen említem a szakmaitanulmányi
munkát,
melyben
alapvető kérdés a megfelelő módszerek kialakítása a magasabb
szint eléréséhez. Ugyancsak komoly feladat a KISZ KB elmúlt
évi érdekvédelmi
határozatának
megvalósítása.
A határozat azt
célozta, hogy országosan a felső-

Népköztársasági ösztöndíjasok
Kiváló munkájukért, példamutató szorgalmukért az 1978/79-es
tanévben az Oktatási és az Egészségügyi Miniszter a következő hallgatókat részesíti Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjban:
A József Attila Tudományegyetemen:
Az Állam és Jogtudományi Karon: Bory Endre IV. éves, Csíki
István III. éves, Dombovári Ottó III. éves, Kozma Béla IV, éves, Sulyok Tamás IV. éves és Torma András IV. éves hallgatók.
A Bölcsésztudományi Karon: Bakos Judit IV. éves, angol-orosz
szakos, Balázs L. Gábor III. éves angol-orosz szakos, Bartók István
V. éves magyar-latin szakos, Erdei Klára V. éves magyar-francia szakos, Kövér Lajos V. éves magyar-történelem szakos, Nagy Zsuzsanna
IV. éves magyar-orosz szakos, Szabó Éva IV. éves német-orosz szakos hallgatók.
A Természettudományi karon: Bartha Miklós V. éves matematikus, Berger Ferenc III. éves vegyész, Biczók László V. éves vegyész,
Fodor Zsuzsanna V. éves matematikus, Gaál Tamás V. éves biológus,
Gulya Károly V. éves biológus, Hodur Cecília IV, éves biológla-kémia szakos. Jakucs Mária V. éves földrajz-angol szakos, Kovács Katalin V. éves biológus, Körtvélyessy Tamás IIL éves vegyész, Krisztin Tibor III. éves matematikus, Lendvai György IV. éves vegyész,
Magyar Csaba IV. éves kémia-fizika szakos, Sövér Ferenc IV. éves
matematikus, Szatmári Sándor IV. éves fizikus, Zimányi László V.
éves fizikus.
|
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán:
Baksa Júlia III. éves biológia-mezőgazdasági ismeretek szakos,
iBencsik Erzsébet IV. éves népművelés-magyar szakos, Frey Mária IV.
éves népművelés-magyar szakos, Gárgyán Mária IV. éves matematika-fizika szakos, Gombodi Katalin IV. éves biológia-mezőgazdasági
ismeretek szakos, Hollandi Mária IV. éves magyar-orosz szakos, Jakus
Klára IV. éves népművelés-magyar szakos, Korhely Zsuzsanna III.
éves szlovák-történelem szakos, Nagyczirók Lászlóné IV. éves matematika-fizika szakos, Pál Mária III. éves magyar-történelem szakos,
Sánta Júlia IV. éves magyar-orosz szakos, Szentirmai László III. éves
biológia-földrajz szakos, Takács Ágnes IV. éves magyar-történelem
szakos hallgatók.
,
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen:
Abonyi János VI. éves , Baltás Erzsébet V. éves, Bérczy Judit VI.
íéves, Bodrogközi Csilla V. éves, Fosster Tamás VI. éves, Földes Márta
V. éves, Fülöp Márta V. éves, Gábor Katalin VI. éves, Gondos Tibor
VI. éves, Horváth Tibor V. éves, Hugyencz Edit V. éves,
Kerekes
László V. éves, Ledniczki István V. éves, Magóczi Izabella V. éves,
tiacsai István VI. éves, Rakonczai Györgyi VI. éves, Szabó Gyula VI.
éves,Szántó Ferenc VI. éves, Szécsi János V. éves, Tóth Piroska V.
éves, Varga János VI. éves, Vécsi László VI. éves, Zákány József VI.
éves orvostanhallgatók.

oktatási intézményekben a KISZszervezetek
azonos
jogosítványokkal rendelkezzenek az i f j ú ságot közvetlenül érintő kérdésekben. Ezek a jogosítványok
egyetemünkön adottak, további
feladat a határozatban
foglaltak
feldolgozása, érvényesítése,
amiben nagy szerepük lesz a megalakuló érdekvédelmi
munkabizottságoknak.
Külön említendő,
lényeges momentum az oüctatóddolgozói
KISZ-alapszervezetek
h e l l é n e k szerepének és felelősségének megtalálása ebben a
rendszerben. E két feladatkört az
egyetem állami és pártvezetése
fontosságának megfelelő módon
kezeli, s minden lehetőséget megteremt arra, hogy az egyetemi
közéletben ezek nagy súlyt kapjanak
A további, megvalósítandó célok között szerepel a
politikai
képzés központi irányelveinek az
egyetemi sajátos helyzetre való
alkalmazása. E téren jobban ki
kell használnunk mindazt a lehetőséget amelyeket az MSZMP
KB állásfoglalásai meghatároztak.
A belső és külső közművelődé- }
si tevékenységben
az eddig végzett munkának a szinten tartását,
illetve bizonyos területeken továbbfejlesztését tekintjük legfon.
tosabb feladatunknak. A jövőben még fokozottabb támogatást
kívánunk nyújtani »a KISZ-klub
működéséhez.
Agitációs és propaganda
munkánkban központi szerepet játszik a politikai évfordulók —
köztük a magyarországi kommunista mozgalom 60. évfordulójának — méltó megünneplése, valamint a következő esztendei Forradalmi Ifjúsági Napokra való
felkészülés. Természetesen nem
feledkezünk meg az őszi ifjúsági
parlamentek megfelelő megszervezéséről sem.
A sportmunkában
elsődleges
cél a múlt évben elért szint megtartása, illetve előrelépés a tömegsport fejlesztésében.

RAGADJATOK T O L L A T !
Erre kér benneteket szerkesztőségünk, amikor e felhívásban pályázatot hirdet mindhárom intézmény hallgatói számára az egyetemi
élettel kapcsolatos, bármely újságírói, műfajban (riport, interjú gloszsza, jegyzet, tudósitás, publicisztika) készült cikk megírására, valamint irodalmi és képzőművészeti alkotásokra.
Nem titkolt célunk az írásra, alkotásra serkentéssel, hogy külső
munkatársakat meg házi irodalmárokat, grafikusokat, karikatúristákat verbuváljunk.
Nem rejtjük véka alá azt a szándékunkat sem, hogy annyi bíráló megjegyzés — unalmas a lap, nem az egyetemitákhoz és főleg nem
róluk szól, túl sok benne a protokoll, a felesleges szájtcpés, kisujjambél kiráznám az egészet, ha egyszer nekiülnék stb. — után, most nektek adjunk lehetőséget. Az iméntiekben említett célunk — ha megvalósul —, mi tagadás, saját érdekünket szolgálja elsősorban. Itt az
ideje hát, hogy bogy bizonyítsatok, miként tudtok ti, meghatározott
témakörben és terjedelemben magatokról, gondjaitokról, örömeitekről, egyszóval életetekről írni. Mennyire tudtok a tollal bánni, ha közlésre szánjátok írásműveiteket.
Természetesen segítséget kívánunk nyújtani nektek az alábbi té*
makörök megjelölésével:
1. Intézmények, kollégiumok élete;
2. A legérdekesebb pillanatok a diákéletből;.
3. Egyetemi és főiskolai sportélet;
4. Kulturális rendezvények az egyetemeken és -a főiskolán;
5. Versek, tárcák, fotók, grafikák, karikatúrák — bármilyen-témából.
A beküldési határidő: 1978. október 15. <£ím: Szegedi Egyetem
Szerkesztősége, 6720 Szeged, Dugonics tér 12.)
Írásaitokat, alkotásaitokat jeligével küldjétek, s mellékeljetek hoAzá egy jeligétekkel ellátott zárt borítékot, nevetekkel és címetekkel.
A beérkezett írások közül a legjobbakat a lapban közöljük, beküldőiket a szerkesztőség és az intézmények KISZ-bizottságai jutalomban részesítik.

Tan év- kezd ő-ácso rgásai n k

Konferencia
Irodalomtudományi
konferen,
cia színhelye volt a Szegedi Akadémiai Bizottság székháza szeptember 14. és 16. között
Az előadássorozaton — címe:
Az irodalmi elbeszélés
elméleti
kérdései — a rendező, a József
Attila Tudományegyetem összehasonlító
Irodalomtudományi
Tanszéke mellett a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Osztálya, az Irodalomtudományi Intézet, a Szegedi
Akadémiai Bizottság valamint a
Szemiotikai Munkabizottság m u n katársai vettek részt.
A hazai kutatókon kívül Csehszlovákiából,
Romániából. J u goszláviából, Ausztriából is érkeztek szakemberek, köztük a
téma számos nemzetközileg is ismert szakértője.
A tanácskozást
dr.
Vajda
György
Mihály
tanszékvezető
egyetemi tanár nyitotta meg,
majd a három nap alatt, öt átfogó témakör köré csoportosítva,
mintegy harminc előadás hang- <
zott el. Szinte valamennyi témában helyet kaptak szegedi tudósok referátumai is.
Szó esett az idevágó elméleti
kutatások hazai és külföldi hagyományairól, a jelenlegi kutatások főbb irányvonalairól, a
narratív szemantika időszerű kérdéseiről. Kiemelt helyen foglalkoztak a közép-európai narrativikai kutatások helyzetével. Az
ülésszak szeptember 16-án Szabolcsi Miklós akadémikus zárszavával fejeződött be.

RUSZKAI KAROLY képriportja
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Szegedi Orvostudományi Egyetem
Szeptember 11-én tartotta meg
ünnepélyes tanévnyitó közgyűlését a központi épület aulájában
a Szegedi Orvostudományi Egyetem, A Himnusz akkordjai után
dr. Petri Gábor rektor köszöntötte a megjelenteket, köztük a díszelnökségben helyet foglaló Gyárfás Mihályt, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának titkárát, Török Józsefet, az MSZMP
Szeged megyei városi Blzottságá-

elnökét, valamint az egyetem ok«
tatóit, dolgozóit és elsőéves hallgatóit.
Tanévnyitó ünnepi beszédében
dr. Petri Gábor beszámolt az elmúlt tanév legfontosabb esetném
nyeirői, os egyetemen a nyáron
bekövetkezett személyi
változás
sokról, kinevezésekről
(melyeket
szeptemberi eiső lapszámunkban
ismertettünk), továbbá bejelentette, hogy egyetemi tanárrá ne-

ünnepélyes tanévnyitón került
sor a* egyetemi tanács altal alapított kitüntetetek átadására. Ebben az évben kiemelkedő oktató-nevelő munkájuk elismeréseként a Szegedi Orvostudományi
Egyetem Kiváló Nevelője címet
kapta dr, Besenyi Sándor adjunktus, dr, Gecse Árpad adjunktus
es dr, Stájer Gésa docens, A Jó
tanuló — jó sportoló vándordíjat az idén Török Júlia ötödéves
és Varró András hatodéves orvostanhallgatók nyerték el.
Dr. Petri Gábor szólt az egye-'
temen folyó tudományos ét kutatómunka sikereiről is, melyeket
fémjeleznek az oktatóknak és
kutatóknak adományozott hazai
és nemzetközi elismerések, valamint a SZOTE tudományos üléseinek bizottsága által szervezett
rendezvények. Tovább bővültek
és fejlődtek OS intézmény külkapcsolatai; tavaly 37 oktató járt
külföldi tanulmányúton, 239-en
vettok részt nemzetközi tudománya» üléseken, kongresszusokon
és szimpóziumokon.

Dr. Petri Gábor rektor mondott tanévnyitó beszédet
nak titkárát, Szabó G. Lászlót,
a Csongrád megyei Tanácg elnökhelyettesét, Bányainé dr. Birkás Máriát, a megyei városi tanács elnökhelyettesét, Tóth Zsw
mannát, a Csongrád megyei KISZbizottság titkárát, Novákné Halasz Annát, a KISZ városi bizoltságának titkárát,
dr, Csontos
Andrást, az Egészségügyi Minisztérium képviselőjét, dr. Antalffy
Györgyül, a József Attila Tudományegyetem rektorát, dr. Szőkefalvi-Nagy
Béla akadémikust,
u Szegedi Akadémiai Bizottság

vezték ki és az egészségügyi miniszter u Fül-Orr-Gége Klinika
igazgatói teendőinek ellátásával
bízta meg dr. fíibári Ottót. Ezt
követően az egyetem rektora ismertette a múlt erbon kitüntetett
oktatók, dolgozók, hallgatók névsorát, majd bejelentelte, hogy
nyugállományba vanulásu alkalmából az Egészségügyi Minisztérium a Kiváló Munkaért kitüntetést adományozta Kvcsárdi
üéláné betegfelvevőnek, Takács
istvánné betegfelvevő pedis miniszteri dicséretben részesült. Az

Ezután dr. Földes Vilmos orvoskari dékán és dr. Kedvessy
György
gyógyszerészkari dékán
ismertették a jubileumi oklevelek
adományozásának
indokolását.
majd az egyetem volt diákjainak
dr. Petri Gábor nyújtotta í t a
több évtizedes munkájuk elismeréséről szóló okleveleket. Az orvosok közül • gyémántdiplomát
kapta dr. Gernárd Jenő nyugalmazott körzeti főorvos. Aranydiplomát vett át dr. Armentúnó
Lajos egyetemi magántanár, nyugalmazott belgyógyász, dr. Bertényi Albert nyugalmazott MÁVfőtanácsos,
dr, Dvorcták Piroska
nyugalma»« gye-rniekayógyáöz főorvos, dr. Fischer

JELENTJÜK

A bensőséges és megható pillaMiklós nyugalmazott főorvos, dr.
LehóQtky Pa I, az
Forgóét Tibor nyugalmazott kör- natok után
zeti orvos, dr, Jójárt József nyu- egyetemi KISZ-bizottság titkára
uj polgalmazott higiénikus, osztályve- köszöntötte az intémtny
zető főorvos, dr. Kálmándi Mi- gárait, az elsőéves orvos- es foghály nyugalmazott gyermekszak- orvosjelöiteket, valamint a gyógyfőorvos, dr. Kenyeres Ferenc nyu- szerészhallgatókat.
galmazott járási főorvos, dr, KoPr. Petri Gábor az egyetem
vács Lajos nyugalmazott főorvos, legfiatalabb diákjait Üdvötlö bedr, Máté Konrád nyugalmazott szédében elmondtu, hogy az idén
osztályvezető főorvos, dr, Hózta Mö-an jelentkeztek az első évErzsébet nyugulmazott iskolafog- folyumokra, közülük 326 hazai és
orvos, dr. Simó Lajos nyugalma- 38 külföldi hallgató kezdheti meg
zott körzeti orvos, dr. Tari László tunulmanyait ebben az esztendőnyugalmazott Iskolafogorvos, dr. ben. Az egyetem rektora szólt:
Völgyesi
János
nyugalmazott arról is, hogy az egészségügyi
követelményeket
KÖJÁL-főorvos.
Vasdiplomás pálya milyen
gyógyszerész Nyítrai István, az állít az ezen a területen dolgozó
egyetemen ' lobi) ivtuede v ^ z e t t é» a pályán most elin'dúló fiagyógyszernek
közül aranydiplo- talok elé. Reményét tejelte ki,
mát kapott: Besztwzeu
Irtván, 'hógy az intézmény ú j hallgat«
Bokor József, üvorsiky Etel, Fel- elődeik példáját követve, megkai László, Erdélyi János, lncef- felelő elkötelezettséggel és hivafy Károly, Jákob László, Krausa tástudattal készülnek fel jövendő
Ferenc, Leinzi^gfr Ilona, Major faladutaikra.
Erzsébet, Móra László, dr. Nóvák
Végezetül dr. Petri Gábor megIstván (nyugalmazott
egyetemi nyitottnak nyilvánította az 1978—
1
tanár), Homhányi Gyula, Siska 7Ú-et> tanévet.
Miklós és Takáts István,
Sz. Z.

Az ünnepi közgyűlés résztvevőt (Fotók: Ruszkai Károly)

József Attila Tudományegyetem

helyezni
ugyanakkor törekedni kell a ságotabb alapokra kell
még mindig meglevő pénzügyi ós Lényegében tehát az adott leheszervezési problémák csökkenté- tőségek optimális kihasználására,
a különböző tevékenységi terüleséreSzeptember lí-én tartotta tan- rnáit tanévben a nappali tagoza- latok kialakítását szorgalmazták „. Kiemelten szó.lt dr. Antalffy letek állandó korszerű szinten
évnyitó ünnepi közgyűlését
a ton 440, a levelező tagozaton 173,. az egyetem és a megyében lévő I Óy&rgy az egyetem oktatási, kép- tartására, az oktató, nevelő os tuJózsef Attila Tudományegyetem,
an esti tagozaton 34 hallgató fe- állami, gazdasági és politikai; ; zési'' tevékenységérőlHangsú- dományos munka hatékonysága«
a központi épület aulájában.
jezte be tanulmányait, A felvé- szervek között,
Iyöíta, hogy az oktatás terén a nak fokozására keli a jövőbon is
Dr. Antalffy György rektor kö- vételi vizsgákon az шв.'ТВ-ев
Részleteiben vizsgálta az egye- jó szakmai megalapozottság mel- törekedni.
szöntötte a megjelenteket,
az tanévre a nappali tagozatra 450- tem vezetősége az állandóan ak- lett fokozni kell a hatékonyságot,
A tanévnyitó beszédet követően
egyetem oktatóit, hallgatóit, va- en, a levelező tagozatra 313-en, tuális jegyaetirási
tevékenységet, különös tekintettel arra. hogy a jubileumi diplomák átadására kelamennyi dolguzóját, м az ünnep* az esti tagozatra 30-en nyertek foglalkozott a tanárszakos hallga- megtelelő ismeretanyagot az ok. rült sor. A jubilánsok életútját
seg vendégelt: dr, Komócsin Mi- felvételt. Az egyetem hallgatói- tók gyakorló, évének
szerveteti tatók milyen módszerekkel ad- dr. Kovács István, az Állam- és
hályi, а megyei pártbizottság el- nak jelenlegi összlétszám« 3651. és tartalmi kérdéseivel, Utóbbira ják át a hallgatóknak, s hogy mi- Jugtudományl Kar, dr, Csukái
ső titkárát, Török Jóaejet, a váIstván,
a Bölcsészettudományi
Rátérve a* elmúlt tanév mun- az adott okot, hogy két tanárkép- lyen szemléjéét nyújtanak.
és dr. Tawdori Károly, y Terző karon és a gyakorló iskolákJelentős lépés volt az elmúlt Kar
mészettudományi Kar dékánja isban, ugyanolyan feladatok végtanévben az Oktatástechnológiai
rehajtásában nem jártak el egy- Köt pont átadása, Bár a rendszer mertette,
ségesen, A Tanárképzési Bizott- még nem teljes, érezhető a jó haA Jóul kar egykori hallgatót
ság javaslatainak eredményekép- tása annak, hogy a tanárjelöltek' közül dr. Arvay Nándor, dr. tirupen e tanévben a gyakorlat jobb megtanulhatják az oktatásban dy László, dr. Csordás István, dr.
megszervezése,
tartalmasabbá használt modern tefchnikai eszkö- Györy Nagy István, dr, Háber.
tétele, a tanárjeleltek munkájá- zök kezelését. B tanévben inéiul
mann Gusztáv, dr, Kiss István,
nak megbízhatóbb, egységesebb a BTK-n a fordító és tolmács- dr.' Matuz
Karoly, dr. Richter
szempotú értékelése várható.
képző szak, melynek elvégzése Béla, dr. Simon Ferenc, dr.SoA közművelődési
munkáról
főiskolai képzettséget
biztosít," inorjai Ferenc és dr. Tihanyi Bászólva dr Antalffy György ki- Szintén e tanévben vezetik be „ 4 la arany; dr, Vúrady Brer^ner
emelte. hogy fejlesztése társadal- magyar qiúnká$mozgalom
törté- Alajos gyémánt diplomát kapott.
A Bölcsészettudományi
Karról
mi szükséglet, az egyetemen pe- nete" című tárgy oktatását. Inflaltásné dr. Jobbagy Ama, tír.
dig különösen fontos, hiszen a* dokolja ezt, hogy a fiatal értelEritenemcsak az alkotó értelmiség miség nem ismeri kellőképpen a Boros Janó, dr Szörényi
egyik műhelye, hanem
leendő hazai munkásmozgalom történe- bet arany, dr. Hirmann József ei
értelmiségi szakembereket út- tét, másrészt .szeretnék elérni, Mónya Ferenc gyémánt diplomát
jukra bocsátó intézmény is.
hogy
a marxizmus-leninizmus vett át. A Természettudományi
Kar régi hallgatói közül dr, Feloktatásában
a szocializmus épí4« egyetemen folyó
tudomászegiü Elemér és dr. Lederer Ertésének
napi
kérdéseire
több
Idő
nyos munka rétaterületeiről az
isebet kapott aranydiplomát,
jusson.
elmúlt tanévben több értékelő
A kitüntetettek
nevében dr.
anyag készült. Ezek előkészítő
Az új tanév feladatait
összeanyagként szolgálnak egy átfogó foglalva a rektor megállapította, Győri/ Nagy István motidott köЛ tudományegyetem vezetői a« Aj tanév kezdetének első perceiben
elemző munkához, melynek meg- hogy a feladatok ellátásához szönetet, majd az egyetem rekvalósítása a soron következő tan- meghatározott, évek óta alig, vál- tora az 1978 79-és tanévet megroRi pártbjzottsng ©len titkárát, kújának értékelésére, és az u j év
feladata. E témával a városi tósé anyagi feltételek állnak ren- . nyitottnak nyilvánítva bezárta a
dr. Perjési Lettlót, a megyei ta- tanév feladataira, a rektor meg-- és megyei
lanévnyitó Ünnepi közgyűlést.
pártbizottság is több- delkezésre. Ennek megfelelően «
nács elnökét, Hányaine dr. Bir- állapította, hogy a felsőoktatásra ször foglaikosott,
vizsgálataik
F. GY.
munkát
a
legésszerűbb,
tepgazdukás Már iát, a városi tanaes el- voiMtkoió párt- es állami hatáhogy az intéznökhelyetteséi, tíódi Györgyöt a rozatok megvalósítására, az ok- megállapították,
mény oktatói, kutatói, a viszonymegyei KISZ-bizottság első tittatás
korszerűsítésére
irányuló lag kedvezőtlen feltételek
elle.
káról, dr, Kardos Jótsefet az Ok* munka eredményes volt, Beha- nére
munkájukkal,
eredményetatáéi Minisztérium főosztályve- tóan foglalkoztak az oktató-, ne-, ikkel megbecsült
helyet vívtak kl,
zetőjét i a társintézmények ve- velő, a tudományos munka kér- itthon és külföldön
egyaránt,
zetőit: dr. Petri C,óbort, a SZO- déseivel, a szakmai
ideológiai Ugyanakkor tény, hogy az oktaTE rektorát, dr. Moholi Karolyi, képzés problémáival, ifjúságpoli- tási terhelés, a zsúfolt elhelyezés,
e JQYTF
főigazgatóját, Seőke- tikai ós gazdaságpolitikai kérdé- a nagyrészt nem korszerű műfalvi-Nagy Béla akadémikust, a sekkel,
szerek miatt ennek eléréséhez foSzegedi Akadémiai Bizottság elMegviitgálta az egyetemen fo- kozott erőfeszítésekre volt szüknökéi.
lyó eszmei politikai munka hely- ség, Az egyetem vezetese a renMeleg teavakkal köszöntötte a setét M MSZMP KB Ifjúsági Bú delkezésre álló keretekkei igyekMegállapította, hogy a szik ezt a fejlődést a továbbiakrektor a« elsőéveseket, в az egye- mtsaga,
tem egykori hallgatóit, akik ju- JATtí-n folyó nevelőmunka tu- ban is elősegíteni, A Tudományos
bileumi diplomáik átvételére je- datos, felelősségteljes és folyama- Tanács vezetését — a tudományos
tos. Ugyanakkor a bizottság az rektorhelyettes kérésére —, egy,
len tek meg.
Tanévnyitó beszéde elején dr, eredmények elismerése mellett az állami vezetésben részt nem
Antalffy György tájékoztatta
a felhívta a figyelmet arra, hogy vevő oktató veszi át, A tanács
megjelenteket az elázó tanév ta- az oktatók — mindenekelőtt a tevékenységének
tartalma bőrán, illetve a tanév
befejetese kommunisták, de a pártonkívüli - vül, munkája operatívabbá váóla az egyetemen történi f&nto- ek is — érezzenek szemelyes fe- lik.
sább
eseményekről,
sse mélui lelőaseget a hallgatók személyiséváltozásokról, egyetemi tanári ót gének fejlődéséért, alkotó munMegállapította a rektor, hogy
kájuk mellett fokozott gondot az egyetem nemzetközi
docensi kinevezésekről,
kapcsoRöviden ismertette a hallgatók fordítsanak nevelési feladataik latai számuk és hatékonyságuk
létszámának alakulását. Az el- ellatására is. Szorosabb kapcso- tekintetében is jól fejlődlek;, Az egyetem jubileum) diplomásainak egy oseportja
i

SZEGEDIEOYBT1M

I

Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola szeptember 11-én tartotta tanévnyitó közgyűjését a
[Vörös Csillag Filmszínházban.
Az ünnepi ülést dr. Nagy Antal
főigazgató-helyettes nyitotta meg,
aki köszöntötte a díszelnökségben
helyet foglaló dr. Koncz Jánost,
az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának titkárát, Deák Bélát,
a városi pártbizottság titkárát,
dr. Prágai Tibort, a városi tanács

feladataként szellemi mozgékonyságuk, szakműveltségük
fejlesztését jelölte meg a
főigazgató.
Kifejtette, hogy a hallgatóiknak
arra kell törekedni, hogy tanulmányaik befejezésekor hivatásuk
jellegét és értelmét szűkebb hazájuk és az emberiség világosan
lássák és értsék „Ez a szociológiaipedagógiai, pszichológiai
műveltség a tanárképzésben
nyújtható
általános műveltség egyik alap-

A tanévet dr. Moholi Károly főigazgató nyitotta meg
elnökhelyettesét, dr. Müller Jóesefnét, a megyei tanács — és
Csanádi Gézát, a városi tanács
Vb művelődésügyi
osztályának
vezetőit, Bódi Györgyöt, a KISZ
Csongrád megyei Bizottságának
első titkárát, Batki Józsefet, a városi KISZ-bizottság titkárát, Padár Iásziónét, a Magyar úttörők
Szövetsége megyei bizottságának
elnökét, ökrös Jánost a Pedagógus Szakszervezet megyei titkárát, dr. Rácz Jánost, a József
Attila Tudományegyetem oktatási rektorhelyettesét, valamint a
társasintézimények képviselőit, a
főiskolai oktatókat és hallgatókat.
A tanévnyitó közgyűlés ünnepi
beszédét a főiskolai főigazgatója,
Iár. Moholi Károly tartotta meg.
Elöljáróban tájékoztatta a hallgatókat arról, hogy az idén a 860
nappali tagozatra jelentkező
diákból 417 nyert felvételt s a felvettek 63 százaléka fizikai dolgozók gyermeke. A főiskola levelező
tagozatának
első
évfolyamán
szeptembertől 122-en kezdhetik
ineg tanulmányaikat.
Az ú j tanév feladatait ismertetve a főigazgató bejelentette,
hogy bevezetik a technika szakot, a Magyar
munkásmozgalom
története
című tantárgyat,
az
»Állampolgári ismer etek"-et, szé-

vető eleme. Ezek meűettt e! kell
sajátítaniuk a modern irodalom,
a természettudományok, a művészetek
eredményeiből
levont
marxista-leninista filozófiai gondolatokat, megállapításokat is."
Az intézmény oktatóinak munkájában pedig á szocialista emberi magatartás kell, hogy tükröződjék. Az a tanár áll minden
téren a szocialista nevelés szolgálatában, aki tudását, nemes
egyéniségét, tevékenységének minden területén érvényesíti. Ebből
következik,
hogy a
főiskolai
nevelés hatóereje szorosan kapcsolódik a tanárokhoz, a tanszékek munkájához.
„Dolgozzunk,
tanuljunk, alkossunk együtt népünk, hazánk javára!" — e gondolatok jegyében nyitotta meg
dr. Moholi Károly főigazgató az
1978—79-es tanévet.
Az ünnepi beszédet követően
az intézménybe lépő elsőéves
hallgatókat köszöntötte a főigazgató. sok sikert kívánt nekik az
elkövetkező tanulmányi évekhez,
majd felkérte őket az ünnepélyes eskütételre.
A főiskolai KISZ-bizottság nevében Nagy József titkár üdvözölte a gólyákat
Az ünnepi közgyűlés következő
mozzanataként díszoklevéllel
jutalmazták az ötven-hatvan
év-

A főiskola elsőéves hallgatói (Fotók: Makranczy István)
lesitik a fakultatív
speciálkollégiumok rendszerét.
Megszervezik
a tanítóképzőben végzett népművelők főiskolai
államvizsgáját.
Dr. Moholi Károly hangsúlyozta
az olyan nagy évfordulók, mint
a
Kommunista
Ifjúmunkások
Magyarországi Szövetségének,
a
Kommunisták
Magyarországi
Pártja megalakulásának és a Magyar Tanácsköztársaság
kikiáltásának méltó
megünneplését.
Beszéde következő részében arról szólt, hogy a főiskolán tartalmában továbbfejlesztik az intézményi demokráciát és megrendezik az Ifjúsági Parlamentet.
Az intézmény
szorosabbá
teszi
kapcsolatát a József Attila Tudományegyetem tanszékeivel,
vezető testületeivel, s ennek érdekében a Bölcsészettudományi Kaf
dékánátusával
évente
kétszer
egymás intézetében közös főigazgatód-dékáni értekezletet tartanak.
A tanárjelöltek
legfontosabb

yel ezelőtt végzett
nyugalmazott
pedagógusokat.
Az idén személyesen tizenegy pedagógus vehette át oklevelét. Dr. Greguss Pál
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár és Muth Béla nyugdíjas tanár vasdiplamát kapott.
Gyémáint oklevéllel jutalmazták
Heinrich
Lajosnét.
Bujtor lstvánné, Jákobéi Lotz Károly, Kuna Jenő, Nyitrai Gyula, Soós József, Szántó Imréné,
Szepesvári
Béla, Tarr Ferenc pedig munságuk elismeréseként aramyoklevélben részesültek.
A személyi változásokról dr.
Nagy Antal főigazgató-helyettes
tájékoztatta a hallgatóságot, valamint ismertette a népközársasági tanulmányi ösztöndíjat nyert
hallgatók névsorát.
Az ünnepélyes tanévnyitó közgyűlés a főiskola ének-zene tanszékének tanárai és az intézmény
hallgatói által adott műsorral
zárult
G. R.
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Nevelői hitele: a közösség
Évről évre odaítéli .az Egyetemi Tanács a SZOTE Kiváló Nevelője címet azoknak az oktatóknak, akik oktató-nevelő munkájukat hosszabb időn keresztül ki.
emelkedő eredménnyel végezték.
A kitüntetést idén dr. Besenyi
Sándor, dr. Gecse Árpád és dr.
Stájer Géza kapta meg. Közülük
dr. Besenyi Sándort, a Marxizmus—Leninizmus Intézet adjunk,
tusát kerestük meg.
— Hogyan fogadta a
kitüntetést?
— Talán a legkínosabb, hogy
erről nyilatkoznom kell. Idegenkedem a nyíltszíni tapstól, meggyőződésem, hogy az elismerés
nem nekem, hanem a közösen
végzett munkának, a komplex
nevelési terv kidolgozásának szóL
Visszatérve a kérdésre: úgy érzem a saját közösség elismerése
mindig emberközeli.
— Mit jelent ez a
komplex
nevelési program?
— Lényege, hogy a képzést
összefüggő, egységes folyamatként fogja fel, ennek megfelelően arányosan elosztja a nevelési
teendőket Elkészítésénél felhasználtuk az egyes részterületeken
szerzett korábbi tapasztalatokat.
Olyan stádiumba jutottunk, ami.
kor szükségessé vált a munka
összehangolása. Ezért kezdemé-

Alapítvány
A József Xttila Tudományegyetem szeptember 12-én megtartott
ünnepélyes
tanévnyitó
közgyűlésén dr. Kovács István,
az Állam- és Jogtudományi Kar
dékánja bejelentette: dr. Győry
Nagy István aranydiplomás nyugállományú hadbíró, vezérőrnagy
100 ezer forintot ajánlott fel a
jogi kar hallgatóinak évenként
kiírt pályázatok díjazására,
X
ralamennyiünk
számára
örömmel vett hír hátteréről, a
nemes célú alapítvány létrejöttének körülményeiről és felhasználásáról dr. Besenyei Lajos docens, az egyetem jogtanácsosa
adott lapunknak felvilágosítást:
— Magam az alapítvány megszövegezésében, mintegy technikai
közreműködőként
vettem
részt. Utána néztem, több évtizedre visszamenően ez az egyetlen, az egyetem javára szóló felajánlás. Dr. Győry Nagy István
1924-ben szerzett a József Attila
Tudományegyetem jogelődjén, a
Kolozsvári Tudományegyetem jogi doktori oklevelet. 1948-ban vonult nyugállományba hadbíró vezérőrnagyként. Azóta hasonlójellegű felajánlásokkal igyekszik a
köz javát szolgálni. A jogtudományi karnak most tett felajánlással — amint azt dr. Győry
Nagy István személyes beszélgetésünk során elmondta — célja,
hogy a ma jogászjelöltjeit rendszeres tudományos és kutatómunkára serkentse.
Ami a felhasználást illeti: a
kikötés, hogy a 100 ezer forintos
alaptőkéhez
hozzányúlni
nem
Szabad. A felajánlott összeg mindenkori évi kamatát kell a karnak a joghallgatók által írt p á .
lyamunkák díjazására fordítani.
A beküldött pályázatokat egy
egyetemi tanárokból és docensekből álló bizottság bírálja majd
el. Az is feltétel, hogy a legkisebb díj összege elérje a kétezer
forintot Amennyiben pedig az
adott évi összeg nem kei-ül felhasználásra, az a következő esztendei jutalmak összegét növeli.
Mit tehetünk az elmondottakhoz hozzá? Amellett hogy természetesen köszönet jár dr. Győry Nagy Istvánnak a nemes gesztusért. a legszebb hálát érte a
jogászjelöltek jó pályamunkáikkal adhatják.
— SZZ - f

nyezte az egyetemi pártbizottság
a program kidolgozását.
— Milyen visszajelzések érkeztek az oktató-nevelő
munkáról?
— Évente kétszer tartunk nevelési értekezletet. Az elsőn a
hallgatók mondják el észrevételeiket, hozzá kell tennem: hihetetlen tárgyilagossággal. A másodikon a hallgatói közösségek
neveltségi szintjéről van szó.
Minden közösségnek más arculata van, mások a problémai, s
ezek a feladatok is meghatározzák.
— Mit tart az
oktató-nevelő
munka legfontosabb elemének?
— Az oktató hitelét. Rousseau
fr bizonyos moralistákról, akiknél mások az elvek és más a gyakorlat. Ezt egy oktató nem engedheti meg magának. Az ember
ne szólamokkal, ne a pozíciójá.
val, hanem tetteivel, munkájával szerezzenek hitelt. Igazi közösségben csak így találhatja meg
a helyét
— Hogyan jutott él a közösség
vállalásáig?
— Nálam ez sosem volt kérdés. Alapvetően közösségi beállítottságú vagyok, ezt még otthonról hoztam magammal. Szüleim
vásárhelyi agrárproletárok, tőlük,
ismerőseiktől is ezt tanulhattam.
Ilyen irányban haladtam az egye-

temen is. abban pedig, hogy Itt
Szegeden közösségre találjak, a
tanszék is segített.
— Eddigi beszélgetésünk egyik
kulcsszava a közösség volt. Milyen kapcsolatban áll ez a tudományos munkával?
— Harminchat éves vagyok,
ebben a korban már nem lehet
a lelkes mozgalmi évekből élni.
Valamit le kell tenni az asztalra
a szakmában is. Kutatási területem a marxi értékelmélet a közösségnek b társadalmi értékek
alakításában játszott szerepe. Túl
nagy váltásról tehát nincsen szó.
— Egy ilyen elismerés önkéntelenül is számvetésre
késztet..
— Nem akarok még a múlttal
foglalkozni. Voltak sikereim kudarcaim is, de azt hiszem még
csak a kezdetnél tartok. Dolgozni szeretnék, hozzátenni valamit
a „nagy egészhez", a magam
munkájával. A környezetem ebben segít, s az eredményeket el
is várják tőlem.
— Tervei?
— A mozgalmi munkától nem
kívánok, nem is tudnék elszakadni. A szakmám és az oktatónevelő tevékenység rengeteg lehetőséget kínál. A többi, a megvalósítás csak rajtam múlik.
F. GY.

„Látni akartam
a tajgát..."
\

— Szó se róla. induláskor kicsit melegem volt. Először ültem
repülőgépen. Július 3-án indultunk Ferihegyről, s moszkvai
idő szerint 22 órakor érkeztünk
meg. Gépünk rögtön továbbindult Bratszkba. Csodálatos volt
a napfelkeltét a repülőgépből látni. A "hófehér felhőket nézve pedig olyan érzésem volt mintha
holdbéli tájon járnék. Braszkból
Ikarus-buszokkal vittek szálláshelyünkre, ahol már várt bennünket az évek óta kint dolgozó
magyarok brigádja — kezdi él-

s főleg minden magyar számára
érthető nevek. Egyébként voltak
munkaszervezési problémák, bár
ez magyarázható a nagy távolságokkal. Képzeld el. hogy a
legközelebbi anyagfelvevő hely
is több száz kilométerre volt a
munka helyszínétől. Így fordúlhatott elő, hogy az előre kiszállított építési anyag elfogyott, s
mi munka nélkül maradtunk
Néha azért jól is esett az ilyen
Pihenő, hisz a betonozás meg a
hozzá kapcsolódó műveletek bizony fárasztóak voltak.

Az építőmunka egy pillanata
ménybeszámolóját
az
Vsztyilimszki diákbrigád szegedi tagja
Kozma Sándor, harmadéves matematika—fizika
szakos hallgató.
-t- Hogyan kerültél be a „csapatba"?
— A lenini Komszomol KB
hirdette meg ezt a munkalehetőséget és a hazai KISZ KB-vel
kooperálva indítottak egy 150
fős magyar diákdelegációt Az
ország sok felsőoktatási intézménye képviseltette magát a Budapest '78 elnevezésű építőbrigádban. A szegediek tíz diákból álló
csoportot küldtek, hat fiút és
négy lányt. Az indulás előtt Pesten előzetes információkat kaptunk a munkáról és a helyi
adottságokról. Kint a csoport
egyik része a
KGST-beruházásban épülő Faipari és Cellulóz
Kombináton dolgozott, másik része pedig a vízierőmű építkezésén.
— Az ottani
munkavezetőkkel
hogyan
„kommunikáltatok"?
— Leginkább mutogatás útján. Sajnos, a többségnek nem
volt erős oldala az orosz nyelv.
De ennek is megvolt a maga sajátos hangulata. A szovjet csoportvezetőket külső tulajdonságaikról neveztük el, s már meg
is voltak a könnyen elsajátítható.

r—

Kikapcsolódás?
— Általában hét végén, szervezett kirándulásokat tettünk a
környéken. Számomra a legemlékezetesebb az angarai hajókirándulás marad. Megkapó volt.
hogy a tájon emberi kéz nyoma
még nem látszott Az ötórás hajóút után Kézsma járási székhelyen időztünk néhány órát. Különösebb műemlék, vagy idegenforgalmi nevezetesség nincs ebben a városkában, de faházait,
romantikát árasztó utcáit sosem
fogom elfelejteni. Moszkvában is
töltöttünk három napot a hazautazás — augusztus 28. — előtt.
Ez persze, kevés volt a város
alapos megismeréséhez, de a legfontosabb helyeket azért láttuk.
— Miért mentél ki?
— Arra gondolsz, hogy a kereseti lehetőség miatt,
ugye?
Nem. Egyszerűen kíváncsi voltam. Látni akartam a tajgát, az
ottani embereket. Meg akartam
nézni, hogy alakítja át az emberi munka ezt a számunkra elképzelhetetlennek tűnő vidéket.
Azt mondják, annál gazdagabb
egy ember, minél több élményt
raktároz magában. Én is gazdagabb lettem.
— GRÚF —
SZEGEDI EGYETEM
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Művészeti Kollégium
Zenetudományi szekció:
Műsorait október 2—9—16—23— 30-án rendezik a Dómban „Évszázadok orgonamuzsikája" címmel. A koncerteken Magyarország legnevesebb előadó orgonaművészei lépnek fel: Ella István és Ella Péter,
dr. Gergely Ferenc, Kolos István, Kovács Endre és Lehotka Gábor. Közreműködnek: Gregor József (ének), Kovács Kálmán (trombitaművész),
Simándy József (ének), o Bartók Béla Énekkar Rozgonyi Eva vezetésével, a JATE-kórus Szécsi József
vezetésével
Az előadások a jelzett napokon 20 órakor kezdődnek a Fogadalmi
templomban. (A bérletek ára 40 forint.)
Képzőművészeti szekció:
November 14.: Véletlen és művészet a XX. század
képzőművétzetében. Élőadó: Beke László művészettörténész.
November 21.: A XX. század épltőművészeti stílusai és irányzatai Előadó: dr. Vámosi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár.
November 28.: Picasso-tól napjainkig. Előadó: Lelkes István.
Az előadások a jelzett napokon 20 órakor kezdődnek a Rerrich
Béla téri Béke épületben.
Színháztudományi szekció:
December 3.: Az animációs filmekről — filmbemutatóval. Előadó:
Úr. Matolcsi György, a Pannónia Filmstúdió vezetője.
December 12.: Bábművészet a színházművészetben.
Előadó: Balogh Géza, a Bábszínház főrendezője.
December 19.: Pál István, a Szolnoki Színház rendezője tart előadást.
Az előadások a meghirdetett napokon 20 órakor keadődnek a
IATE-klubban.
Collcgium Politechnikum:
Október 3.: Afrikai élmények — címmel dr. Szederjet Ákos, a Buáaposti Állatkert főigazgatója, Afrika-kutató tart előadást.
Az előadások ideje 20 óra, helye: a Hermán Ottó Kollégium társalgója. (A további négy rendezvény tematikáját és időpontját később
közöljük.)
Múvelüdcselmélctl szemináriumi
Az újonnan szervezett foglalkozások célja felkészíteni a hallgatókat a tíz napos népművelési gyakorlatra Az első félév öt szemináriumán dr. Vitányi Iván, a Népművelési Intézet igazgatója müvelödésszociológiai előadásokat tart. A foglalkozások a később meghirdetett napokon 18 órakor kezdődnek, a Bölcsészettudományi Kar IL
az. termében (2. cm.)
Filmesztétikai kör:
Előadásainak kezdete szombat Í4 óra 30 perc, helye az Auditórium Maximum.
„Az egyetemes filmművészet főbb irányzatai 1945. után"
Október 7.J A neorealizihus kialakulása, eredményei, hatása
Október 21j A New York-i iskola
Október 28.: Ingmar Bergman és a svéd film
November 18.: Antonioni és Fellini művészetének
úfttásai
November 25.: A szovjet új hullám ideológiája, művészete
December 9.: A lengyel iskola és eredményei

Történelmi példázat
Már jóval a bemutató előtt
„téma" volt Csoóri Sándor
és
Sára Sándor űj filmje, a 80 huszár. Nemcsak azért, mert az alkotók mögött volt már néhány
emlékezetes teljesítmény, hanem
mert a sajtó, a rádió is többször
felhívta rá a figyelmet. Az első
bírálók egyike, Tornai József például minden óvatosságot mellőzve megállapította, hogy „a 80 huszárral az újabb magyar filmtörténet ért el egyik nagy pillanatáig".
Végül a bemutató visszhangja
— nem feltétlenül az alkotók
hibájából — nem felelt meg a
fokozott várakozásnak. Úgy tűnik, mindenki valami mást várt,
mint amit kapott.
Elsősorban a téma adott erre
lehetőséget. A külföldön állomásozó és a forradalom hírére hazaszökő huszárok története bőven
kínálja a romantikát, a váratlan
fordulatokat,
tipikusan
olyan
anyag, amit — Csoóri. fogalmazása — „körülleng Jókai fehér
szakálla*. Ráadásul Csoóri azt is
mondta egyik nyilatkozatában,
hogy cselekményes filmet, közönségfilmet készítettek.
Aki erre
számított, annak eleve csalódnia
kellett, hiszen a történet — ez
tény — elég szegényes. A határ
felé menekülő nyolcvan huszár
kálváriája nem sok izgalmat kínál, már csak azért sem, mert
kezdettől érezni: szinte reménytelen a vállalkozás. Ráadásul a
rendezőt nem is elsősorban ez
érdekli: „Olyan történelem-metaforát igyekeztünk megfogalmazni,
amely bár az 1848—49-es eseményekhez kötődik, ráillik minden
előbbi és későbbi föllobbanásunkra."
A metafora kezdetben egyértelmű: a Lengyelországban állomásozó huszárok között megérik

az elhatározás
a
hazatérésre.
Közben a kisvárost megszálló
osztrák parancsnok, a magyar
tisztek, a lázadó diákok véleményét éppúgy megismerjük, mint
a huszárok reakcióit. A hagyományos történelmi film szabályai
szerint zajlik a cselekmény, a vélemények nyílt színen csapnak
össze, s ebből egyértelműen kirajzolódik a konkrét történelmi
alaphelyzet. Tart ez egészen a
szökésig.
Onnantól kezdve viszont valóban a jelképre kerül a hangsúly.
Aminek a filmben el kellett dőlnie, az már eldőlt. Ezzel együtt
eltűnnek a történelmi rekvizítumok, a korra már csak az egyenruhák utalnak. Marad nyolcvan
ember, aki körülvéve a túlerőtől
ember nem járta sziklákon, néptelen
hegyszorosokban
próbál
egyre nagyobb veszteségek árán
hazajutni. Közben a politikai érvektől átveszi a szót Sára Sándor — nyugodtan mondhatjuk —
világviszonylatban is egyedülálló
operatőri művészete. De nem az
üres dekoratlvitás!
A huszárok számára egyetlen
kérdés marad: hazajutni vagy
elveszni már az úton. Nem harc
ez, hanem gyötrődés a harcig való eljutásért. Nincs utalás korábbi és későbbi „fellobbanásokra",
de éppen a konkrét körülmények
elhagyása miatt, a példázat általánossá bővül. Tovább haladva a
Hószaleadással megkezdett úton,
Sára nem egy szabadságharcról,
hanem a magyar szabadságharcról, a magyar történelemről szóL
A történelmi lecke a szavaknál
mélyebben, valahol a
képek
szintjén fogalmazódik meg. E tekintetben kulcsszerep jut a film
egyik legemlékezetesebb képsorá-

Bístey András!

JSS CfjpClrlrríTv S^rp TCTOOWM7,
hogy hallgatóikat a hivatás gyakorlásához szükséges tudás mellett a közösséggé szerveződés élményével is megajándékozzák. A
magyar egyetemeken nagy múltja van az azonos érdeklődésű
fiatalok összefogásának. Életre
szóló barátságok, szövetségek ko.
vácsolódtak a csoportokban, melyékről nehéz volna eldönteni,
hogy tagjaik emberi kiteljesedéséhez vagy szakmai felkészülé- hagyományok legszebbike, ameséhez adtak-e többet, hiszen e lyet példaképének
vállalt az
két terület legtöbbször nem vá- „Égess!" is. Nem véletlen,
lasztható szét: a szikrázó viták, történetéről éppen a 60-as hogy
az emberi vonzalmak és ellenté- közepén írt könyvet Csaplár évek
Fetek e máshol meg nem teremt- renc, aki Idősebb diákként, mahető légkörében gyarapodhat legjobban és legmaradandóbban a ga is szoros kapcsolatban állt az
tudás, az önálló gondolatért ér- „Égess!"-körrel.
A közvetlenebb előzményeket
zett felelősség pedig emberségre
a szegedi fiataloknak az ellentanít
forradalom után megszervezett
A fiatal írók, költök Is általá- alkotókörében, az Egyetemi Írók
ban keresik egymás társaságát Munkaközösségében lehet keresni.
hiszen a pálya kezdeti szakaszáAmikor Király István 1957-ben
ban ez a kritikának, a .,visszajelzésnek" szinte egyetlen mód- a Szegedi Tudományegyetem taját biztosítja számunkra. Az egye- nára l e t t igen nagy részt váltem, szervezettségével, az együtt lalt a pezsdülő szellemi élet alaélő. dolgozó diákok tömegével, > kításában. Részt vett a Tiszatáj
kedvező lehetőségeket nyújt iro- szerkesztésében, és maga köré
gyűjtötte a tehetséges egyetemisdalmi alkotókörök
alakításához.
ta alkotókat is. E körnek tagja
Igaz, kevés egyetemi alkotó. volt többek között Fenákel Jukör nyer irodalomtörténeti je- dit, Ratkó József. Hatvani Dánilentőséget, mint a Négyassy féle el, Bárdos Pál Papp Lajos, de
stílusgyakorlatok, vagy a Szege- nem csupán költőket és írókat
di Fiatalok Művészeti Kollégiu- nevelt hahem kritikusokat, iroma. Az alig huszonéves fiatalok
dalomtörténészeket is:
Kovács
körében lassan történik meg az
Sándor Ivánt. Illa Mihályt, Bíró
értékek kiválasztódása. ígéretes Ferencet.
Indulások gyakran folytatás nél1959-ben megjelent a „Szegedi
kül maradnak, s észrevétlen kez- Fiatalok
Antológiája", melyét Kideteket követhet a tehetség ma- rály István
Kiss Lajos szergasra szárnyalása. Az alkotókör kesztett. Az ésantológia,
éppen az értékek
kiválasztásában megfelelően, nem csupáncímének
egyesegíthet, abban, hogy az alkotás- temi hallgatók írásait közölte.
ra képes tehetség elváljék a m ű . Szerzői között volt például Tóth
vészetet befogadó „csak" olvasó- Béla. ? többen, akik már korábtól, még anélkül, hogy ez utóbbi
ban elvégezték, vagy pályájuk
súlyosabb sérüléseket szenvedne. során
útba ejtették az egyetemet
A szegedi egyetemista-főiskolás vagy a főiskolát.
datálok J 962—64. között működő
A „Szegedi Fiatalok Antológiá„Égess ¡"-körének átfogó
meg- ja" már a leziárés, az összegítéléséhez még nincs elég távla- zés eredménye volt. Az Egyetemi
tunk, hiszen akik egykori tagjai
írók Munkaközösségének tagjai
közül megmaradtak írónak-költő- hamarosan elkerültek az egyenek. ma is fiatalok, egy-két kö- temről. szétszéledtek, kapcsolatetükkel éppen csak túl a pálya taik meglazultak, még azoké is,
első igazi állomásain. Ugyanak- akik nem távoztak el a városból.
kor a kör a szokásosnál több teOlyan
időszak
következett,
hetséges fiatalt bocsátott szárnyra. s ez indokolja, hogy felidéz- amelyben, nem jött létre számotzük másfél évtizeddel ezelőtti tevő irodalmi csoportosulás a
Tudományegyetemen.
útját a megalakulástól az ilyen Szegedi
csoportok eletében törvényszerű- Amikor azonban 1962 őszén megen bekövetkező gyors széthul- alakult az „Egess!"-kör, e korábbi csoport szervezésének, velásig.
zetésének tapasztalatait sikerült
A szegedi egyetemi ifjúság kö- felhasználni, hiszen Kovács Sánrében
évtizedes
hagyományai dor Iván. llia Mihály az egyevannak az alkotók
csoportokba tem fiatal tanársegédeként fiszerveződésének. A Szegedi Fia- gyelemmel kisérte és segítette
talok Művészeti
Kollégiuma e m u n k á j á t

kZ „ÉGESS!"
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Jegyzetek a szegedi fiatalok alkotóköréről
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Á kör az 1961—62-es tanévben
beiratkozott hallgatók kis irodalmi körének, és az egy évvel
idősebbekből alakult úgynevezett Tízek Társaságának egyesüléséből formálódott. Nem voltak
szoros szervezeti keretei, tagjainak közösségigénye tartotta öszsze. Munkáját kezdetben Szabolcsi Gábor irányította, de a to.
vábbiakban Kovács Sándor Iván,

llia Mihály is gyakran részt vett
az összejöveteleken, a közös bemutatkozások előkészítésében.
A kör munkájának nagy lendületet adott a Szegedi Egyetem
megindítása. (A hatoldalas lap
első száma 1963. február 15-én
jelent meg.) Felelős szerkesztője
Papp Lajps, a korábbi csoport
költő tagja volt, a folytonosság
tehát e szálon is kötötte az
„Égess !"-t a régebbi irodalmi
körhöz. A Szegedi Egyetem jó
darabig kéthetenként egy teljes
'oldalon, az Egyetemi Szép Szó
rovatban közölte a diák szerzők
műveit. A legelső számban jelent meg Kelemen János Egcss!
című verse, amely később az első közös bemutatkozó est címét
és a kör (nem hivatalos) nevét
is adta.
Az „Égess !"-kör elnevezés az
első közös bemutatkozás után
került a köztudatba. Hivatalosan
sohasem nevezték így a csoportot, magánbeszélgetésekben azon-

ban csak e néven emlegették, s
az első fellépést követő években
a kritikák is csak ezt az elnevezést használták.
Egyetemi alkotókörök sokféle
céllal és szándékkal alakulhatnak. A már említett kritikaigény
mellett fontos szerepet játszhat
hogy a közös fellépés egyénileg
is nagyobb súlyt ad a csoport
tagjainak, az erősebb tehetségek
„fényében" az egészen gyengék
eltűnnek ugyan, a kevésbé mutatósak azonban felragyoghatnak,
közösen könnyebben elhéríthatók
az esetleges anyagi-adminisztratív akadályok.
Az „Égess !"-kör megalakulásé,
ban mindez kétségtelenül szerepet játszott, de nem döntő módon. A legfontosabb
összetartó
erő a közös világnézeti alap volt,
az egyetértésnek olyan minimuma, amely jó ideig a müvekben
is megmutatkozott, s azt eredményezte, hogy az „Égess !"-kör
estjeinek műsora jóval egységesebb volt, mint a hasonló szerzői esteké. Ezt a közönség és a
kritika is elismeréssel fogadta, s
amikor később a pályák valamelyest távolodtak egymástól, a
meggyengült egységet a művészi
színvonal hanyatlásának, válságnak gondolta, holott valójában a
szuverénebbé fejlődő tehetségek
kibontakozásának
szükségszerű
állomása volt.
Az „Egessl"-kör nem
csupán
irodalmi csoportosulás,
hanem
műhely is volt, amelynek tagjai
a művészetben és azon kívül is
keresték a választ a kor kérdéseire. Jellemző
vonása volt a
szellemi érzékenység,
nyitottság,
amellyel tudatosan keresett példaképeket, vállalkozott
felfedező
portyákra
a
világirodalomban.
Kurucz Ferenc latin költők műveit, Kelemen János Ungarettit,
Pavesét fordította, igazi közös
munkává, tudatosan vállalt programmá azonban Jevtusenko fordítása vált, s ez már önmagában
is jelzi a legfontosabb világnézeti alaookat. Az „ÉgesS !"-kör
három tagla. Kelemen
János,
Rigó Béla és Veress Miklós öszszesen nyolc Jevtusenko-f ordítást
adott közre a Szegedi Egvetem
1963. március 5-i és március 27-i

nak: a huszárok túl az első veszteségeken, de még az út elején,
kétségbeesett menekülés után,
összeverődnek egy tisztáson. A
kamera először végigfutja a fáradt, elkínzott, de mindenre elszánt katonák arcát, majd minden átmenet nélkül a láthatárt
szegélyező acélszürke hegyekre
„téved". Sára meglátta és meg
tudta láttatni a magyar sors, a
magyar történelem talán legnagyobb tragikumát
Egy maroknyi katona sorsa jelképpé, erkölcsi példává magasodik. A film végén még felvillan
a siker lehetősége, de a bukás
törvényszerű. A fölizzó morális,
emberi nagyság azonban túlmutat a tragédián. A rendező segítségére van ebben néhány kiforrott, sallangoktól mentes színészi
teljesítmény: Tordy Gézáé, Dózsa Lászlóé,
Madaras
Józsefé,
Cserhalmi Györgyé, Juhász Jácinté.
FUTÓ GYÖRGY

számában.' Ez még az első. magyar nyelvű Jevtusenko-kötet. a
Rakéták és szekerek megjelenése előtt történt, tehát a fordítások közreadása egyebek között
tájékoztató szerepet is betöltött,
és mindenképpen jelzi a világirodalom ú j értékeinek birtokba
vételére irányuló szándékot
Az „Égess!" programját a március 27-i Jevtusenko-összeállítás
bevezetője is tartalmazza, bár
célja és terjedelme szerint nem
programadó cikk. „A fordítók
nevében" című bevezető (R. B,
— Rigó Béla írása) arra a kérdésre ad választ, hogy a fordítók
miért éppen Jevtusenkót válasz,
tották: „(Jevtusenko) a kommunizmus költőtípusának első képviselője, aki kiragadta a széplelkek és szakértők zárt. finom kultúrájú köréből a lírát és visszaadta megalkotójának, a tömegeknek." E megállapítás túlságosan
egysíkú, jó adag elfogultságot is
rejt, de nem Jevtusenko, hanem
az
.,Égess!"-kür
jellemzésére
idéztük. Egyébként más helyen a
szóban forgó bevezető is árnyal,
ja a képet: miközben méltatja
Jevtusenko érdemét, hogy szakított a sematizmussal, szeméra
veti retorikus, olykor bombasztikus stílusát, azt, hogy közéletisége gyakorta csak póz, nem
mélyről feltörő igény.
Ez a Szovjetunióban tízezres
hallgatóság előtt rendezett szabadtéri vagy
Sportpalota-bell
költői estek időszaka, a szovjet
film „új hullámának" évtizede,
amely a magyar ifjúság jelentős
részére is erős hatást gyakorolt.
Che Guevara nevét még nagyon
kevsen ismerték akkor, de szükség volt cheguevaral ideálra, s
ezt a szerepet egy-két évig Jevtusenko is betöltötte.
Az „Égess!" három fordítója
további Jevtusenko-versek közlését ígérte: „Ezen kis gyűjteményen kívül szeretnénk további
Jevtusenko-verseket közölni, a
már rendelkezésünkre álló kéziratok alapján a Szegedi Egyetem nyugodtan a legnagyobb magyar Jevtusenko-fórummá válhat." Páratlan vállalkozás lett
volna: az orosz nyelvű folyóiratok figyelemmel kísérésével a
megjelenő Jevtusenko-versek folyamatos fordítása és közreadása
magyar nyelven. A terv azonban nem valósult meg. A szerzőket elkedvetlenítette Jevtusenko sok közepes, szürke költeménye. rájöttek, hogy válogatásra
mindenképpen s-'ükség van. de a
szándék meghiúsulásának még
fontosabb oka volt. hogy sokan
félreismerték Jevtusenkót. anarchistát láttak benne.
(Folytatjuk.)
1

A mi mozinkról
Szegeden működik szinte a
legtöbb filmklub az országban.
Ezek jelentős részét a mi mozijaink, azaz az egyetemi-főiskolai
filmklubok képezik. Hogyan kerülnek a tekercsek az Aud. Max.ba, a SZOTE vagy a főiskola vetítéseire? Milyen filmeket láthatunk? Miért jó ez? Erről és hasonló kérdésekről beszélgettünk
Petróczy Sándorral, a Csongrád
megyei Moziüzemi Vállalat forgalmazási
osztályvezetőjével.
— Az első filmklub a JATE-n
Indult, még 1965-ben. Célja kettős volt. Egyrészt ilyen módon
elkezdeni a bölcsészek filmesztétikai képzését, másrészt a leendő értelmiség (orvosok, matematikusok, vegyészek, jogászok)
általános műveltségét fejleszteni
a filmművészet nagy alkotásain
keresztül. Tematikus filmsorozataink anyagát a Filmtudományi
Intézettől, a MOKEP-től és a Balázs Béla Filmstúdióból kölcsönöztük. Akkor körülbelül 5—600
ember figyelt, szorongott a lépcsőkön, sőt ezek az emberek a
vetítés utáni vitákban is aktívan
részt vettek. Miért mondom ezt
el? Keserű tapasztalataim miatt
Én magam is gyakran hívtam
meg rendezőket, forgatókönyvirókat, esetleg színészeket a filmbemutatókra, az utóbbi időben
azonban ettől tartózkodom. Nem
akarok leégni. Alig jön össze 8—
10 hallgató, alig hangzik el kérdés. Ügy látom, a 60-as évek érdeklődő, fogékony közönségét egy
passzívabb, igénytelenebb váltotta föl. Itt természetesen nem a
Nevelésügyi sorozatról, nem a
Néprajzi téka filmjeiről beszélek, hanem az új magyar, lengyel
vagy szovjet bemutatókról.
— Nem a szervezés hibája ez?
Nem arról van szó, hogy nem a
hallgatók választják ki a filmeket?
— Egyáltalán nem. Mi csak
olyan alkotásokat kölcsönzünk,
»mit az egyetemi, főiskolai szervezők kérnek tőlünk, s ami a forgalmazó cégek
állományában
megtalálható. Tisztában vagyunk
azzal, hogy sok értékes film
hiányzik a készletünkből, de a
forgalmazók törekszenek ezek beszerzésére.
— Alci végzés *tán Szegeden
marad, s rendszeresen
látogatja
az Art Kino vetítéseit, olyan érzése támad, a sorozatok ismétlődnek. Ennek mi az oka?

— Mindjárt az első, hogy a
Fllmtudományi Intézet állománya véges, új filmeket inkább a
MOKÉP tud adni. Igaz, az egyetemi hallgatók 4—5 évenként
cserélődnek, de a legjobb filmalkotások ugyanazok maradnak.
Ugyanazok, mert vége már a
francia, angol, lengyel ú j hullámnak, vagy az olasz neorealizmus
nagy korszakának. Ilyen értelemben tehát, valóban ismétlődnek
a sorozatok. A régi blokkokat
azonban mindig felfrissítjük új,
vagy addig ismeretlen alkotásokkal.
— Igaz-e, hogy a főváros egyetemi-főiskolai klubjai előnyősebb
helyzetben vannak?
— A diákmoziknak Pesten sem
kiemelt a műsoruk. Programjaik
a vidékiekkel azonos nívón, színvonalon állnak Előnyük legfeljebb ott van, hogy könnyebben
elérik az alkotókat. S ott talán
az igény is nagyobb erre. ö n
valószínűleg a Filmmúzeum speciális helyzetére gondol, s ebben
némileg igaza is van; De ez nem
egyetemi mozi.
— Mióta és miért foglalkozik
filmklubok, ankétok
szervezésével?
— Gyakorlatilag 12 éve; azóta
dolgozom ugyanis jelenlegi munkahelyemen.
Miért
csinálom?
Magyar—történelem szakos egyetemi hallgató koromban hol népművelő, hol meg tanár akartam
lenni. Végül is igazán egyik sem
lettem, de egy kicsit mind a kettő. Mind a kettő, hisz munkaköröm a köz- vagy a népművelés
egyik eszköze, filmklubos bevezetőim, előadásaim pedig nevelő,
ízlésformáló szándékkal készülnek.
— Körülbelül hány filmet látott eddig hivatalból?
— Több mint kétezret. Én tudniillik megnézem azt is, amire
más csak legyint.
— Mit láthatunk ebben esz
egyetemi évben a klubokban?
— Mind a JATE, mind a SZOTE filmklubja ú j magyar filmmel kezd. Az angol ú j hullám
legjobb filmjeit bemutató blokk
mellett az Aud. Max. közönsége
középkori legendákat feldolgozó
alkotásokat láthat. A SZOTE műsorában pedig főként Bunuel-fitmeket mutatunk be.
GRÖF ROZA

KINEK
MIKOR
KEZDŐDIK?
Volt pedig kezdetben az elsős:
Noha hosszú ideje a szeptembert
utálta legjobban az év tizenkét
hónapja közül, ez a
viszolygás
mintha alábbhagyott volna azon
a nyáron. Mi több, naponta elővette azt a bizonyos
körlevelet,
amit a dékáni hivatalból kapott,
s többször is ellenőrizte,
megvan-e minden, amit a beiratkozásra vinni kell. Józanabb pillanataiban csodálkozott is magán.
Furcsa, de mégis, mintha várná,
hogy már szeptember közepe legyen.
Ezek után nem is lepte meg.
hogy félórával a beiratkozás előtt
ott „dekkolt" a folyosón, s nem is
volt egyedül. Amikor betévedt az
első előadásra — rögtön másnap
—, azt hitte, rossz helyen
jár.
Annyian voltak a teremben, hogy
inkább
nagygyűlésre
gondolt.
„Es még azt mondják, hogy az
egyetemisták csak névsorolvasásra járnak be ..." Meglepetése tovább nőtt. amikor az első KISZgyülésen egy harmadéves a tanulmányi fegyelemről, a rendszeres óralátogatásról beszélt. Furcsa volt ugyan, hogy az illető
harmadévest még soha nem látta a karon, de ennek akkor még
nem tulajdonított különösebb jelentőséget.
Az első szerencsésen átvészelt
vizsgaidőszak után szeretett volna pihenni néhány napot, de végül mégsem maradt otthon. „Nem
baj, elmegyek, ilyenkor
még
nincs nagy hajtás ..."
A második év kezdetére még
inkább erősödött a pihenés utáni vágy. Igaz, hogy egész nyáron
vem csinált semmit, de uav érezte, nem lenne teljesen zökkenőmentes a szemináriumokra való
átállás. Hosszas töprengés után
döntött úgy. hogy mégis bemegy,
hiszen „ilyenkor még úgyse esi-
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nálunk semmit, azt a kevés lógási lehetőséget, ami van,
jobb
lesz kihasználni később."
A harmadik év nem indult simán. Igaz, hogy az egész csoport
megérkezett
napokkal a tanév
kezdete előtt, az első
órákra
azonban senki sem akart bemenni. Ügy döntöttek, hogy két-három embernek
okvetlenül
meg
kell jelenni, részint, mert ha senki nem lesz ott, akkor „kihúzzák
a gyufát", részint, mert
ennyi
emberrel úgysem tud a tanár mit
kezdeni, inkább hazaküldi
őket.
A megvalósítás
viszont
akadályokba ütközött. Kiderült, hogy a
megfelelő időpontban
egyeseknek
programjuk van, néhányan nem
akarták, hogy ők kapják a „csomagot" a többiek hiányzása miatt. sőt volt. aki azt
mondta:
„Minek menjek be, ha utána hazaküldenek?"
Hősünk azonnal levonta a következtetést: egyedül kell próbálkoznia a szünet meghosszab'vltásával. Abból indult ki, hogy a
szorgalmi időszak első napját
meghatározzák
ugyan, de hogy
kinek mikor kezdődik,
egészen
más kérdés. Feladott egy lapot a
szobatársának,
hogy írassa be,
mert semmi kedve egy nap miatt „ide-oda utazgatni." Október
elején sorra járta az orvosi rendelőket, hátha sikerül
kicsikarni valami igazolást. Végül halálos fáradtan, de boldogan, a siker tudatában vánszorgott be az
egyik szemináriumra.
Meglepetésére azzal fogadták, homi egy hét
alatt a teljes eddigi anyagot pótolnia kell. .
Hogy a jobb sorsra
érdemes
erőfeszítés milyen
eredményeket
hozott, nem tudni. Hősünket, a
néhai elsőst azóta nem látták az
egyetemen. Valószínűleg új módszereket keres...
—futó—

Éra-lakások és játszóterek
Viszonylag ritkán fordul elő,
hogy rotterdami napilapban szegedi egyetemista nevével találkozunk. Idén nyáron ez a „furcsaság" is megesett, bár nem a
kíváncsi
hollandus
látogatott
Szegedre, hanem a szóban forgó
egyetemista töltött három hetet
Rotterdamban.
— Hogyan kerültél Hollandiába? — kérdezem Fenyvesi Erzsébetet, a JATE negyedéves angol—orosz szakos hallgatóját.
— Egy SIW nevű holland szervezet munka- és vitatáborán vettem részt augusztusban. Minden
évben szerveznek építőtáborokat,
a részvétel feltétele a vitaszintű
nyelvismeret és a politikai tájékozottság. Angol nyelvű volt a
tábor, tizenhatan jöttünk össze.
Érkeztek diákok Dániából, az
NSZK-ból, az NDK-ból, Csehszlovákiából,
Lengyelországból,
Franciaországból,
Finnországból.
Három holland táborvezető irányította a munkát,

tunk nekik, mindennap másik
játszótéren. így a tábor végéig
körülbelül hatszáz gyerekkel ismerkedtünk meg. Reggelenként
kocsival jártuk az utcákat, hogy
toborozzuk a srácokat a környékről. Ez volt a délelőtti program. Délután vitatkoztunk.

— Hol dolgoztatott
— Létezik ott egy játszótér^
alapítvány. Fizetett alkalmazottai is vannak, de a munka jó részét önkéntesek végzik: háziaszszonyok, nyugdíjasok, munkanélküliek. Mi is náluk dolgoztunk,
A munka sokszínűségét a csoport nemzetközi jellege biztosította. Papírból, fából építettünk
a gyerekekkel az eszkimókunyhótól a lengyel faházig mindent,
lengyel dalokat, szlovák táncokat, magyar játékokat tanltot-

— Szabad idő?
— Bicikliztünk, úsztunk, kirándultunk. Közben folytattuk a vitát. Jó néhányan nyíltabban szóltak ilyenkor, mint a „hivatalos"
keretek között.

— Miről?
— A tábor témája a lakáskérdés volt. Mindenki beszámolóval
készült az otthoni lakáshelyzetről, ezeket aztán közösen megbeszéltük. A témát egyébként az
építőtábori szervezet jelölte ki.
— Milyenek voltak ezek a viták?
— Kezdetben elég semlegesek.
A vitavezető igyekezett szorosan
a tárgyra irányítani a hozzászólásokat. Később sikerült meggyőznünk őket, hogy ezeket a
problémákat a társadalmi-gazdasági háttér ismerete nélkül csak
felszínesen lehet megérteni.

— Milyen volt a tábor visszhangja?
— Népszerű volt a tábor, kétszer az újságban is szerepeltünk.
Maradéktalanul
jó
emlékeim
egyikről sincsenek. Először jött

egy fiatalember, kérdezte, mi
tetszik
nekem
Hollandiában.
Mondtam, hogy a játszóterek, a
sok virág, mire ő visszakérdez:
„Ugye,
Magyarországon
ilyen
nincs...?"
— A másik?
— Elmondtam a legnagyobb
rotterdami lap riporterének, hogy
nagyon tetszenek az Ommord lakótelep úgynevezett éra-lakásai.
Ezekben csak a fürdőszoba helyét jelölik kl, a többi helyiséget
a lakó kívánsága szerint alakítják. Az ott lakók mégsem kedvelik ezeket a tömeglakásokat. A
másnapi lapban hatalmas betűkkel: „Éra-lakások Magyarországon?!", alatta kisebb betűkkel:
„Jó volna nálunk is", még kisebb
betűkkel: mondja ez meg e z . . .
Az egésznek olyan látszata volt,
mintha mi itthon egérlyukakban
laknánk. Utána meghívtak egy
vacsorára, hogy lássanak valakit
odaátról, „a vasfüggöny mögül".
1978-ban!? Nem mentem el.
— Milyen benyomásokat őrzőt
Hollandiáról?
— A táborról csak j ó t Sok
mindent láttam az idegenforgalmi nevezetességeken kívül is,
ami tetszett.
Legmaradandóbb
emlékem a három hét után: jó
volt látni, hogy mennyire komolyan, felelősségteljesen gondolkodik ez a korosztály.
— futó —

A közéleti megszólalásról

Irány az egyetem — örömmámorban

Egyetemünk
tanszékvezető
nyelvészprofesszora dr.
Deme
László isimét ú j könyvvel jelentkezett. Munkáját a közéletisegben megszólalók hasznára, „foglalkozásra, beosztásra, korra és
nemre való tekintet nélkül", min.
dénkinek szánta, hisz „a nyelv a
köztulajdon legcsodálatosabb f a j tája. Mindenki részesül benne, s
minél többen, használják, annál
gazdagabb."
Könyvét olvasva nevezhetnénk
praktikus tanácsok, nyelvhelyességi útmutatók gyűjteményének.
Végig olvasva azonban ennél jóval többet kapunk. Deme László
a közéleti megszólalás gátló tényezőitől, hivatali nyelvezetünk
szóhasználatának,
mondatszerkesztésének avult formáin keresztül a helyes beszéd mű egységéig és tagoltságáig vezeti az olvasót.
Nyilvános megszólalásaink —
hozzászólásaink, vitáink, nyilatkozataink —, azaz az elő nem ké-

Drága az albérlet

— Ilyen
súlyfelesleggel
nyugodtan megyek a menzára. (Nagy Bandó András
karikatúrái)

szített megszólalásfajták műfaját
elemzi könyvének első részében a
szerző.
„Gondolatunkat akikor továbbítjuk helyesen, ha ismerjük az
elemek (a szavak) értékét, meg.
tartjuk a megalkotás (a mondatszerkesztés) szabályait, s ha a
másik fél, a „címzett" is ismeri
őket"'— írja könyvének másik
nagy egységében Deme László.
Itt a közéleti nyelvhasználat szó.
beli és írásbeli fajtáinak sorát
vizsgálja, kezdve az alapeszközöd
kön, a használati alapegységeken
át, a megszólalás egységéig.
Deme László stílusa, közléseL
méleti ismereteinek újszerű megállapításai, jól áttekinthető rend.
szerezése mindvégig ébren tartja
az olvasó érdeklődését. A könyv
segítséget nyújt
mindazoknak,
akik már „mernek" nyilvánosan
beszélni, de azoknak is, akiket
kudarcaik visszatartottak a közéleti megnyilatkozástól.
g. r.

Nyelvünk világa
Nyelvművelő könyv jelent meg
a közelmúltban a Gondolat Kiadónál is. A Nyelvünk világa című kötet — mint azt szerkesztője a bevezetőben megfogalmazta
— „azt akarja éreztetni, hogy figyelmünk és érdeklődésünk középpontjában
természetesen a
mai magyar nyelv, mindennapi
nyelvünk áll, de igyekeztünk
túl is nézni és látni rajta, hogy
megértsük azt is, ami körülötte
van, amibe bele van ágyazva".
Az első fejezet szerzői — számos közismert, kiváló nyelvtudós
— írásaikban általános szempontból foglalkoznak a nyelvvel,
annak múltjával és jelenével. Az
élőszó
iskolája című részben
,.mostohagyermekünk"-ről, a kiejtésről tudhatunk meg számos
érdekességet. A Szavak, nevek,
szólások című fejezetben olvashatunk az értelmező és szinonima szótárak hasznáról, a szavak
őrségváltásáról,
a „látványos"
szürkeségről,
a
latlraizalásról,

névadási gondjainkról és szólásainkról. Az egyértelmű kifejezésmód érdekében, a babonák és
„szabályok" ellen emel szót soksok érdekes példával a következő rész.
A stílussal foglalkozó fejezetek
— a Szóban és irasban, s a Stílusművészet-játékosság
— a fölösleges szószaporitást, az ártalmas szűkszavúságot s más fogalmazási
problémáinkat vizsgálják. A Nyelv és élet című
részben pedig többek között a
hivatali és jogi nyelvről, „rendelőintézeti
anyanyelvünkről", a
sportnyelvről és a vidéki furcsaságokról olvashatunk.
Nyelvünk életének, mindennapi kifejezésmódunknak legaktuálisabb
problémáival ismerteti
meg olvasóit a tanulmánykötet
Anyanyelvünk leendő tanárainak könyvtárába kivánkozűk elsősorban, de érdekes olvasmány
minden „önkéntes nyelvművelő"
szániára.
SZEGEDI E G Y E T E M ^
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Tudod-e Szegedrő
Szeged megyei város nemcsak
Csongrád megye székhelye, s a
Dél-Alföld
tervezési-gazdasági
körzet regionális 'központja, hanem számos funkció
tekintetében
országos
kisugárzású.
Területe
33 458 ha.
A város állandó népességének
száma mintegy 180 000,
lakónépessége
pedig
meghaladja a
175 000 f ő t E két adat közti viszonylag nagy különbség is a város oktatási és egyéb intézményei. valamint az ipar kínálta
munkaalkalmaik, s a tanulási lehetőségek szegedi koncentrálódásának
eredményeként, adódik.
Szegeden él a megye városi lakosságának mintegy fele. s a megye népességének több, mint
egyharmada. Szeged város kiemelt felsőfokú
központ,
nemcsak az oktatás-művelődésügyi. a
kulturális és egészségügyi ellátottság terén tűnik ki, hanem
gazdasági potenciálja is jelentős'.
Szeged szocialista iparában foglalkoztatottaik száma 34 000 fő. A
•nunücásüétszárni 32%-a a nehézi p a r t é n , 53%-a a könnyűiparban
es 15%-a pedig az élelmiszer ipcrrban tevékenykedik. A szocialista iparban
foglalkoztatottak
76%-a fizikai
foglalkozású,
s
*6%-a nő. Az utóbbi részarány
országos vonatkozásban is kiemelkedő, ami elsősorban ipar u n k strukturális vonásaival (a
könnyű- és az élelmiszettipar jelentőségével) magyarázható.
Szeged iparának egyes termékei a város, illetve tágabb körmyéfke lakosságának ellátásán túl
nagy mértékben hozzájárulnak az
országos szükséglet kielégítéséihez, illetve export ikötelezettséeeink teljesítéséhez. így pl. Szeged iipara a d j a az ország szalámi
•termelésének 58%-át fűszerpaprika őrleményének 49%-át, csontos nyershús termelésének 90inat, a gyümölcs és fözelékkonzerv
7%-ál. a len- és kendenszövet
28%-át, férfiöltöny 11%-át a bútorlap 16%-át stb.
Ha lassan is, de növekvő tendenciát mutat azoknak a nehézipart termékeknek, illetve
ter-

Konumfc követelményei sokoldalúak és magasak a szakemberekkel szemben, legyenek akár
pedagógusok, akár egyéb szakképzettségűét (jogász, vegyés/,
programozó matematikus sitb.).
Kivétel néflteül
mindegyikükre
érvényes, hogy ismereteiket sokrétűen és állandóan kell bővíteniük. Az ismeretszerzés és bővítés nagyon lényeges forrásai közé tartozik a könyv és a folyoeeat.
Végzős hallgatóink túlnyomó
többsége tekintélyes mennyiségű
vaját vásárlásé könyvet visz első
munkahelyére. Ezek között megtalálhatók a megfelelő szaktudomány tankönyvei, jegyzetei, a
'képzési idő alaitt kereskedelmi
forgalomba
kerülő szakkönyvek,
ideológiai, szépirodalmi, művészeti,
ismeretterjesztő művek,
lexikonoik, szótárak, önálló otthonuk első szellemi kincsei ezek,
amelyeik mindenkor rendelkezésükre állnak. E szellemi kincsesbányájuk egyre gyarapszik, mert
birtokosuk továbbra is módszeresen vásárolja az ismeretei bővítését vagy szellemi felfrissülését szolgáló kiadványokat, előfizet szakmai, politikai, ismeretterjesztő folyóiratokra. Elsőéves
hallgatóink
is igy
készüljenek
leendő hivatásukra: már hallgató
koruk első félévétől lcezdve alapozzák meg, majd az egyetemi
évek során és később is gazdagítsák egyéni
gyűjteményükét!

A világ minden tájáról
Az olvasni szerető, önművelő,
világban végibemenő gazdasági,
társadalmi.
tudományos-teohnikai, kulturális változásokat nyomon kísérő emberek tapasztalatból tudják, hogy a szűk érdeklődési körükbe tartozó valamennyi
könyvet, folyóiratot és egyéb kiadványt lehetetlen saját gyűjteményük számára megvenni. Ennek — az anyagi kihatás mellett
— a világ valamennyi pontján
megjelenő kiadványok özöne szab
határt. A megoldhatatlannak tűnő
problémát a könyvtárak sajátos
lehetőségeikkel,
szolgáltatásaikkal igyekeznek enyhíteni. Egyfelől helyben olvastatás, kölcsönj«és, szóbeli és írásbeli tájékoztatás, műrészletek másolása révén
a saját kezelésükben levő kiadványokat hozzáférhet övé teszik
olvasóik számára, másfelől szóbeli és írásbeli tájékoztatás útján
felvilágosítást tudnak adni más
könyvtárak
birtokában
levő

mékcsoportoknak is a köre (kábel-féleségek. gumiipari teamékek stb.) melyék szerepet játszanak Szeged ipari arculatának
kialakulásában. Itt kell ugyanakkor hangsúlyoznunk a Szeged
környéki kőolaj- és földgázmezőtenrnélésének
városunk
dinamikus fejlődésére gyakorolt jótékony hatását is.
Szeged városnak 8 mezőgazdasági termelőszövetkezete, mintegy 275 000 ha-on
gazdálkodik,
melyen a búza és kuikorica mellett
a takarmánynövények, a
zöldsqg- és á gyümölcs-félék a
legjelentősebbek. Szeged hazánkon belüli déli fekvése, valamint
a magas napsütéses órák száma
és kedvező talajadottságai miatt
a primőröket legkorábban, s a
Infrastrukturális ágazat

zöldség-gyümölcs-félék nagy választékát és jó minőségét biztosítja. Városunk országos vonatkozásban is kiemelkedő élelmiszeriparának
elsődleges nyersanyagbázisát a város környéki
közös és háztáji gazdaságai jelentik. Állatállományunk a megyei állománynak kb. 10%-a.
Szeged infrastrukturális
ellátottsága a hazai városaink viszonylatában fejlett, azonban relatív fejlettségének objektív megítéléséhez a
településhierarchia
azonos szintjén álló városok (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) közötti összehasonlítás az
indokolt Az infrastruktúra klaszszikus ágazatai vonatkozásában
ez a rangsor az alábbi módon
alakul:
Szeged helye a kiemelt
felsőfokú központok sorában

A lakás- és a kommunális
ellátottság mutatói alapján
Az egészségügyi ellátottság
mutatói alapján
Az oktatási és a. művelődési
helyzet alapján
A kereskedelmi ellátottság
jellemzői alapján
áportintézményekkel való
ellátottság alapján

NYARVÉG
1

A fentiekből kitűnik, hogy melyek azok az infrastrukturális területek, amelyek terén legégetőbb a fejlesztési elképzelések
megvalósítása.
Ismeretes, hogy felszabadulásunkat követő extenzív iparosítás idején az infrastrukturális
fejlesztést bizonyos mértékig alárendeltük a termelő szféra tőkeszükségleteinek.
Hosszútávon
azonban az infrastruktúra fejlettségi szintjének ¿í gazdaság
egészétől való lemaradása a fejlődés hatékonyságának fékezőjévé válhat. Ugyanakkor Szeged
fejlődésének más — dinamikusan fejlődő — városainkhoz viszonyított tempóvesztesége is el-

sosorban az infrastruktúra színvonala vonatkozásában a legszembetűnőbb. Ezért napjainkban különösen fokozott figyelem
irányul a termelő szféra fejlesztése mellett az infrastruktúra
fejlesztése is. Korszerűsödik közúthálózatunk
és
közlekedési
rendszerünk, épül a második Tiszahíd Szegeden, bővül kereskedelmi ellátottságunk és javulnak
a sportolási lehetőségeink is.
Szeged lendületes, harmonikus
fejlődése
következtében
mind
magasabb szinten képes kielégíteni a társadalmi-gazdasági elvárásokat.
ABONYI GYULANÉ DR.

Jutalom

Az Oktatási Minisztériumban
szeptember 13-án megrendezett
ünnepségen adták át az oktatási
miniszter jutalmát a legjobbnak
ítélt ú j tankönyvek szerzőinek.
Az általános iskolák VI. osztályos fizika könyvéért és feladatlapjáért a Jühász Gyula Tanárképző Főiskola oktatóit, valamint a Gyakorló Általános iskola tanárait Kövesdi Pált, dr. Halász Tibort, Bor Pált, Kovács
Lászlót,
Bandiért
Domokosáét,
Miskolczi Józsefhét és Szántó
Lajost jutalmazták.

Ismerjük meg, legyünk látogatói!

Vendégek
Szirovica
'Antal
vezetésével
szeptember
közepén Szegeden,
járt a Jugoszláv Vajdasági Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége
szabadkai községi választmányának delegációja. Szegedi tartózkodásuk során a szabadkai
népfrontküldöttség tagjai ellátogattak a József Attila Tudományegyetemre is, ahol dr. Rácz János oktatási rektarhelyettes fogadta a vendégeket s tájékoztatta őket az intézményben folyó
tudományos és kutatómunkáról,
a közelmúltban elért eredményekről,

használhatnak; Szinte
kivétel
nélkül valamennyi könyv helyben olvasható a szakosított olvasótermekben (általános, társadalomtudományi és
természettudoaz első hetekben
elkalauzolják mányi olvasóterem) A jelenleg
könyvekről, folyóiratokról sfcb. is, Levéltára és a 350 ezer kötetes
sőt átkéresse 1 (könyvtárközi köl- Somogyi-könyvtár szolgáltatásai- őket az évfolyamfelelős oktatók, rendszeresen járó, mintegy 1200
hazai és külföldi
általános és
csönzéssel) szinte a világ minden ra is támaszkodhatnak.
Közvet- az illetékes KISZ-alaipszervezet
lészéből megszerezhetik a szük- len igényeiket azonban — a he- megbízottai, vagy segítőikész fel- szakfolyóirat, valamint a megséges ¡kiadványt vagy másolatát. lyi adottságoktól függő mérték- sőbbéves kollégáik Ne restellje- előző évek folyóirat- és hírlapnek e könyvtárakban részletes kötetei csak helyben olvashatók.
az együtteAz általános érvényű együtt- ben — elsődlegesen
tájékoztatást kérni a gyűjte- Helyben használhatók továbbá a
meghaladó
működéskövetkeztében az ország sen 400 ezer kötetet
szótárak, különféle
könyv- ményről, a szolgáltat ásókról, az lexikonoik,
akár
legkisebb
helységének tanszéki, tanszékcsoporti
általános és szak-kiadványjegyigénybevétel feltételeiről.
zékek, adattárak.
A pályamunkához, szakdolgoA kollégiumokban
lakó elsőévesek tapasztalhatják, hogy az zathozszükséges, de helyben renott létesített könyvtárakban nem- delkezésre nem álló kiadványocsak a szellemi felfrissülést szol- kat a könyvtárközi kölcsönzéssel
gáló
szépirodalmi,
ismeretter- foglalkozó munkatársak közvetíjesztő
kiadványok
találhatók tik más könyvtárakihoz. A más
kölcsön
kapott
meg a könyvespolcokon, hanem könyvtáraktól
egyre tudatosabb gyűjtés ered- könyvet, folyóiratot vagy másoményeként a legfontosabb, t a - latát a hallgatok csak helyiben
nulmányi munkájukhoz szüksé- olvashatják.
ges könyvek és folyóiratok is
Egy-egy mű keresésekor, adott
kézbe vehetőik.
témához kapcsolódó
irodaiam
gyűjtésekor a különféle szemszerint rendezett katalóTájékozódás, kölcsönzés, pontok
gusok használata
elengedhetetolvasás
len. A katalógusok
használatára
vonatkozó, valamint a Központi
Könyvtár
egyéb
szolgáltatásaiA Központi Könyvtár országofelvilágosításért
san jelentős nagyságrendű gyűj- val kapcsolatos
hallgatóink a tájékoztató
szolgáteménye, sokrétű szolgáltatásai
fordulhatfogják keretbe a tudományegye- lat munkatar saihoz
temen működő, eddig felsorolt nak.
könyvtárak
tevékenységét.
A Központi Könyvtárról adott
A Központi kon> v tár társadalomtudományi olvasóterme (Fotó: Kun
fenti kép csak igen vázlatos. BeSándor)
Míg a tanszéki, tanszékcsopor- hatóbb ismeretek szerzése érdeti könyvtárakban egy-egy tudo- kében kívánatosnak látszik, hogy
tárak elégítik ki. E könyvtárak mány, tudománycsoport
könyvtára is kölcsön Nveheti péloktatá- a többi hallgatóhoz hasonlóan a
dául a 28 millió kötetes moszk- közül a Bolyai Intézeté nemzet- sához, kutatásához szükséges ki- tudományegyetem elsőévesei is
vai Állami Lenin Könyvtár, a közileg is elismert értékű és je- adványokat
gyűjtik és teszik
használói legyenek az
kötetszámú tudományos hozzáférhetővé, addig a Közpon- rendszeres
18 millió kötetet elérő washing- lentős
itt rendelkezésre álló kiadvátoni Library of Congress, a 13 gyűjteménnyel rendelkezik. Szol- ti Könyvtár az egyetemen
mű- nyoknak, váljék igazi munkatemillió kötetet meghaladó londoni gáltatásaik, kötetszámuk, forgal- velt valamennyi
tudományterü- rükké a könyvtári környezet.
muk
alapján
feltétlenül
említést
British Library. a 7 millió köteletre törekszik tekintettel
lenni.
Feltétlenül hasznos, ha az évtes párizsi Bibliothèque Nationa- érdemelnek az Állam- és Jogtu- Ésszerűségi meggondolások alapfolyamfelelős
oktatóval, vagy
a
dományi
Kar
könyvtára,
az
irole. a 2 millió kötetet birtokló
ján olyan típusú kiadványokat
vezebudapesti
Ot^zágos Széchenyi dalomtörténeti tanszékek könyv- szerez be vásárlással, a nyomdai megbízott KISZ-es fiatalok
felkeresik
a
Központi
Könyvtár és természetesen a 600 tára, a Szerves Kémiai Tanszék s kötelespéldány-szolgáltatás, a tesével
tájékozezer kötetet meghaladó szegedi könyvtára, a nyelvészeti tanszé- cseretevékenység.
ajándékozás Könyvtárt, és részletes
tatást kérnek
az
intézményről,
József Attila Tudományegyetem kek könyvtára, a történeti tan- útján, amelyek az oktatók és kua
szolgáltatási
Központi Könyvtára kölcsönöz- székek és az ókortudományi szak- tatók több tudományterületre ki- szolgáltatásairól,
Ajánlatos e látogahető kiadványait vagy azok má- csoport könyvtára, a Neveléstu- terjedő vagy határterületen moz- feltételekről.
solatát. A könyvtárak
ismerte- dományi Szakcsoport Könyvtára, gó tevékenységéhez nyújtanak tásokat legkésőbb október végétett együttműködése
tehát meg- az ideológiai tanszékek könyvtá- közvetlen vagy közvetett segít- ig megszervezni. A zavartalan
rai, valamint az Általános és Fi- séget. és egyidejűleg a hallgatók lebonyolítás érdekében az elsőszünteti a szakember és a leendő
szakember
elszigeteltségét,
lé- zikai Kémiai és a Kísérleti Fizi- tanulmányi munkájához is meg- évesek csoportvezetői állapodjanyegében
az emberiség
írásba kai Tanszék könyvtárai.
felelő feltételeket igyekszik biz- nak meg a látogatás időpontjában dr. Nagymiklósi
Erzsébettel,
foglalt
ismereteinek
használójáE hálózati könyvtárak
többsé- tosítani.
a Központi Könyvtár Tájékoztava teszi.
gében szakmailag jól
felkészült
A beiratkozott egyetemi hall- tó Csoportjának vezetőjével.
könyvtárosod igényes
munkájára gatok általában helyben olvasás,
Mind a tanszéki,
tanszékcso400 ezer kötet
támaszkodhatnak
mind az okta- kölcsönzés közvetítésével
porti könyvtárak,
mind a Közvehetik
tók, mind a hallgatók.
Az első- leézbe a kiadványokat.
a tanszékeken
A köny- ponti Könyvtár könyvtárosai szeretettel várják elsőéveseinket,
s
A tudományegyetem
oktatói, éves hallgatók tehát forduljanak vele jelentős részét megszorítás minden
hallgatónkat.
kutatói, hallgatói
Szeged jelen- bizalommal a tanszéki könyvtá- nélkül kölcsönözhetik. MeghatáDR. NOVAK ÁKOS
tős
gyűjteménnyel rendelkező rosokhoz, akikhez bizonyára már rozott kiadványokat engedéllyel

Üdülő — tanárnéni
A harmadévet befejező bölcsészhallgatók számára kötelező
nevelési gyakorlat most számomra is valósággá vált: ezen a nyáron két hetet töltöttem egy Balaton-parti SZOT gyermeküdülőben.
Elméletileg már fel voltunk készítve erre a gyakorlatra, hiszen
több féléve hallgatunk pedagófliai jellegű előadásokat az egyetemen. De lehet-e egyáltalán általános érvényű útmutatást adni
arra, hogyan viselkedjünk a
„mélyvízben", egy ilyen kéthetes
nyaralás idején, szoros kapcsolatban a gyerekekkel? Egészen ú j
helyzetek elé voltunk állítva,
amelyekre előre felkészülni szinte lehetetlen volt, Ahány gyerek,
annyiféle
bánásmód.
Először
nemigen tudtam, milyen hangot
is üssek meg velük, aztán a saját tapasztalataim alapjón lassan már kezdtem érezni, mikor
melyik a helyes hangnem. A gyerekek első perctől kezdve megbíztak bennünk. Kicsit a szülői
szeretetet, kicsit az Iskolai fegyelmet kellett pótolnunk. Mindenképpen szem előtt kellett
azonban tartanunk, hogy ők itt
most nyaralnak, ezért nem Is lehetett őket állandóan rendszabályok, korlátok közé szorítani.
örlási felelősség hárult ránk,
egyrészt anyagilag, másrészt erkölesileg-értelmlleg, mert nemcsak a gyerekek testi épségére
kellett állandóan vigyáznunk, hanem atTa is, hogy jól érezzék
magukat, Irányítottuk őket, hogyan használják kl a szabad ide-

Az ötödéves joghallgatók számára az államvizsga előtti utolsó
nagy erőpróbát ¡t szakdolgozat
elkészítése mellett a nyár végiüsz eleji szakmai gyakorlat jelenti. Az idén az igazságszolgáltatási ágazaton tanuló közel 80
hallgató az ország 34 városában
ismerkedik a bíróságokon, ügyészségeken folyó mindennapi munkával, a többiek pedig vállalatoknál, termelőszövetkezetekben,
a l l a m i gazdasági szerveknél töltik el a hat hetet.
Ifjú jogász jelöltjeinket a szakmai gyakorlat félidejében kér-,
deztük meg eddigi tapasztalataikról,
»fogi

határszemle"

Bálint Ferencet régi foaismeretség fűzi a mihalytelekiekhez.
ezért is választotta gyakorlatának helyéül az ottani Üj Élet
Termelőszövetkezetet:
— A szövetkezet jogtanáéba
mellett tevékenykedem, tárgyalások előkészítésében segédkezem. Térképmásalatokért, telekkönyvi szemlékről készült iratokért Járuk át a Járási Földhivatalba, s a tsz szabályzatainak áttekintésére Is lehetőségem van.
Rendesek velem, mindent megmutatnak, A héten például határszetoiét tartunk, ugyanis egy
magánfél vitatja 000 négyszögöl
föld tulajdonjogát.
— Kérlek, hasonlítsd össze a
három hét taposstalatoit as elmélettel-'
— A gyakorlatban nagyon sok
minden más- Ezzel együtt az is
biztos, a négy óv alatt tanultakból rengeteget tudunk hasznosiI,

jüket, ügyeltünk arra, hogy mindenkit bevonjunk a közös rendezvényekbe.
Az első napok kialakulatlan,
félszeg légköréből kovácsolódott
ki már az első hót végére az
összhang közöttünk, ami számomra mindig megszépítette a
napot: amikor kérés nélkül is
megcsinálták, amire gondoltam;
amikor az esti takarodó után már
ő'-. pisszegtek csendet egymásnak; amikor lelkesen gyakoroltak egy-egy versenyre, mert tudták, hogy annak kimenetele számomra éppoly fontos, mint számukra, hiszen közösen készültünk rá. Amikor apró örömükkel,
bánatukkal hozzám
szaladtak,
elújságolván a nap eseménvett.
Amikor megszerettek bennünket,
és megértették, hogv mindent az
ő érdekükben csinálunk.
Harminc gyerek természetesen
nem lehet egyforma. Volt egykét olyan kislány, akik miatt
elkeseredtem, mert kamaszkoruk
lázadása minden és mindenki ellen Irányult, kritika nélkül. Nehéz helyzetek elé állítottak, melyek megoldására a választ nem
adhatták
meg
tankönyvekből
szerzett ismereteim.
Két hét nagy idő: egy ilyen
nyaralás alkalmával nagyon sok
lehetőség adódik a szinte észrevétlenül történő nevelésre. Egy
leendő pedagógus számára nélkülözhetetlen a nyári üdültetésen való részvétel, melynek gyakorlati jelentősége meghaladja az
elméletben tanultakat.
SZABÚ MARIANN

Diákportré
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Akit zavar a közöny
Ha valaki bent jár a JATE
KISZ-bizottságon, alig veszi észre őt a hallgatók gyűrűjében.
Nem autogramot osztogat, nem is
tag bélyegeket árusít. Vagy éppen azt magyarázza, hol, mikor
és mennyiért lehet munkát vállalni, vagy albérletet kiadókkal
beszélget. Szondi Ildikó IV. éves
joghallgató, egyetemi érdekvédelmi felelős.
— Ez is az
érdekvédelemhez
tartozik?
— Nagyjából.
Ez azonban
amolyan másodállássá nőtte ki
magát.
Szeretem is csinálni,
mert látom a hasznát, értelmét.
Igaz, induláskor napi hat-nyolc
órát vesz Igénybe, de évközben
három-négy óráru redukálódik.
Meg aztán lassan kialakul az albérleti és munkaközvetítő iroda
áliandó munkacsoportja.
— Mi mindennel
foglalkoztál
már, amióta az egyetemen vagy?
— Neon Is olyan sok mindennel. Agit-propos lettem mindjárt,
az elején. Ennek nagyon örültem,
mert a gimnáziumi KISZ vb-ben
is ez volt a reszortom, és érdekel ls a politika. Később lettem
egyetemi órdekvédelrnis és itt
ötlöttem ki ezt az irodát.
— Tudod, hogy az évfolyamtársaid túlbuzgónak
tartanak?
— Mondd csak ki nyugodtan,
buzgámócsingnak. Vagy optikának hívnak Evekig mit sem
tudtam ezekről a gúnynevekről,
de most sem zavarnak. Inkább
azok közönye, érdektelensége zavar, akik ezt rám ragasztották.
Nem azért dolgozóim, hogy anyagilag jól járjak. Nem is karrierizmusból. Miért nem lehet azt

megérteni, hogy ez belülről jön?
Mit mondjak, kényszer. Ezt láttam otthon, ezt tartom az egyedüli helyes magatartásnak. Nem
elégítenek ki a „barátinak" nevezett üres fecsegések a csak
disco-ban ¡ízogatással eltöltött
esték. Munkára és közösségre
vágytam mindig.
— Ebből világosan
kiderül,
nem az évfolyamtársaid
közül
kerülnek ki a barátaid.
Vannak
egyáltalán?
— . Hogyne lennének.
Mint
minden
embernek, nekem is
szükségem van igazi kanesolatokra . Felszínes
ismeretségem
sok van, Ide sokan bejárnak, beszélgetünk erről-arról. Sőt, az is
előfordult már, hogy virág várt az
asztalomon. Az igazi, munkában
összeverbuválódott baráti társaságot. néhánv kivételtől eltekintve. a JATE-énekkarban találtam meg, Szécsi József tanár
úr
emberi-baráti
magatartása
pedig példa számomra.
Itt megzavarták beszélgetésünket Nézem Ildikót, ahogv magvaráz. mosolyog. Csodálom türelmét, nyugodtságát. őszintén
szólva nem értem az évfolyamtársak ellenszenvét. Értük csinálja, az ő javukra.
— Ha van szabad időd egyáltalán, azt mivel töltöd?
— Kell. hogy legven idő a kikapcsolódásra,
anélkül
nem
megy. Azért nem mentem kollégiumba — közösségi beállítottságom ellenére —, hogy egyedül
tudjak lenni, ha úgy akarom
Meg aztán u legfőbb szórakozásom a komoly zene, s ezt nem

Tanteremből a tárgyalóterembe
tani, Ez a gyakorlat tulajdonképpen arra jó, hogy a jogászi munkának egy területét alaposan
megfigyelhessük... Az előbbihez
kapcsolódóan még valami: szerintem jobb lenne, ha a hat hetes gyakorlatot hárum részre
osztanák fel — két hét a bírósáaon vagy ügyészségen, kettő a
tanácson, további kettő pedig a
gazdaságban. Így — függetlenül
attól, ki hová kerül majd —
hasznos ismereteket szerezhetnénk leendő foglalkozásunk valamennyi területéről!

Első a szakdolgozat
Nagy Gyula, a Szeged járási
várc*»l ügyészségén tölti szakmai
gyakorlatát, a nyomfeleis ügyész
munkájával
ismerkedik közelebbről.
— Ha jól tudom, bírónak készülsz.
— A bíróságra is jelentkeztem,
de az ügyészségen kaptam helyet. Ennek is örüilök, mert a
fontos az volt, hogy Szegedre kerüljek. Ugyanis egy kis faluban.
Berkeszen lakom, ahol nincs lehetőség a szakmai gyakorlatra,
másutt pedig nemigen tudtam
voLna másfél hónapra albérletet
szerezni.
— Jelenleg mivel foglalkozol?
— Itt az ügyészségen a szakdolgozatot helyezik előtérbe, abban próbálnak elsősorban segítséget nyújtani. Nekem, sajnos
kevesebbet, mivel a témám nagyon is elméleti, Így gyakrabban
elengednek a könyvtárba. Persze,
azért itt is akad dolgom; aktá-

kat tanulmányozok, jelen lehetek
kihallgatásokon, vádirat-tervezetet is szerkesztettem már.
— Mennyiben jelent segítséget,
pluszt az itt eltöltött idő?
— A gyakorlatban egész másképpen néz kl a jog, u valóságos
kép bizony sokban eltér, több a
tankönyvekben
leírtaknál.
Az
sem árt, ha mint leendő biró bepillantást nyerek az ügyészek
életébe,. így emberi oldalról is
megismerhetem őket.

— A tapasztalataim alapján
csak jót mondhatok róla. Az
instruktor bírák nagyon sokat
segítenek nekünk a másfél hónap jó kihasználásában, önállóságra szoktatnak bennünket. Így
az itt látottakból -mindenki anynyit profitál magának, amennyit
akar.

Ellenőrző

körúton

Or. Besenyei Lajos, a JATE
Allain- és Jogtudományi Karának docense éppen beszélgetéA legszigorúbban
sünk után kelt útra. hogy a
a ..bíróságiakat" fogják. Leg- Nyíregyházán,
Miskolcon
és
alábbis ez az általános vélemény
Egerbem gyakorlati idejüket tölalakult ki a Szegeden és környé- tő hallgatókkal, instruktoraikkal
kén gyakorlatozó jelöltek körétalálkozzon ós beszélgessen. Már
ben. Erről a sokat emlegetett
három éve látja , el az igazságszigorról Kis Zoltánt kérdeztük" szolgáltatási
ágazaton tanulok
meg:
szakmai gyakorlatának szervezési, irányítási és ellenőrzési fel— Valóban elég komolyan ve- adatait. Tapasztalatairól a köszák nálunk a szakmai gyakorla- vetkezőkben számolt be:
tot. Persze, ez a szigorúság elsősorban az ellenőrzésre és a mun— Az elmúlt három év során
kaidő pontos mérésére vonatko- elsődleges cél a színvonal emezik. Reggel nyolctól délután ket- lése volt, annak elérése, hogy
tőig kell bent lennünk.
azonos szisztéma szerint menjen
— Mi fér bele ebbe az időbe? mindenütt a jelöltek gyakorlati
képzése. Az általános cél ezt Is
— Dr. Veszelovszky Lászlóhoz,
sugallja, hogy a hallgatók kea gazdasági kollégium elnökéhez
resztmetszetet kapjanak a bíróvagyok beosztva, A tárgyalásolt
ságok, ügyészségek munkájáról
látogatása mellett tehát időm
és szervezetéről. Természetesen
legnagyobb
részét
gazdasági
fontos szempont a diplomamunügyek
tanulmányozásával tölka ls. Arra törekszünk, hogy a
töm. Jó érzés, hogy véleményt 1«
hallgatóink lehetőleg a szakdolkérnek tőlünk.
gozatnak megfelelő témakörben
— Milyen képet sikerült alkot- dolgozó jogászokhoz kerüljenek.
Persze, a gyakorlat helyének kinod a munkahelyről?

minden szobatársam venné Jónéven.
— Erezted-e már úgy, hogy
nincs értelme a munkádnak?
— Komolyan még sohasem.
Nem mondom, hogy nem esett
rosszul, mikor megszerveztem az
érdekvédelmi felelősök képzését,
s a meghívottaknak csak a negyede jött el. Az is elszomorít,
ha nem Jönnek visszu a hallgatók, hogy elvállaltak-e egy-egy
korrepetálást,
elfoglalták-e az
ulbérletet. De ezek apróságok.
Egyébként is megpróbálok a realitások talaján mozogni. Csak az
emberi tunyaság, semlegesség, érdektelenség dühít Igazán. Ilyennel
sajnos, még elég sokszor találkozom. De szerencsére mindig
akad ellenpélda, vagy ellenérv.
Az órájára néz. Kicsit feljebb
tolja orrán szemüvegét, és csomagol:
— Ne haragudj, túl sokat beszéltem már magamról, egyébként ls mennem kell órára.
Kifelé menet azt még elmondja, ha végzett, talán munkajoggal szeretne foglalkozni. Ügy tűnik, jó „iskolával" készül rá.
GRÖF RÓZA

jelölésénél elsősorban az 6 Igényeiket Igyekszünk figyelembe
venni. A tapasztalatok? Általában az első hét a munkával való
ismerkedéssel telik el, később
már nagyobb a lehetőség az elmélyülésre: kisebb jelentőségű
ügyekben intézkedési tervezeteket is készítenek a diákok. Az
idei gyakorlatról azjt mondhatom,
a, meglátogatott helyek többségében példaszerűen folyik a munka, a jelöltek döntő többsége
tisztességgel, becsülettel látja el
feladatát.
— Említene
néhány
negatív
momentumot?
— Ezek Inkább csak egyedi
esetek. Szeptember 1—10. között
rendes
vizsgaidőszak van az
egyetemen, ez bizony megzavarhatja a gyakorlat menetét. Különösen akkor, ha vannak, akik
visszaélnek a helyzettel, pontosabban a vizsgájuk napjának
megjelölésével. Megemlítek egy
sajátos ellentmondást is azokkal
kapcsolatban,
akik társadalmi
szerződésük helyén gyakorlatoznak. Az ottani szervezeteknek
ugyanis az az erdeke, hogy leendő fogalmazójuk letegye a vizsgát, így munkaidőben is tanulhat. Ez pedig a gyakorlati képzés rovására megy. De mondom,
ezek csak egyedi esetek, összességében kedvezőek a tapasztalataim, s a bíróságok, ügyészségek
részéről is messzemenő támogatást kap a kar,
A végzős joghallgatók szakmai
gyakorlata szeptember végén fejeződik be, tehát egy része még
hátra van.
Az elmondottak azonban mái- most bizonyítják: ez a
másfél hónapos gyakorlat hiányosságaival együtt ls nagyban
hozzájárul a hallgatók jó szakemberekké válásához.
SZALAY ZOLTÁN
SZEGEDI EGYETEM
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Kéthetenként sportnap az Ady téren
Az új tanév kezdetén, mint általában, most is gondot jelent,
ki, hogyan töltse szabad idejét.
Megkértük az illetékeseket, tájékoztassanak röviden arról, milyen
sportolási
lehetőségekre
számíthatnak á hallgatók.
>
Dr. Szabó'Imre, a József Attila Tudományegyetem sportszervezője: — Az elmúlt év nagy
tanulsága az volt, hogy túl sok
eseményt iktattunk be sportnaptárunkba. Közülük számos rendezvény • elmaradt, vagy nagyon
kevés volt a résztvevő. Ezért idei
munkánk fő jellemzője: ¡kevesebb, de több embert megmozgató
versenyeket
szervezünk.
Nagyobb teret szentelünk a kari
és alapszervezeti kezdeményezéseknek. A legnépszerűbb sportágakban
rendezünk
egyetemi
bajnokságokat mégpedig
úgy,
hogy ősszel a kari, tavasszal pedig az egyetemi versenyek kerülnek lebonyolításira, az utóbbiakon az első három helyezettek
érmet is k a p n a k Szeretnénk art
elérni, hogy például ne csak két
ember teniszezzen a bajnokságon, ne legyenek hiányos összetételű csapatok ¡miatt elmaradt
mérkőzések. Egyébként gyakorlásra is lesz alkalom, ugyanis az
az elképzelésünk, hogy minden
két hétben egy-egy tömegsportniapot tartunk az Ady téri sporttelepen.
A rendezvények meg-

szervezésében
és a feltételek
megteremtésében sokat segít a
Testnevelési Tanszék ós a JATE
SC is.
Hudák
László, az egyetemi
KISZ-bizottság sportlelelőse:
— Ami a következő félév
sportprogramját illeibi, e hónap
26-án kerül sor az Ady téri
sportpálya
villanyvilágításának
avatójára, két nap múlva pedig a
JATE-s gólyák mérik össze tudásukat és ügyességüket. A további rendezvények között szerepel a JATE—KLTE-találkozó
októberben, november első hetében a HATVANY-kupa Budapesten, valamint e hónap végén
a Jogászvetélkedő. Állandó rendezvényünk a hallgatói kispályás
labdarúgó-bajnokság — egészen
májusig.
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetemen is gazdag sportprogram ígérkezik. A tervek szerint
minden hét keddjén kocogóestet
rendeznek, szeptemberben kerül
lebonyolításra több vízispcrtiban
(úszás, vízilabda, kajak) az egyetemi bajnokság. Ugyanezen hónap
közepétől indul a körmérkőzéses
foci és női kosárlabda-bajnokság.
Októberben
kézilabdában,
teniszben, férfi kosárlabdáiban mérkőzhetnek meg az orvosjelöltek.
Külön csemegének ígérkezik október 21-én az Apéthy-kupa. A
november egyértelműen a terenv-

sportoké: ékkor kerül lebonyolításra az asztalitenisz-, tollaslabda-, sakk és teremfoci-bajnokság. A hónap Utolsó napján pedig a Szellemi olimpia várja az
érdeklődőket.
Amint az előbbiekből is kiderül, intézményeink nagy figyelmet fordítanak az
Aranyjelvényesek az olimpiára — akció, valamint az Edzett ifjúságért
tömegsport-mozgalom
követelményeinek teljesítésére.

Suli a suli előtt
A hagyományokhoz híven a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán az idén ls megrendeztük a
harmadikos középiskolásoknak a
nyári előkészítő tábort matematikából és orosz nyelvből. A tábor első napján már 8 órakor
megérkezett az első kis csapat a
Petőfi Sándor Kollégiumba. Bizonytalanul, félénken lépkedtek
az idegen utcákon, az ismeretlen
falak között. Nem is csoda, hiszen legtöbben először jártak
Szegeden. Egymást sem látták
még soha, nem találkoztak, mivel az ország legkülönbözőbb
pontjairól érkeztek. A FEB-bel
egy éve leveleznek.
Az „ünnepélyes" megnyitó után
rövid eligazítást kaptak az eljövendő napok rendjéről. Másnap
benépesültek az előadók, s megkezdődött a komoly munka. Ebéd
után csoportonként szemináriumokat tartottak főiskolai hallgatók, diáktanárok vezetésével.
Az utána következő napokon is
hasonló volt a program. Délelőtt
előadások, a délutáni foglalkozások pedig elsősorban gyakorlással, példa-, illetve feladatmegoldással, az órákon hallot-

tak elmélyítésével teltek. EzTMfc
vetően szabadon
rendelkeztek
idejükkel, bár hasznos, kellemes
és szórakoztató programokról mi
is gondoskodtunk. így különböző
témájú, tárgyú kiállításokat látogattak meg, a várossal is megismerkedtek. Egy kellemes dél-i
előttöt töltöttek a Füvészkertben:
Természetesen nem maradt el a
mozi és a disco sem.
A búcsúesten a gimnazisták
adtak műsort. Minden csoport
szerepelt, persze, az oroszosok
orosz nyelvű előadással. Az utolsó nap délelőttjén még beültek a
főiskolai padokba, összefoglalták
a tíz nap alatt tanultakat, értékelték munkájukat. A táborvezetők és a diákok egyetértettek
abban, hogy az előkészítő elérte
célját sikerült rendszerezniük az
eddig hallott tananyagot, elmélyíteni, kibővíteni a középiskolában
tanultakat. S nem utolsósorban
bepillantást nyertek a főiskola
életébe.
Erről árulkodnak az
egyik gimnazista kislány szavai
is: „Ügy érzem, hogy ez a tábor
többet ért, mint egy félév tanítási órái!"
PÁSZTOR BERNADETT

Szőrén-szálán

oknyomozás egy furcsa bűntényben

Szerencsétlenségemre az igazgatót teljesen feldúlt állapotban
találom az irodájában. Az íróasztalra könyökölve zavaros pillantással fogaidja a köszönésemet,
nagyokat szippant mezítlábas cigarettájából, s a füsteregetós
közben érthetetlen szavakat mormol magában. Mindössze pár
perc az egész, aztán gyorsan Ö6zszeszedi magát.
— Foglaljon csak helyet kérem,
mindjárt elmagyarázunk
magának mindent.
Leülök, s várom, amíg telefonon intézkedik, hogy az érintetteket előkerítsék
— Egyébként nagyon jó, hogy
jött az elvtárs — fordul hozzám a kagylót letéve —, gondolom, abban az ügyben keres . . ,
— Igen, abban az ügyben.
— . . . tudja, nekem nagyon
kínos ez az egész ügy. Arra már
nem is merek gondolni, mit szólnak majd odafönt, ha megtudják. No, de ön bizonyára segít
nekünk tisztába tenni a dolgot!
Felvilágosítom a tévedéséről.
Hirtelen magáiba roskad, majd
jövetelem
céljának említésére
felkapja a fejét és élénk tiltakozásba kezd. Nem, nyilatkozni
nem hajlandó. Még csak az kéne,
hogy napvilágot lásson, s nagy
port kavarjon az ügy!

Tolvajparadícsom
Nyílik az ajtó, belép rajta a
Diákbizottság
titkára.
Mikor
megtudja miről van szó, azonnal
készségesnek mutatkozik.
— Gyere, nézz kerül magad is.
Aztán majd elvezetlek abba a
szobába. Ott beszélgethetsz a
szenvedő féllel is . . . Egyébként
valójában nem is értem miiként
történhetett, hiszen nálunk minden a legnagyobb rendben van.
Végigsétálunk
az épületben,
kőrútunk azonban nem jár a D B titkár által ígért eredménnyel. A
legtöbb hálóhelyiség ajtaja, mely
üres, s melyben a villany sem ég
— nyitott, vagyis egyáltalán nincs
kulcsra zárva. A lakók közül ki
a televíziót nézi a tanulóban, ki
a fürdőszobában tevékenykedik,
ki meg házon kívül van. Felületes szemlélő is könnyen megállapíthatja: éppúgy bárki más beosonhat a szobákba, akárcsak mi.
Csupán az alkalmas pillanatot
kell kivárnia. S az sem mellékes,
hogy este tízig tart a látogatás,
ez alatt az idő alatt átjiáróház a
kollégium. Kérdőn tekintek a
DB-titiKárra és az időközben kíséretünkül szegődött k é t ' fiúra.
— Soha nem szoktuk bezárni
az ajtókat — magyarázkodik az
egyik srác. — Hogy is nézn e már
az ki, hogy egymásiban sem bíznánk! Szinte valamennyien jól
ismerjük egymást, épp ezérit állunk értetlenül az eset előtt.
— Volt már ebhez hasonló eset
itt?
— Amióta itt lakom, előfordult
már jó néhányszor. Egy ízben
egy ariys tűnt el valakinek a
szappantartójából. (Szerintem meg
is érdemli, ha ilyen dugdosódó.)
Maikor meg egy lármásl, iulaa

meg egy egészen új öltönyt lovasítottak meg. Nekem is megfújtak m á r két darab százasomat az ágyamról. Azóta sem tudom, ki vol t
— Az az igaizsóg, hogy túl sokain megfordulnak itt — teszi
hozzá a másik fiú. — Az is megtörténik nem egyszer, hogy illetéktelenek alszanak a kollégiumban. Szerintem feltétleniül közöttük kell keresni a tolvajt
— Végül is most imit loptak el?
— Azt speciál egyikünk sem
tudja, ugyanis mindhárman otthon voltunk a hét végén, s csak
hallomásból ismerjük az ügyet

Törülközők kálváriája
Kísérőink lemaradnak, a DBtitkárral belépünk az utolsó szobába, ahol éppen nagy kártyacsata dúL A sértett, a látottakból ítélve, nem láitsziik túlságosan izgatottnak. Ám, mikor a lopásira terelődik a szó, annál indulatosabban fogalmaz:
— Förtelmes, hogy milyen közállapotok uralkodnak itt! Az embernek lassan már mindent be
kell lakatolnia, és legjobb, ha a
kajáját azcnnal megeszi, mert
szőrén-szálán eltűnik a legkisebb
mozgatható dolog is! A pénzről
már nem is beszélve, az a legkeresettebb cikk.
A • többiek csitftják, ezalatt
gyorsan körülnézek A hosszúkás
asztalon garmadával áll a kenyér, szalonna, kolbász, s a j t A
szomszédos ágyon papírhuszasok
és fémtizesek árválkodmalk. A
polcon és a széken értékes magnó, illetve zsebrádió hever szabadon. A közállapotok valóban
fertelmesek... Végre megnyugszik a sértett, kérdezni kezidem:
— Mid is tűnt el tulajdonképpen?
— A törülközőm rojtja.

???

— Volt egy klassz fnottirtörülközőm, olyan szép zsúnórszerü
lojt volt rajta. Aztán most tessék! Valamelyik disznónak megtetszett és levágta!
— Legalább soilöba került?
— Nem amról van szó, az ára a

szokásos, de a Tojtot asz édesanyám varrta rá.
Azzal karon ragad, a fürdőszobába vezet, s hevesein a íregolira
mutat.
— Ide akasztattam száradná,
még szombaton. Azóta nincs meg
a rojtja.
*

Bevallom őszintén, meglehetősen vegyes érzelmekkel távoztam
aznap este a ¡kollégiumiból. Sehogyan se ment a fejembe, miért
volt annyira ideges az igazgató,
miért ikaivart ékkora nagy port,
még a diákok körében is, egy
törülközőrojit eltűnése.
Magyarázatát a következő héten sem kaptam erre a furcsa
viselkedésre. Mindenesetre az a
tény megnyugtatott, hogy e meglehetősen sajátos bűntény tárgya
— a törülközórojt — végre megkerült. A sértett 'boldogan mesélte el nekem a történetét, ¡miszerint egyik kollégiumi társa,
akinek hasonló színű frottírtörü'lközője van összecserélte a két
ruhát, nem véve észre a közöttük levő különbséget. Szenvedő
alanyunk ezért találta ott a rojt
nélkülit .i<
*

Néhány nap múltán isiméi: a
kollégiumban alvadt dolgom. Kíváncsi voltam, mi maradt meg az
emberekben a múltkori „bűntényből". Az egyes emeleteiken a
megszokott kép fogadott: jövésmenés, zsinat. Látszólag tehát
elmúlt a „lopás" körüli hercehurca. A jelen is teljesen nyugodtnak látszott, semmi sem zavarta az intézmény rend jét. Magam is megnyugodva indultam
haza, a hirdetőtáblán azonban
megakadt a szemem egy aprócska cetlin:
„Kérem art becsületes ¡megtalálót aki kétezer
forintomat
szekrényem második polcán (az
alsóneműk alatt) meglelve megérkezésemig megőrzésre magához
vette, legyen szíves hozzám eljuttatni. Előre is kösz! Név, szobaszám.
Ahogy mondani szokták: zajlik az élet a kollégiumiban. De.
miért így?!
SZALAY ZOLTÁN

Csak röviden!
Bővebb kifejtés helyett aforizmákba tömörítettem annak idején a pedagógus légkör javítására vonatkozó
megjegyzéseimet.
Az alábbi aforizmák
véleményem szerint jól megvilágítják a
hátteret és alkalmasak arra, hogy
magatartásbeli
változást
idézzenek elő:
— Nevelési tevékenysége
közben a társadálom
elsősorban a
tantestületet tartja szemmel.
— öndicséretnél
többet ér, ha
a hivatalod
magasztal.
— Kalapot le, ha a tárgyalásoknál a taktika mellett az etika is helyet foglal.
— Legalább pontos megjelenéseddel tüntess a munka
mellett.
— Az információszerzést
nem
illik kizárólag a hivatalsegédekre
bízni.
— Általános pergőtüzbe
kerül
az íllemtanár, ha az átlagnál
nem
illemdúsabb.
— Az ijesztő fellépést már az
oroszlánszelidítés
kelléktárából is
kiselejtezték.

Szóösszetételek
diszkókorszak
ülepközpontú
világnézet
káderképzömüvészet
elvtársbérlők
atomkórbonctan
sírásóversenyszabályzat
sípszójáték
lövészárokfutóverseny
ülőállás
szóhasmenes
szellemjárásszékhely
önbizalomtúltengés
égboltnyitás
— dezap —

— Attól még nem leszel aka.
démikus, ha mások műveit egészben, részben vagy jól megforgatva felolvasod.
— Tetszetősebb a nagyobb tudás elhallgatása, mint a kisebb
tudás
fitogtatása.
— Vélt népszerűséged
nagyban csökkenti, ha
magatartásod
a házastárs pozícióját tükrözi.
— A kétértelmű szavak használata ritkán kelti a szellemesség látszatát.
— Ritkán válsz tudóssá. Iia
csak a pénzt szereted olvasni.
— Felemelő látvány, ha klikkek helyett a testület
közösen
tisztázza
naponta
az időjárási
helyzetet.
— Homogén testületet fonnál a
labdarúgás: mindenki jobban ért
hozzá, mint a másik.
— A történelem
nem
jegyzi
fel, ha elnyered a legszebb tanárnő vagy a legjobb
kávéfőző
címet.
BERECZ ÁRPÁD
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