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Eötvös kollégisták találkozója
(2. oldal)

Mennyi egy puttony?
(3. oldal)

Búcsú a színpadtól
(4. oldal)
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— A fiatalokkal alapjában véve minden rendben van. Tanulnak, dolgosnak, eleget
tesznek
honvédelmi
kötelezettségüknek.
Velük kapcsolatos gondjaink
kicsit már szocialista
viszonyainkból következnek.
Hosszabb ideig
„fiatalok", mert
hosszabb ideig
tanulhatnak,
amikor pedig dolgoznak már, sok szülő megelégszik azzal, ha keresetüknek
csak
egyharmadát adják haza, mondván: hadd öltözzön, hadd szórakozzon, nekem úgysem
jutott...
S nem gondol rá, hogy éppen ezzel rontja el gyermekének
jövőjét. Hisz az is családot
alapít
majd, s nem kis
megrázkódtatás
lesz, ha maga is tapasztalja, hogy
már nem elég a fizetés
egyharmadát hazaadni. Bizonyos
értelemben az is jobb
helyzetünkből, viszonyainkból
következik,
hogy az új nemzedék
teherbírása, fizikuma is hagy
kívánnivalót
maga után.
— Az ifjúság nevelésével
sokat
és sokan foglalkoznak:
a család,
a pedagógus, a KISZ, a társadalmi' szervezetek,
a
munkahelyek.
A kulcskérdés: A példa
ereje.
Hiába
mondanak
a
felnőttek
akármit, ha a gyermek azt látja,
hogy
nem úgy
élnek,
ahogy
mondják.
A jó példa
erejével
kell hatni az ifjúságra. Ez a legfontosabb pedagógiai módszer" —
mondotta
Kádár
János
az
MSZMP Központi Bizottsága első titkára a szeptember 25-én, a
csepeli sportcsarnokban tartott
kommunista aktíván. A helyzetünket és legfontosabb feladatainkat. tennivalóinkat összefoglaló,
elemző beszédében Kádár
János hangsúlyozta:
— A szocialista társadalom néhány elemi normájára az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Arra, hogy a közérdek
elsődleges,
a munkahelyet
és a
munkát
meg kell
becsülni, a
munkafegyelem
nélkülözhetetlen. Ez azt is jelenti,
hogy aki
elvállalt egy munkát,
becsülettel végezze el, és csak azután van
joga előállni
igényekkel,
panaszokkal."
A becsülettel, legjobb képességeink és tudásunk szerint végzett
munkát kéri, követeli meg szocializmust építő
társadalmunk
mindenkitől, természetesen tőlünk, az egyetemeken és főiskolákon dolgozóktól, tanulóktól is.
Hiszen hosszú távon a fejlődő
társadalmi — gazdasági
viszonyok követelményeinek
teljesítését az oktatási
intézményeknek
kell megalapozniuk.
Itt kell a
legjobb képességek
szerinti becsületes
munkavégzésre,
szakmai igényességre és közéleti gondolkodásra, szemléletre
életelvre
nevelni
a
jövő
nemzedékéi.
A tanulmányokkal eltöltött évek
során kell általános normává
tenni az ifjúság számára a fegyelmezett munkát és magatartást. S egyszersmind megtanítani
őket arra, hogy úgy becsüljék
elért eredményeinket, hogy azok
megtartásáért, illetve továbbfej-

Nemzetközi
elismerések
Dr. Varró Vince egyetemi tanár, az I. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója résztvett a Brit
Gastroenterológiai Társaság Guilford-i kongresszusán. Ez alkalommal a Társaság belső szervezete, a Prout-Club dr. Varró
Vincét tiszteletbeli tagjává választotta.
Dr. Tóth Károly egyetemi tanárt, a Fogászati és Szájsebészeti
Klinika igazgatóját a Glasgow-i
Fogászati Klinika jubileumi ünnepségén a Royal College of
Physicians
and
Surgeons of
Glasgow Társaság
tiszteletbeli
tagjává választotta.

lesztéséért
váljanak.

dolgozó

emberekké

Az oktatásban nem az ismeretek
mennyiségének
növelése
most a 6oronlevő legfontosabb
feladat, hanem a megszerzett ismereteket összegző, azok összefüggéseit látó, s azok alapján önálló
gondolkodásra, önképzésre, illetve elméleti ismereteiket a gyakorlatban a leghasznosabban alkalmazni képes fiatalok képzése.
A korunk sajátosságai{»1 követ,
kező nagymértékű specializáció,
az információ áradat, a szakismeretek szüntelen növekedése, a követelmények
gyors
változásai
mindinkább azt kívánják, hogy a
képzés univerzális funkciója kerüljön előtérbe, oly módon, hogy
azzal megalapozzuk a szakirányú
továbbképzést is. A párt oktatáspolitikai
irányelvei
világosan
megfogalmazzák, hogy az oktatónevelő munkának az eddiginél
eredményesebben kell biztosítania, hogy a diákok elsajátítsák a
korszerű szakismeretek, műveltség és tudományos világnézet
alapjait, a közösségi élet, a szocialista erkölcs normáit, felkészüljenek a társadalmi munkamegosztásban rájuk váró feladatok végzésére.
A tanuló fiatalok
— itt az
egyetemeken
és a főiskolán
is
— legfontosabb feladata,
alapkötelezettsége az, hogy
szorgalmasan, legjobb
képességei
szerint,
becsülettel tesz eleget
tanulmányi kötelezettségeinek.
Az oktatáspolitikai -határozatok megvalósítása, a társadalmi követelményeknek való megfelelés sikere azon múlik intézményeinkben,
hogy az itt tanuló diákok tanulmányi fegyelme mennyire szilárd, s mennyien vannak, illefve
lesznek közöttük olyanok, akik
magukénak vallják azt, hogy a
velük szemben támasztott elvárások teljesítésére képességeik legjavát nyújtva készülnek fel. —
Az egyetemeken, főiskolán megvannak a n n a k feltételei — például: az oktatás folyamatosan
fejlődő, korszerűsödő körülményei; a magasan kvalifikált t a nárok; a hallgatóknak juttatott
mind több szociális és egyéb támogatás . . . stb., — hogy magasabb követelményeket támasszanak a hallgatósággal szemben.
Minőségi
követelményeket
a
felsőoktatási
intézményhez
illő
felsőbb
fokon!
E tanévtől kiemelt feladat a
szakmai, tanulmányi munka magasabb szintre emelése. E tevékenység olyan átfogó továbbfejlesztésre van szükség, amely a
hallgatók tanulmányi fegyelmének, munkaerkölcsének
javítását és annak megfelelő ösztönzését az oktatás tartalmának és
módszereinek fejlődésével összhangban valósítja meg. Világosan kell látnunk és elfogadnunk
azt, hogy az oktatás bonyolult
— s bizony ellentmondásoktól
sem mentes — folyamata tulajdonképpen hallgatóink alaptevé-

kenysége. Az oktatás a szocialista szakemberképzés,
a hallgatók
eszmei-politikai
nevelése,
közös
ügy: állami
vezetők,
oktatók,
pártés KISZ-szervezetek,
s
természetesen
a hallgatók
közös
erőfeszítéseivel
érhetünk csak el
eredményeket.
A KISZ országos értekezletén
beszámoltak arról, hogy az ifjúsági szervezet IX. kongresszusa
óta eltelt időszakban nagy gon-1
dot fordítottak arra, hogy a diákok egyre inkább legjobb képességeiket igyekezzenek kibontakoztatni. erősödjék tanulmányi
fegyelmük,
egyéni
vállalásaik
kerüljenek összhangba mindennapi munkájukkal, a tanulással.
Dr. Maróthy László a KISZ KB
első titkára előadói beszédében
az országos KISZ értekezleten
megállapította: „Helyesen
ismerték fel az egyetemi és főiskolai
KISZ-szervezetek:
ha
nemcsak
azt akarjuk, hogy „mindenki jól
érezze
magát",
hanem
valós
programot, munkaformát
is keresünk, akkor a hallgatók érdekeit érdemben érintő
kérdésekkel, a szakmai-tanulmányi
munkával, az eszmei-politikai
neveléssel és az
érdekképviselettel
kell jobban foglalkoznunk.
Ez a
megváltozott
körülményekre
is
választ adó program
magasabb
követelményeket
támaszt. A nehezebb út vállalását, de hosszabb
távon a mélyebb és megalapozottabb tömegbefolyást
jelenti."
Ennek érdekében hirdette meg
az ifjúsági szövetség a tanulmányi
mozgalmakat.
akciókat.
Ezek azt tűzik ki célul, hogy az
átlagosztályzatban kifejezésre jutó felajánlások teljesítése helyett
a választott szakma, a hivatás
lényegének megértésére, a m u n kafegyelem erősítésére, a képességekhez mért teljesítmény elérésére ösztönözzenek.
Minőségi
feladatok ezek, amelyeknek elvégzéséhez a megfelelő lehetőségeket, módszereket minden intézményben az ifjúsági szervezetnek kell megkeresnie, a központilag ajánlott
munkaformákat megtöltve a sajátosságoknak
megfelelő tartalommal. Minden
KISZ-szervezetnek ki kell alakítania a saját konkrét programját a szakmai-tanulmányi m u n ka ösztönzésére. — Ehhez okkaljoggal számít partneri kapcsolatra az ifjúsági szervezet minden
intézményben az állami- és pártvezetőkkel, vár az egyetem vagy
a főiskola pártszervezeteitől, s
minden oktatótól érkező segítségre: mert felelősségük — bár
nem azonos mértékű — közös!
Mindannyiunkon
múlik, hogy a
magasabb minőségi
követelményeknek hogyan felelnek meg a
szegedi
felsőoktatási
intézmények az elkövetkezendő
években,
hogyan bizonyítanak a jó példa
erejével!

A jegyzetek nyomában...
(5. oldal)

A lengyel emigráció
Magyarországon

A tudományos ülést dr. Antalffy György, a JATE rektora nyitotta
meg
Szeptember 28-án a Polinisz- 1939 őszén Nagykanizsán és Zatikai Munkaközösség, a budapesti márdiban lengyel elemi iskolát
Lengyel Tájékoztató és Kultúrá- nyitottak a menekültek számális Központ, valamint a JATE ra, 1939-40-ben az ország terüleú j - és legújabb kori egyetemes letén összesen 27 ilyen iskola
Ugyanakkor számos
történeti tanszéke rendezésében működött
került sor A magyarországi
len- szakiskolát is beindítottak. Kögyel emigráció (1939-1945) című zéprigócon például a kertészeti
tudományos ülésre, a JATE rek- szakiskolát. További jelentős setori tanácstermében. Az üléssza- gítséget jelentett, hogy a menekon dr. Antalffy György rektor külteket felvették magyar egyea
köszöntötte a vendégeket, köz- temekre, Vácott létrehozták
tük Marian Chruszczewski
meg- menekült árvák otthonát. Balahatalmazott minisztert, követsé- tonbogláron pedig ifjúsági t á gi tanácsost a Lengyel Népköz- bort szerveztek.
társaság budapesti nagykövetséAz emigrációban megalakult á
gének ideiglenes ügyvivőjét A
Menekülttábor,
tudományos ülésen részt vett dr. Lengyel Polgári
Kovács Endre, az MTA Történet- amely elsősorban segélyfizetési
tudományi Intézetének tudomá- és érdekvédelmi központ v o l t
Magyarországra
menekült
nyos tanácsadója, a Polinisztikal A
Munkaközösség elnöke, aki kü- lengyelek 6aját sajtóval is renlön is üdvözölte a lengyel vendé- delkeztek (pl. a „Lengyel Hírek"
lap).
Előadásában
geket. A tanácskozáson megje- elnevezésű
lent dr. Koncz János, a megyei dr. Lagzi István kiemelte, hogy
pártbizottság titkára és Török a lengyel menekültek kérdésében
József, a városi pártbizottság el- az ország felelős vezetői korrekt
módon jártak el, a többszöri
ső titkára.
német követelés ellenére sem
Megnyitó beszédében dr. An- szolgáltatták kl ő k e t
talffy György kiemelte, hogy a
A Franciaországban megalakult
tudományos ülésszak megrende- lengyel emigráns kormány hatázésének elsődleges célja Lengyel- rozata alapján lengyel csapattesország és Magyarország történel- teket szérveztek — francia terümi múltjának jobb megismerése, leten. Így a katonai személyek
megértése.
többsége — a magyar hatóságok
A tanácskozáson hat előadás és a lakosság támogatásával —
hangzott el. Az előadók — dr. elhagyta az országot és az euróLagzi István, tudományos főmun- pai hadszíntereken harcolt a nékatárs (JATE), dr. Witold
Bie- metek ellen. A katonai táborokganski
a Varsói Hadtörténeti ból való „eltávozás" nem volt
Intézet tudományos osztályveze- mindig sikeres, de tény, hogy
tője, dr. Mieczyslaw
Wieliczko, 1939 szeptemberétől 1941 őszéig
egyetemi adjunktus (Maria Sklo- több mint 30 ezer lengyel katodowska Tudományegyetem), dr. na és katonakorú polgári szeMolnár István egyetemi a d j u n k - mély hagyta el az országot, főtus,
Ádámné
Porcsalmy
Éva ként Jugoszlávián át. Az evaszempontjából
előnyös
egyetemi tanársegéd (KLTE) és kuáció
menekülttáborok
Héjj Klára a Polinisztikai Mun- volt, hogy a
kaközösség tagja — a lengyel részben az ország déli, délnyuemigráció fontosabb kérdéseivel, gati területén létesültek.
a konspirációs tevékenységgel s
Ugyanakkor a polgári szeméaz emigrációs irodalommal fog- lyek többsége munkát vállalt
lalkoztak.
Magyarországon, és részt vett a
Dr. Lagzi István előadásában magyar munkásmozgalomban is.
hangsúlyozta, hogy éppen 40 éve,
Dr. Witold Bieganski ezredes
a megszállók elől Magyarország- előadásában azt fejtegette, hogy
ra érkezett több mint tízezer len- a lengyel emigráció magyarorgyel katonai és polgári személyt szági helyzetének jogi vonatkoa magyar lakosság rokonszenv- zásait ma is nehéz pontosan
vel fogadta, s a menekültek se- megítélni. Tény, hogy 1939—45
gítésében részt vett. A polgári között összesen kb. 150 000 lenmenekülték döntő többségét la- gyel menekült volt Magyarorkásokban (lakás- és szobabérlőként) helyezték el, ők — ellen- gon. A német megszállás után
tétben a katonai személyekkel, az emigráció idején alakult m a megakik internáltakként voltak nyil- gyar-lengyel szervezetek
vántartva — nem álltak szigorú, szűntek.
közvetlen ellenőrzés alatt, lakóA tudományos ülés jól szolhelyüket
is
megválaszthatták.
gálta
a két nép törnénelmi m ú l t .
Nemcsak a lakosság, de a kormány, a bel- és külügyi hatósá- jánák további, alaposabb feltágok is mindent mertettek a len- rását és hozzájárult a mai magyel menekültek támogatása ér- gyar-lengyel kapcsolatok elmédekében. Megmutatkozott ez a lyítéséhez.
kulturális
élet
szervezésében.
B. GY.

A művelt ifjúságért
A Magyar Kommunista 'Ifjúf
sági Szövetség akcióprogramja a/
1979,80-as mozgalmi évben a Művelt Ifjúságért, korszerű műveltségért jelszó jegyében négy akciót hirdetett meg: Hazai tájakon.
Művészet és Ifjúság, Barátaink,
Könyv és Ifjúság. Ezek közül
kettőt ajánlunk figyelmetekbe.

Olvasópályázat
A KISZ KB, a Kulturális Minisztérium és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése egyéni
olvasópályázatol
hirdet h tiatalok részére. A Könyv
és Ifjúság olvasópályázat részét
képezi a KISZ „Művelt ifjúságért,
korszerű
műveltségért" akciósorozatának, részt vehet rajta bármely KISZ-tag vagy KISZ-en
kívüli fiatal.
Pályázni lehet bármilyen olvasmányélmény
(szépirodalom, tudományos, politikai tárgyú, bármilyen m ű f a j ú alkotás) nyomán
született, igényes
olvasónaplóval,
jegyzettel, esszével,
kritikával,
tanulmánnyal,
vallomással vagu
egyéb Írásművei, amely kifejezi,
Jelzi az alkotás olvasójára gyakorolt hatását. A beküldött pályamunkák terjedelme ne haladja
meg a 20 gépelt oldalt!

A pályamunkákat
a járási, városi, .kerületi,
üzemi, • iskola'
könyvtárhoz eljuttatni. A pályázat beküldési határideje: 1979.
november 30.
A pályázók írják rá pályamunkáikra: „Könyv és Ifjúság", egyéni olvasópályázat.
Ezen kívül
tüntessék fel nevüket, életkorukat, lakáscímüket
és munkahelyüket.
A díjak átadására 1980. márciusában képül sor, a díjnyertesek
névsorát a Magyar Ifjúság közli.
A legjobb 20 pályamunka értékes
könyviutalomban részesül.
- A Könyv
és Ifjúság olvasónályázat célja az olvasókultúra
fejlesztése az ifjúság körében,
ugyanakkor a pályázat jó alkalmat biztosít arra is, hogy a művek választott szemoontú feldolgozása révén a fiatalok fejlesszék
elemzési kénességüket, ezáltal is
közelebb kerülvén a mű m^aismeréséhez. Fenti célokat, szolpálja a szeotember 2B-án megkezdő,
dött ifjúsági könyvnapok országos rendezvénysorozata is.

Művészet is Ifjúság
A Művészet és Ifjúság című
pályázatot hivatásos művészek és
amatőr alkotók részére egyaránt

Egy érdekes szovjet kezdeményezés

kiírták. Az utóbbiak s*óm%i<
meghirdetett pályázatokra tehetséges fiatalok jelentkezését várják. Azon túl, hogy a pályázatok
alapvető céljának megfelelően az
ifjúság minél szélesebb rétegeit
ösztönöznék
alkotó
munkára,
egyúttal
lehetőséget
kívánnak
teremteni a kiemelkedő teheteé
gek feltűnésére ls. A Művészet
és Ifjúság című pályázatot öt műfajban hirdették meg: irodalom
(vers, novella, kisregény, hangjáték), képzőművészet
(grafika,
festészet, szobrászat), iparművészet (egyedi, saját műhelyben kivitelezett tárgyak), film (televíziós és amatőr dokumentumfilmek
játékfilmek,
stúdióalkotások),
zene (könnyűzene, illetve popzenei művek).
A pályázaton kívül az amatőr
művészek a jövő évi tavaszi bemutató-sorozat keretében is számot adhatnak felkészültségükről.
Az amatőr művészeti együttesek
a következő kategóriákban léphetnek közönség elét énekkarok
énekegyüttesek
és
szólisták;
hangszeres kisegyüttesek és szólisták; vers- ég prózamondók;
irodalmi színpadok,
színjátszó
csoportok; néptáncosok, néptáncegyüttesek ; amatőrfilmesek.

Eötvös kollégisták találkozója
Szeptember 28—30-án rendeza kollégiumból kikerülve hogyan
ték meg a szegedi Eötvös kolléalakult tovább életpályája, tudogisták első találkozóját, az újszemányos vagy egyéb munkássága.
ged! KISZ-táborban. Az eredetiÜgyvéd, muzeológus, akadémileg 1932-ben alapított, majd a
kus. tolmács, irodalmár egyaránt
háború alatt megszűnt kollégiuakadt a kollégium egykori tagjai
mot 1937-ben szervezték
újjá.
között, így a beszámolók változa1979-et írván nem jubileumi,
tosak voltak. A visszaemlékezések
„kerek" évforduló megünnepléséután dr. Nagy Géza számolt be
re került sor tehát, hanem egya legutóbbi nemzedék tevékenyszerűen egy évek óta élő, jogos
ségéről. és vacsorához készülődigény valósult meg e két nap - vén. kötetlen beszélgetés formáalatt. Elsősorban szervezési probjában a kollégium mostani tagjai
lémák akadályozták
mindeddig
is elmondták: hogyan zajlik az
a találkozó megrendezését.
így
élet az Eötvös-ben.
— bár annak létrejötte végül is
kollektív munka eredménye —
A második napon
hadd említsem meg dr. Labádi
Imre, Szabad János és Nagy Pétulajdonképpen szabad program
ter nevét, akik leginkább részt
volt, a találkozó
résztvevőinek
vettek a találkozó előkészítéséegy része elutazott, de a fiataben.
labbak. s akik a közelben, vagy
in»
Szegeden élnek .ma,, is. — maradtak. Délelőtt 10 óra körül regiek
Első nap
és maiak a kollégium folyosóján
gyülekeztek, együtt nézték meg
Szombaton délelőtt dr. Grasselly
a mostani Eötvös kollégiumot. A
Gyula akadémikus, tanszékvezető
régiek egyöntetű
megállapítása
egyetemi tanár, az Eötvös kollészerint ..csak a konyha nem válgium volt igazgatója nyitotta meg
tozott lényegesen". Amíg ők bea találkozót. Rövid beszédében
néztek a könyvtárba és dicsérték
mindenek előtt- az Eötvös kolléanyagát, lassan összeverődött a
gium kollektív nevelő szellemémai kollégisták futballcsapata is.
nek
mindenkori
meghatározó
hogv majd együtt utazzanak ki
szerepét emelte ki, megemlékea KISZ-táborba, az előre megbezett a háború előtti generáció teszélt mérkőzés lejátszására.
A
vékenységéről,
hangsúlyozva,
meccs előtt alkalmam volt elbehogy az Eötvös kollégisták szemszélgetni két régi kollégistával.
behelyezkedtek a kor reakciós
politikájával, s haladó szellemi
— Az első Eötvös-találkozó
tevékenységükhöz hűen megőrizszervezése tíz éve vajúdik, s hogy
ték erkölcsi tisztaságukat. Megvégre létrejöhetett az kollektív
állapította. mind a háború előtt,
munka eredménye — mondja
mind az 1997. óta végzett kolléSzabad János, aki 1965—89 között
gisták megállták helyüket szakvolt a kollégium tagia, s jelenleg
májukban. választott hivatásuka Tudományos Akadémia Biolóban.
giai Központjának Genetikai Intézetében
tudományos munkaEzután dr. Nagy Géza, a koltársként dolgozik.
légium jelenlegi igazgatója szólalt
fel. Fejtegetésének közénpontjá— A szervezést nagymértékben
ban a társadalmi
igényekből
nehezítette — folytatja —. hogy
szükségszerűen következő, vezeaz egyetemen nincs nyoma antő szellemi társulat képzésének
nak. ki volt Eötvös
kollégista.
problémája állt. Az Eötvös kolÍgy a meghívandók
névsorának
légium célját tekintve ilyen szeösszeállítása problematikus volt,
repet tölt be. A kollégiumban fonagyon sok kollégistát egyszerűlyó tevékenység bázisát az egyéen nem tudtunk értesíteni. 1957ni teljesítményre alapozott
kötől kezdődően kétszázvalahányan
zösségi munka jelenti. Az igazvoltak a kollégium tagjai, közügató megemlítette azt is. hogy
lük 80-an jöttek el a mostani tapillanatnyilag nehéz
helyzetben
lálkozóra. én ezt szép eredményvannak: kevés a jelentkező, és
nek tartom.
Lényegében véve
önerővel nem tudják biztosítani
minden
korosztály
képviselői
a korábban kialakult magas szín. megjelentek, a legelsők
közül,
vonal tartását. Az Eötvös kolléakik 57-ben kezdtek, például
gium elvesztette korábbi vonznyolcan itt voltak.
erejét. ennek visszaszerzése érdekében változtatásokat
kívánnak
— Mit jelentett nektek ez a tabevezetni.
lálkozó?
— Mindenekelőtt újra összejötA délutáni programban, végzés
tünk a régi haverokkal. Ennyi
szerinti időrendi sorrendben haWő távlatából az emlékek megladva az egykori kollégisták szászépültek. illetve csak a szép emmoltak be életútjukról. visszaemlékek maradtak meg. Aztán jó
lékezvén egyúttal ki-ki a maga Eötalkalom volt ez a találkozó arra
vös kollégiumára. A felszólalók
is. hogy az ember megmérje maelmondták, hogyan kerültek be
gát. Hol tart,'mire Jutott a sajátaz Eötvös kollégiumba, miivén
szakmájában az elmúlt 10 év
körülmények között éltek, milyen
alatt. Végül is mindnyájan szűk
kapcsolatuk volt áz egveteml
szakmai területre vagyunk
beszervekkel. A régi kollégisták elzárva, itt a régi. más szakmá.iú
mesélték. hogyan költözött át az
társak beszámolója, a veiül; való
intézmény a Batthyány utcából
beszélgetés nyomán bizonyos mér(1957—1962. között ott volt az Eöttékben nyíltabbá váltunk
más
vös kollégium) a mai épületbe, s
mindenki s<ort kerített arra is, hogy szaktudományok iránt is. Szá2 SZEGEDI E GY BT ÍM

momra például nagy élmény volt
a Kürti Bélával való beszélgetés,
aki honfoglalás kori településeket, sírokat tár fel. Ezekről a dolgokról természetesen hall az ember, de hogy tulajdoképpen hogyan csinálják, azt most tőle tudtam meg.
Már a futballhoz „beöltözve"
dr, Seres László is bekapcsolódik
a beszélgetésbe (1962-ben végzett,
ma többek közt az Egyetemi Tanács. s az Oktatási Minisztérium
Kémiai Szakbizottságának tagja):
— A találkozó legfőbb hasznát
én is abban látom, hogy különböző szakmájú embereket barátilag
összehozott.
Aztán újra a kollégista évekre
terelődik a szó. Nem először hallom a véleményt: egy EötVŐS kollégistának soha nem illett jelesnél rosszabbul vizsgázni. — A
mi időnkben ha valaki négyest
kapott, zavarni sem mertük, anynyira
sajnáltuk
szegényt —
mondja Seres László. Ha végigtekintünk az Eötvös kollégisták
névsorán — folytatja —, kiderül,
hogy a kollégiumnak kétségtelenül volt szakmai elit-képző szerepe. És az Eötvös
kollégium
szelleme mindenképpen teljesítményre is ösztönzött.
Időközben összeálltak a csapatok, megkezdődhetett a meccs,
amelynek eredményéről hadd ne
számoljak be számszerűen: a különösen a második félidőben izgalmas mérkőzésen szoros eredmény született. Aztán a közös
ebédnél régiek és maiak egyetértettek abban, hogy u mostani találkozó jó alapot szolgáltat a következő megrendezésére.
Erről Dér Jánost, a Kollégiumi
Bizottság jelenlegi titkárát kérdeztem :
— Elhatároztuk, hogv
megpróbáljuk az összes Eötvös kollégistát felkutatni, így az 1982-es
jubileumi találkozóra remélhetőleg sokkal többen eljönnek maid.
E jubileumi találkozó előkészületeit még ebben az évben megkezdjük, a munkában a mostani
Kollégiumi Bizottság is részt vállalt.

Zárszó
Az Eötvös kollégisták első találkozója az előzetesen felmerülő szervezési nehézségek ellenére
is sikeresnek mondható. ..Történeti" szerepe valószínűleg
az
lesz majd. hogy előlegezi és megalapozza a következő találkozók
megrendezését. Ami a jelenben
is emberien szép volt: a volt kollégisták lépten-nyomon megmutatkozó szeretete.
ragaszkodása
egykori szellemi, közösségi műhelyük iránt. Ez a találkozó remélhetőleg felhívta az illetékesek figyelmét is a mostani kollégium fokozottabb megbecsülésére. a neme» hagyomány folytatásának szükségességére. S hogy
az üzenetet el ne teledlem: s
volt Eötvös kollégisták köszönik
hogv a KISZ-tábor helvet biztosított a találkozó megrendezésére.
B. Gy.

Egyetenisták
kutatóintézete
Ez a tudományos központ afféle „Intézet
az
intézetben",
amelynek felépítése a szokásos
tudományoj
kutatóintézetekre
emlékeztet, ö t osztálya, ezenkívül kutató- és tervezőirodája
van. A munkatársak
azonban
nem tudósok, hanem
egyetemi
hallgatók. Számuk
meghaladja
a kétszázat. Az intézet
neve:
Egyetemi Tudományos
Kutató intizet. Szervezői az ufal olajipari
egyetem technológiai
szakának
hallgatói, Az irányítást természetesen a tanárok, három tudományok doktora és 58 kandidátus végzi.
Az Intézet létrehozása a tanterv teljes átalakítását eredményezte. Az alsó évfolyamokon a
hallgatók sűrítve tanulmányozzák az általános elméleti tárgyakat, a felső évfolyamok hallgatói pedig csupán azokkal a t á r gyakkal foglalkoznak, amelyek
szakképzettségükhöz
nélkülözhetetlenek, a hét 3—4 napját pedig
teljességgel a tudományos kutatómunkának szentelik.
Milyen kutatómunkát folytatnak a hallgatók? Ural
Imasev,
az Intézet Igazgatóhelyettese
a
következőket mondja erről:
A hallgatók az ország olajipari
szakemberei előtt álló legfontosabb problémákkal foglalkoznak.
Már nemegyszer bizonyították,
hogy képesek a legbonyolultabb
tudományos feladatok megoldására is.
Az egyetemi hallgatók kutatási eredményességét a munkájuk
eredményeit alkalmazó
vállalatok is értékelik. Csak egyetlen
példát említek. Üzbegisztánban,
Ferganában az Egyetemi Tudományos Kutatóintézet diákjai á l tal kidolgozott újítás bevezetésével évi 3,6 millió rubeles megtakarítást értek el az olajvegyipar egyik ágában.
A hallgatók természetesen felhasználják azokat az adatokat,

amelyeket az ország különbözS
vállalatainál végzett üzemi gyakorlataik során gyűjtöttek. K u taUisaik általában a meglevő
technológiai folyamatok
tökéletesítését. Illetve ú j technológiák
bevezetését szolgálják. Egy jellemző szám: az intézet fennállása óta az állami vizsgabizottság
187 diplomamunkát javasolt felhasználásra a termeiéiben,
és
ezek több mint
S0 százaléka
valóban bevezetésre is került. A
gazdasági hasson több tízmillió
rubel.
Van azonban a munkánknak
egy másik hatása is, amely semmilyen mércével nem mérhető.
Az ú j oktatási rendszer a leendő
mérnökök, tudósok, vállalatvezetők olyan tulajdonságait fejleszti, amelyek nemcsak a műszaki,
de a vezetési, szervezési problémák alkotó megoldását ls elősegíti. Hallgatóink maguk tervezik
és h a j t j á k végre
kutatásaikat,
sőt azt is nyomon követik, hogyan valósulnak meg elgondolásaik a termelésben. Ennek ia
köszönhető, hogy a végzős hallgatóink közül sokan rövid Idő
alatt vezető szakemberek, nagy
létszámú kollektívák
irányítót
lettek.
Ml pedig igyekszünk a lehető
legteljesebb információt kapni
volt hallgatóinkról, meg akarjuk
tudni, hogyan sikerült beilleszkedniük a termelésbe, milyen
tudományos és gyakorlati m u n kát végeznek — mondotta befejezésül Imasev. — Szeretnénk
ugyanis tisztázni, mennyire h a tékony az ú j oktatási rendszer.
Hiszen ez nemcsak nekünk, de
más fakultásoknak, más főiskoláknak is hasznára lehet.
Makszim Kransz
(APN—KS)

KISZ KB titkár látogatása
Október 4-én látogatást
tett
Szegeden Kovács Jenő, a KISZ
Központi Bizottságának titkára.
A látogatása során felkereste a
József Attila
Tudományegyetemet is, s az egyetem KlSZ-klubjában előadást tartott a nemzetközt ifjúsági és diákmozgalom

időszerű kérdéseiről. Ezt követően- a KISZ KB titkára találkozott az egyetemi és főiskolai
KISZ-bizottságok
tagjaival,
a
megbeszélést folytatott velük az
ifjúsági mozgalmi munka Időszerű feladatairól.

Jemeni rtláliok találkoztak szeptember 29-én a SZOTE klubjában —
mint lupéink is bizonyítják — jó hangulatú esten

Mennyi egy puttony?
Az őszi mezőgazdasági munka
szervezése, a megjelenés, fegyelem
biztosítása
minisztériumi
körlevélnek megfelelően az oktatási intézmény állami vezetésének feladata, így valóban csak
annyi volt a dolgunk, hogy dolgozzunk. Heggel fél hétkor az
Apáthy kollégium előtt álltak a
buszok, melyek csak ülő utast
voltak hajlandók szállítani, így a
SZOTE IV. évfolyama arányosan
oszlott el a négy járművön és
csendes szunyókálással utazott ki
a pusztaszeri állami
gazdaság
földjeire. Egy órai buszozás és
katalógus után szálltunk ki és
vettük fel a munkaeszközt, mely
brigádonként 1 puttony és 6 vödör volt. Kést —balesetvédelmi
okokra hivatkozva — nem adott
a gazdaság vezetősége.
Nagy lelkesedéssel
rohantuk
meg a szőlőtőkéket és először a
csámcsogás, majd a konténerekbe ömlő szőlő „zaja" és a perlekedő puttonyosok hangja verte
fel a csendet. A perlekedés oka
az volt, hogy nehezen
lehetett
megegyezésre jutni abban, hogy
mekkora az a bizonyos „egy puttony" mennyiség. A vita valóban nem volt teljesen alaptalan,
ezt bizonyítja ékesen, hogy a
gazdaság által kiszámolt átlagputtony-súly a szokásos etalonputtonysúlynak
csak
mintegy
kétharmada volt. Ebédelni is buszok vittek minket. Meleg étellel
jóllakva és utána a kihirdetett
szesztilalom szellemének megfelelően üdítővel oltva szomjunkat

jóval nehezebb volt visszaállni a
sorokba. Délután fél ötig dolgoztunk és így „alig" volt fél hat,
amikor szőlőlétől és homoktól
maszatosan és a gazdaság vezetőinek buzdító szavától
(állítólag olyan normát nem voltunk
képesek teljesíteni, amit 10—12
éves gyerekek és 60 éves öregek
számára írtak ki) felpiszkált önérzettel visszaérkeztünk Szegedre.
A következő nap
hasonlóan
zajlott le, azzal a kis módosítással, hogy ekkorra a balesetveszély elmúlhatott, mivel az ágazatvezető felszólított minket kések hozására, így bátran metélhettük a szőlő és kezünk szárát.
Harmadik nap a váltás ideje
volt. a szőlő helyett fűszerpaprika következett. Annak ellenére,
hogy ez a munka ismerősebb volt
számunkra, derekunk megfájdult,
olyannyira, hogy a körülöttünk
zsebre tett kézzel sétálgató .és a
bennünket (szerencsére csak szavakkal) ostorozó
gazdaságvezetők nem tartoztak a legnépszerűbb személyek közé.
A többi nap is így zajlott le,
beleértve a pénteki napot is, mikor hiába kértük, hogy a kötelező, egy órás ebédszünettel és 15
Ft 50 fillér levonásával járó ebéd
helyett inkább végtében dolgozzunk, nem egyeztek bele és így a
telies napot kinn töltve a szerződés és a menetrendek malomkövei között őrlődve késtük le a
hétvégére hazautazást
biztosító
járműveket.

Egy évfolyam járt lapzártáig
munkába. Hoztak, vittek, ellenőriztek, bíráltak bennünket, nekünk csak annyi volt a dolgunk,
hogy dolgoznunk kellett. A többi
évfolyammal való összehasonlítás
dönti el majd az évfolyam, illetve a tavalyi, a JATE hallgatói
által Pusztaszeren végzett munkával való • összehasonlítás minősíti majd a SZOTE munkájának
értékét, addig csak arra a szub-.
jektív benyomásra t á m a s z k o d h a tunk, hogy érzésünk szerint többet és jobban dolgozott a negye-,
dik évfolyam, mint az ezt megelőző években bármikor.
PIKÓ BÉLA

Alniaszcdók tilalomfája

Kácsor László: Barátom a természet című könyvét a napokban jelentette meg a Gondolat
kiadó. Nyilvánvalóan azzal a
szándékkal, hogy a természettel
gyermekkorától fogva örök barátságban levő szerző könyvével
a természetnek
ú j a b b híveket
szerezzen. A természetet szerető
és féltő ember különös érzékenységével „mesél" Kácsor László a
a hullámzó országutakról, a vizek
ezer szépséget és titkot rejtő világáról, a természet fába, jégbe
vésett szobrairól, a madarakról,
az erdőkről, a tiszavirágzásról.
Kevés szöveggel és sok-sok színes
fotóval hozza emberi közelünkbe
a természetet, úgy, hogy könyvével kezünkben egyre erősebben
vágyódunk oda. A megismertetni
és megszerettetni a természetet
célkitűzésének elérése mellett a
könyv szerzőjének bizonnyal teljesül az a vágya is, hogy az olvasók között számos olyan hívet
szerez, akik
a környezetvédők
egyre népesebb táborába szegődnek. Erre inspirál — elsősorban
gyönyörű fotóival — a kötet: s
éppen ezért figyelemre méltó.

Lőrincze Lajos ajánlásával ad;:a az olvasók kezébe a Gondolat
Kiadó legújabb nyelvművelő kötetét: Kossá János: Nyelvünk f ű szerszámai című m u n k á j á t
A
Jugoszláviában élő szerző szerkesztői-lektori tevékenysége során összegyűjtött tapasztalataiból született válogatott írások, bizonyos nyelvi jelenségekről, gondokról méltón tarthatnak számot
a magyar olvasók — különösen
pedig a tanárok,
népművelők,
újságírók — érdeklődésére. A kötetbe foglalt rövid nyelvművelő
cikkek — többek között — szólnak a nyelv logikájáról: az idegen szavakról, s használatuk gyakori fonákságairól; a szóhasználatról és a szó jelentésről; a szóés mondatszerkezetekről. Elemzi
Kossá a „Kacifántosság, terjengősség" című részben a bonyolult, dagályos fogalmazás negatív
jelenségeit A / szólásokról és a
stílusról írott fejezetekben pedig
azt bizonyítja, hogy mennyire
csak rajtunk múlik, hogy beszéd ü n k e t írásunkat élénkké, változatossá, ránk jellemzően egyénivé formáljuk. (Gondolat)

Szidjuk a menzát! ?
Divat szidni a menzát. Mindig
is divat volt. Tíz évvel ezelőtt
éppúgy, mint ma. Ez már hozzátartozik az egyetemista élethez.
„— Arról aztán lehetne mit
írni," — mondta a minap egy
elsőéves barátom a menzáról —
„van ott elég probléma". Az általa észlelt problémákat azonban
nem volt hajlandó részletezni.
Először arra gondoltam, valószínű egy hónap már elég volt
ahhoz, hogy megkapja a fertőzést, és bekapcsolódjon a menzát szidok táborába. Aztán mégsem hagyott nyugodni elejtett
megjegyzése, s úgy döntöttem

— A legtöbb hallgató arról panaszkodik, hogy az újszegedi és
a központi menza étlapja nincs
összehangolva, ezért gyakran előfordul, hogy a Hermanban és a
Mórában lakók ugyanazt kapják
ebédre, mint amit vacsorára.
— A hallgatók kifogása jogos,
nem figyeltünk erre eddig eléggé. Természetesen a jövőben kölcsönösen tájékoztatjuk egymást,
jó előre kicseréljük az étlapokat
egymás között, s igyekszünk elkerülni, hogy ugyanazt
főzzük
ebédre itt bent, amit vacsorára
kapnak a hallgatók Üjszegeden.
— Jó páran kifogásolták, hogy

Déli csricsfofg&fom az újszegedi menzán
utánajárok, hátha most kivételesen tényleg vannak problémák.
Elindultam menzanézőbe: voltam az újszegedi és a központi
ebédlőben, a kollégiumokban, felkerestem a menzabizottságok tagjait, az érdekvédelmiseket, részt
vettem menzabizottsági megbeszéléseken, ettem, és több gyakorló menzást rögeszmésen arról
faggattam, mi a probléma
a
menzával. „Szomorúan" kellett
tudomásul vennem, hogy égbekiáltó bajok nincsenek, ezért aztán
elmarasztaló cikket sem tudok
írni. Természetesen arról sincs
szó, hogy dicshimnuszt zengjek
az „egyetemista közétkeztetés jelenlegi helyzetéről", mert azért
nem is rózsás a helyzet.
Vannak általános.
visszatérő
panaszok, amelyeket a menzákon
készített villáminterjúk
során
tudtam meg.
Miután összegyűjtöttem a hallgatók kifogásait, észrevételeit és
sirámait, felkerestem a központi
menza vezetőjét Kasza Pált, s
megkíséreltem legalább nyugtató
válaszokat kapni, amelyek ha a
valóságban is realizálódnak, akkor lesznek csak igazán megnyugtatóak.
Lássuk a párbeszédet a hallgatók és menzavezetők között.

nem elég változatos a koszt.
Vannak jellegzetes hetek, például:
krumplis hét, mákos hét, amikor
mindennap szinte ugyanazt kapják különböző variációban a diákok.
— A heti étrend összeállításánál természetesen szem előtt tartjuk, hogy változatosan állítsuk
össze az étlapot. Itt viszont el
kell mondanom, hogy a hallgatók
nem veszik a fáradtságot, nem
használják ki aát a lehetőséget
miszerint, minden menzabizottságból felkérünk két embert, a r ra, hogy segítsenek az étlap öszszeállításában. Tehát a
hallgatóknak beleszólási joguk van abba is, hogy mennyire legyen változatos az étrend. Sajnos
nem
mindig élnek ezzel a lehetőséggel.
— Miért csak a délelőtti órákban van lehetőség az ebéd és vacsorajegyek beváltására,
akkor
amikor a hallgatók órán vannak?
— Sajnos, ezt megoldani munkaerő problémák miatt nem tudjuk. mert a jenybeváltásnál
dolgozók munkaideje
6-tól 14 óráig
tart. Két óra után nem tudunk
erre embert biztosítani..
(Hát kedves menzások
annyit tudok tanácsolni,

csak
vagy

keljenek fel öt órakor, vagy lógjatok el az óráról, hogy ha be
akarjátok váltani a jegyeket
Igazolást ki ad? Nem tudom.)
— A jegybeváltásnál felmerült
még egy probléma, mégpedig az,
hogy nem elég gazdag a választék, sokszor csak csokoládét kaphatnak a jegyekért.
— Mielőtt erre válaszolnék, kérem szíveskedjék velem jönni,
mert szeretném megmutatni
a
jelenlegi
választékot.
Hét
féle
konzerv, téli szalámi, négy féle
sajt, savanyúság, citrom, befőttek,
kristálycukor,
vaj,
csokoládék,
tea, alma.
— Csokoládéból kicsit sok van.
Gondolom a hallgatók is szívesebben vennék, ha csak kétféle
csoki lenne, és a másik három
fajtát szívesen nélkülöznék, ha
például kávét kaphatnának
helyette. A kávé ma már nem kifejezetten élvezeti cikk, különsen
nem vizsgaidőszakban.
— Amennyiben
erre a hallgatók többségének
van
igénye,
természetesen
legalább a vizsgaidőszakban tudunk kávét is biztosítani.
— Előfordul, hogy nincs elég
kenyér a kosarakban, s sokszor
azok, akik későn tudnak csak
ebédelni, már nem kapnak kenyeret, pedig ha jól tudom ez is
benne van az ebédjegy árában?
— Az ebédjegy árában két
kenyér ára van beleszámítva, sajnos, nagyon sok olyan hallgató
van, aki 5—6 szelet
kenyeret
vesz el, ebből kettőt megeszik, a
többit visszahozza a tálcán. Aztán mehet a moslékba. Így rengeteg kenyér kárba vész.
nem
beszélve arról, hogy egyesek felelőtlen halmozási vágya miatt a
később ebédelőknek már nem
jut kenyér. Ezért arra kérem a
hallgatókat, hogy gondoljanak a
társaikra is, csak a kenyéradagjukat vigyék el.
(Ha elfogadnának tőlem egy tanácsot. Az sem lenne rossz meg-

Már eljutottunk addig, hogy terített asztalokról étkezhetünk — dr ne
„keverjük" ezt a terülj a s z t a l k á v a l . . .
oldás, ha a kenyér árát inkább
nem számolnák be az étel árába, hanem pénzért árulnák a
menzákon. így aztán mindenki
annyi kenyeret vehetne, amennyit
szeret és amennyit pénztárcája
elbír. Végülis nem biztos, hogy
egy nagyétkű fiúnak mindig elég
két szelet kenyér.)
— A higiénia talán a menza
létezése óta mindig visszátérő
probléma. Az általam megkérdezettek közül sokan panaszkodnak
arról, hogy egyrészt nem mindig
tiszták az evőeszközök, másrészt
az ételekben gyakran furcsa dolgokra bukkannak (bogarak, hajszál, egyéb közhasználatú tárgyak). Ez nem éppen étvágygerjesztő. Nem beszélve arról, hogy a
központi menzának már helyisége
is taszítóan h a t Ilyen körülmények között nem lehet színvanalas közétkeztetést biztosítani.
— A központi menza helyileg
valóban nem megfelelő az egyetemisták étkeztetésére. De még
legalább két évig kell itt kihúznunk, addig amíg a Jancsó kollégium mellett felépül az új központi menza. Az edények tisztaságát állandóan ellenőrizzük
és

törekszünk arra, hogy minden
tiszta legyen, fokozatosan próbáljuk kulturáltabbá tenni a menzát
Pár évvel ezelőtt még terítők sem
voltak az asztalokon, ma már ez
is van. Az, hogy az ételekbe belekerül valami, sajnos ilyen nagy
létszámú étkeztetésnél a legjobb
akaratunk ellenére is előfordul.
4500 diákra kell főznünk.
— Az adagok mennyiségét
különösen a fiúk kifogásolják és
bizony sajnálatos tény, hogy nekik gyakran kell kiegészíteniük
az ebédet, vacsorát.
— Az egy főre jutó ebédadagot 11.90 forintból, a vacsorát
9,80 forintból kell összeállítanunk. Ebből a pénzből képtelenség nagyobb adagot kihozni, hiszen a nyersanyagárak az elmúlt
időben emelkedtek. Mindezek ellenére az adagok a korábbihoz
— az áremelés előttihez — képest nem csökkentek.
Végül, de nem utolsó sorban a ,
szegedi menzánál van még egy
probléma, amit nem a hallgatóktól tudtam meg, s nem is ők kifogásolták, hiszen sokan nem is
tudnak róla. hogy a menza központi irányítója az Alföldi Vendéglátó Vállalat, melynek központja Debrecenben van, s Szegeden
csupán egy kirendeltség
működik.
Ennek a vállalatnak
bizony jelentős hasznot hoz a
nagy mennyiségű moslékba ment
étel. A vállalat ugyanis a moslékot értékesíti, de az ezen befolyt
nyereséget a saját hasznára fordítja. Kérdezem, nem lehetne-e
az így befolyt nyereséget az étel
'mennyiségi és minőségi feliavítására használni? Erre a kérdésre
itt. Szegeden nem kaDtam senkitől választ. Ehhez úgy látszik
„Debrecenbe kéne menni,,.
Mindössze ennyit tudtam tenni
menza ügyben. Tolmácsoltam
a
problémákat. Azt. hogy mennvi
eredménye lesz mindennek, csak
később tudjuk majd eldönteni.
Remélem a félév végére nem
romlik a helyezet. Erre ígéretet
kaptunk. Majd meglátjuk . . .

Ebcdkiegftizítés: palacsintával. (Fotó: K. Szabó István)
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Csűrka:
Ha z\este rs irató
A nézőtéren ülve — a közönségből kibuggyanó nevetést hallgatva — elgondolkoztam, vajon
hányan „vesszük a lapot". Hányan érezzük, hogy saját magunkon nevetünk, s hogy ml, nézők,
éppúgy szenvedő alanyai vagyunk a színpadon
végbemenő
lelki lemeztelenítés
folyamatának, mint a házmesterné és családja, vagy mint a team munkatársai.
Csurka a 60-as évek diagnózisa (Döglött aknák) után, most elkészítette a 70-es évek látleletét,
igaz az előzőnél kicsit nehézkesebb dramaturgiával. Nehézkesebb márcsak azért is, mert kimódoltnak tűnik a szereplők közötti szerepcsere („őrzőből őrizett,
győzőből legyőzött
válik"), s
azért is, mert mindez túl lassan
következik be. Az ehhez szükséges idő alatt természetesen jól
szórakozunk.
Alkalmunk
van
saétnézni „odalent", a lumpenelemek házatáján, s közben jókat
nevetünk. Megismerkedünk Jónásné családjával, s annak „tartozékaival". Megérkezik a família
és a borkimérés patronálója, a
korrupt Szász elvtárs, s nem sokkal utána a valóságot „álmódszerrel" vizsgáló szociológusok
teamje.
Tulajdonképpeni fordulatot a
idarab cselekménye akkor kap,
amikor megérkezik Herczeg Pista. a nonkonformis pózban komiszkodó író. A fordulat azonban nemcsak a darab cselekményében áll be, de a mondanlváló
megformálásában is. A darab első felében többnyire kabarészinten ülnek a poénok. Kevésbé
érezni a Csurka-1 szatíra élét.

vagy ha mégis, akkor maga a
szerző tompítja egy ú j a b b poénnal. A második felvonás „viccei"
már inkább megtelnek gondolatokkal, s válnak bizonyos magatartásformák kifejezőivé. Itt következik be az „új osztály", s a
„lentiek" lelki vetkőztetése, melyből Csurka azt a (nem túl meglepő)
következtetést
vonja le,
hogy a ma emberének, függetlenül társadalmi pozíciójából és
szerepéből, egyaránt megvannak
a maga lelki sérülései, defektusai.
De ez csak egyik igazsága Csurka
tragikomédiájának. A másik, s
egyben sokkal lényegesebb az,
hogy minden kudarcunk és sérülésünk ellenére is itt élünk, sőt
itt szeretünk és Itt akarunk élni.
Mert Ilyenek vagyunk mi, magyarok. Ezt a gondolatot fogalmazza meg a zárókép is, jellegzetes Csurka-1 fricskaként.
A darabot Félix László rendezte vendégként bár 6 egyre inkább itthon van Szegeden. Csurka világa nem idegen számára,
nem először dolgoznak együtt S
miután ismeri a szegedi társulatot is, biztos lehetett színészválasztásaiban is. Így született meg
egy kellő ritmlkájú, de nem különösebben eredeti színrevitel. A
díszletet Varga Mátyás tervezte.
A légkört ugyan visszaadja, de
mintha túlzsúfolt lenne.
Az előadás talán
legnagyobb
erénye, hogy mindenki szívvellélekkel játszik.
Barta
Mária
Jónásnéjáról minden lompossága
ellenére elhisszük, hogy szép v o l t
s hogy szerették a férfiak, és
minden ravaszsága ellenére tudjuk, hogy naiv és jóindulatú.

Búcsú a

Kátay Endre ugyan kevés szöveget kapott Polgár szerepében, de
elég, hogy a színen van. Hiteles
minden gesztusa, értjük minden
félbeszakított mondatát, úgy is
eljátsza életét, hogy nem beszélhet róla. Rendkívül szuggesztív
erejű Nagy Zoltán, az író szerepében. Az ő Herczeg Pistája egyszerre cinikus és nemzetmentő
magyar, szánandó alkoholista és
gonoszkodó „értelmiségi". Szász
elvtárs telakítója Kovács
János.
ö t is jól formálja meg, mint
szerep-elődeit, de a jövőben ú j
szerepkörrel kellene próbálkoznia, nehogy skatulyába zárják.
Nem nagy szerep, de 'jó epizódalakításra ad lehetőséget Kati
személye. Máriáss Melinda meg-'
nyerő fiatalsággal, kellő erkölcsi
és tudati romlottsággal, vonzóan
kelti életre. Kátayhoz hasonlóan
ő is végigdolgozza a játékidőt,
akkor is játszik, ha nem éppen
őt figyeljük. A darab további
szereplői azt hozzák, amit tudnak. Kár, hogy ez elmarad a fent.
említettek teljesítményétől.
G. It.
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Sorsomból
követ

Aztán
Látod, nem tudtam m á r
[elköszönni

Sorsomból követ faragok
nehéz követ,
nyakbavalót
folyóba ugorni v a l ó t

Talán valami „Végzet" volt
ihlbás,
talán csak a közlekedés.

sorsomból kőoszlopot
rajta felirat
„láttyátok feleim szömtökkel"

Giliszták a földön —
e szakításra-szánt
végső nekiveselkedés csikkjei
Soha olyan fontosat
. . . a z t á n elzsibbadó
[indulatokkal
ürességgel — tele szájjal

sorsomból követ
kőből f a l a t
kiáltást visszaverő falat

váddal csenddel

színpadtól

aztán legbelül
lecsendesült
nehezteléssé gémberedve

sorsomból sírkövet,
véssen rá, ki szeretett
szégyenlős, árva szavakat

Aztán
m é r csak az volt a nehéz,
hogy arrébb kellett lődörögni
zavartan, s ügyetlenül,
ha néha végigvágott rajtam
egy ismerősnek tűnő
halk nevetés.

Árpás Károly:

Fagynak .
jötte előtt

Házak udvarába fészkel
Harangnak szavát elfojtja
Lépteket lep el fehérje
Éggel fedi be a földet

Füzek folyó beleszürkül
Szempillákon harmatosul
Tépetten csüng ágak hegyén
Eget fonat földdel őszbe
Nincsen város nincsen falu
Szabad ég alatt mi lenne
A pirkadás csak fáklyafény
Eves avar csörög alant

Herbszt Zoltán;

Kopott körmökkel kaparász
arcodon az idő.
Beletörődtél. Megölted
már magadban a mozgást,
fáradt, ráncos lett a hited,
ha még nem kallódott el
az évek költözködésének
zűrzavarában,
öregedő Hamlet vagy,
már nem vívódsz kezedben
koponya-jogarral,
csuk kopaszodó homlokod
simogatod idegesen.
Vágyaid patakokba gyűltek,
hol vannak m á r ?
Évek óta csak az
izzadtságot ismered.
A család is csak iga.
perpatvar, malomkő-unalom,
percenként jössz rá, 4
hogy semmi sem úgy sikerült
De fiadban m a j d tovább élsz,
azt hiszed . . .

pótolni: a munkával. Sebész szeretnék lenni, méghozzá jó sebész. Ehhez viszont
rengeteget
kell még tanulnom és dolgoznom.
Ha nem tudok önmagam előtt
bizonyítani, akkor egy életen át
kétségeim lesznek arról, hogy helyesen választottam-e. Nem akarok kérdőjeleket magamban. Ha
jó orvos leszek a színház csak
egy szép emlék marad.

szekötő kapocs lehet ember
és
ember között. Szívesen emlékszem még a Zárt tárgyalás,
a
Vagyunk és "az Emigránsok
előadásaira. Az utóbbit még egy
ideig játszani fogjuk, s így —
bár hivatalosan már a nyár elején elbúcsúztunk az Egyetemi
Színpadtól — egy kicsit még mindig hozzájuk tartozunk. Számomra minden előadás egy-egy ünnepnap és annál inkább az, minél közelebb van az utolsó előadás.

— A színész
mire
emlékszik
vissza a legszívesebben az Egyetemi Színpadon eltöltött
időkből?
— A legrégibb a legmaradandóbb emlékem. Pécsett Játszottuk utoljára a Paál István által
rendezett Kőműves Kelemen című darabot. Az utolsó előadás
volt Azon az előadáson búcsúztunk a darabtól és rendezőjétől.
Alig bírtuk szerepünket végigjátszani a torkunkat fojtogató sírástól.
Fantasztikus
volt
az az előadás. Ott éreztem meg
igazán, hogy a színház megfoghatatlan csodája milyen mély ösz-

Sajnos az ünnepnapjaim meg
vannak számlálva, — fejezi be
keserűen, majd hirtelen az órájára pillantva ismét boldog mosoly jelenik még az arcán. A mai
nap ugyanis ünnepnap Holman
Endre számára, hiszen egy óra
múlva kezdődik a JATE-klubban
az Emigránsok előadása.
Búcsúzóul azt kívánom Holman
Endrének, hogy az orvosi pálya
is adjon számára ugyanolyan sikerélményeket mint amilyeneKben része volt az Egyetemi Színpadon eltöltött évek a l a t t
— kalocsai —

Herbszt Zoltáni

Püthia
látomásai

Portré,
arc nélkül

Múlt év tavaszán az ELTE egyetemi és főiskolai amatőr színjátszó
fesztiválján a Szegedi Egyetemi Színpad Csikós István Éjszakai előadás című összeállítását mutatta be. Ennek az előadásnak egyik jelenetében látható képünkön Holman Endre, partnerei Ilerneczky Katalin és Topán Eszter

[káromkodással

sorsomból utcakövet
repülő követ,
barrikádokat,

Nincsen öröm nincs fájdalom
Csak belőlünk a sugárzó
Homállyá foszlik szét ez is
Nincsen föld és nincs már ég se

Amikor belép a szerkesztőségbe. még mosolyogva szabadkozik
a késésért Aztán hirtelen eltűnik a mosoly az arcáról, és szomorúan veszi tudomásul, hogy nz
utolsó riport készül Holman Endrével, a színésszel. Búcsúbeszélgetés. Holman nemcsak a várostól, az egyetemi évektől, a barátoktól vesz búcsút, hanem szegedi évei legmélyrehatóbb élményétől a színjátszástól. Attól 1 a
világtól, amely teljessé tette életét
,
Az alig egy hónapja átvett orvosi diploma a színházzal való
végleges szakítást „törvényesíti".

— Régen
ismerem
Holman
Endrét, s tudom rendkívül
érzékeny ember, aki a legkisebb megrázkódtatásokat
is nehezen
dolgozza fel. A színpaddal való szakítást nem lesz könnyű
megélnie.
— Szentesre kerültem a kórházba. Tudom, hogy nem lesz lehetőségem tovább foglalkozni a
színjátszással. Nagyon fog hiányozni, d e tudomásul kell vennem, hogy véget ért életem egy
felejthetetlen korszaka. Ezt a
bennem
tátongó
űrt,
amit
a színpad hiánya okoz, ki kell
töltenem
tartalommal.
Egyetlen
dologgal kell és tudom

Hévizi Ottói

sorsomból kerékvető követ
kapuszélre dobottat
kereket koptatót

Beszélgetés Dr. Holman Endrével

— Mit jelentett Holman Endre számára a színház, és mennyire tekinti lezártnak ezt a hosszú
kapcsolatot?
— A színház számomra az önmegismerés és önmegvalósítás, a
másoknak és önmagamnak adni
tudás, a kiteljesedés lehetősége.
Egy csodálatos világ, amelynek
szépségét és egyben megfoghatatlanságát én csak érezni tudom,
szavakkal visszaadni nem.
Most. amikor még hivatásom
gyakorlásának elején állok úgy
érzem mind a színészet, mind az
orvosi pálya egyformán közel áll
hozzám. Diplomám szerint
vagyok még csak orvos, és évek
múlva fog eldőlni milyen orvos
leszek A belső harc mindaddig
tart majd bennem, amíg a szakmámban el nem érkezik az a pillanat, amikor ugyanazt az érzést
fogom érezni, amit egy-egy jólt sikerült előadás után éreztem

Herbszt Zoltánt

¡ . . é s gyűlöltek lesznek
akik fényt adnak a szemeknek
. . . és az adakozók kezeit
lecsapják a dús kamrák
jóllakottjai
ne k é r j a dúskálkodótól.
ne a d j a szűkös kamrájúnak
szó, törvény, szokás bont
halandókat kétfelé
van hol nem törvény a Jog
de a parancs mindenütt beszéd
— meghajtjuk féltett
[nyakunk —
kl szeretné az ellene
[prófétáiét?
átkot vesz magára
kl hazugság-arcokba köpi
a megváltás tisztító nyálát,
mert fertelmes előttünk
fekélyeink mosdatása
s letisztult, üres arcunk

Árpás Károly:

Az

nincs mór házunk
megpihenni

torkunkat szorítja
nyelvünket feszíti
de nincs
csak érzés
és hallgatás
És ha széthullik ez a csend is?

falaink helyét habzó tüzek
[jelzik,
gyilkolnak Is emberek,
s ha lesz kl ellenünk iszonyút
[kiált
feleljen neki ismét háború

Dobozi Eszter:

Szimmetriák
fölszogeződöm
élő keresztre
vagyok magam is
testnek keresztje
karok a karhoz
lábak a lábhoz
homlok homlokot
koronáz
feszül a test a keresztnek
kereszt feszül a testnek
élő hús élőnek ellene — társa
míg tart ez a harc
ez a más-lét
megfeleződünk
leválva-szakadva
test a keresztről
kereset a testről
aztár. a kiteríttetés
most vagyok én

%

A jegyzetek nyomában
tfeínek-múlnak
ez évek, de az
egyetemi, főiskolai jegyzetek továbbra sem kerülnek le az aktuális problémák listájáról. A kérdés
megoldatlansága éppoly változatlan, mint maga a tény: az egyetemi, főiskolai hallgatók jegyzetekből t a n u l n a k . . . S ha m á r így
van, szerencsés lenne, ha végre
minden illetékes ebből a tényből
indulna ki, s lehetőség szerint
ezt próbálná figyelembe venni.
Nyilvánvaló az is, hogy az egyes
karokon a különböző jegyzetek
hiánya más-más súllyal esik latba, miként az is, hogy egyetemist á j a válogatja, milyen mértékben van szüksége bizonyos jegysetekre. Mindenesetre a probléma kikerülhetetlen. Lássuk hát
egy kicsit közelebbről a mostani
állapotokat!

A jegyzetboltban
A központi jegyzetetlátő
szfftc
helyiségében állandó a jövés-menés. Amíg Rádi L ajosnéval,
a
jegyzetbolt vezetőjével irodájában beszélgetek, többször megszólal a telefon. Az érdeklődőket
türelmes várakozásra kéri: talán
a jövő héten megkapják az éppen keresett jegyzetet. — K é r désem egy van, a következő:
— Miért nem tudják megoldat
Bt a
jegyzetellátást?
— A jegyzetek rendelését a
karok tanulmányi osztályai végzik el, mi azonban — az orvosi
kart kivéve — nem kapjuk meg
tőlük ezt a listát. Így már eleve azt
sem t u d j u k
pontosan, milyen
jegyzeteknek kellene megérkezniük. Hogy a körülményeket jel-

lemezvén egy friss példát is említsek, itt van az egységes marxista jegyzetek esete. Azt, hogy a
korábbi jegyzetek, melyekből nekünk van, nem használhatók, a
hallgatóktól tudtuk meg. Arról
van 6zó, hogy a Kossuth-kiadó
ú j a k a t jelentetett meg, amiről mi
hivatalosan nem értesültünk, sőt,
a hallgatok maguk sem tudják,
hol kaphatják meg az ú j jegyzeteket. A Sajtóházban van egy lerakata a Kossuth kiadónak, de ott
sem lehet kapni. Valószínű, hogy
a tanszékek vásárolták fel az öszszeset, mindenesetre bennünket
erről sem értesítettek.
— Pillanatnyilag milyen jegyzetekből nem tudják kielégíteni az
igényeket?
— Sokan keresik Péczely: Be-'
vezetés a műelemzésbe és Gertig Altalános ágazati és gazdasági
földrajz című jegyzetét, sajnos,
hiába. A bölcsészkari jegyzetek
közül évek óta nincs Papp István
Leíró magyar hangtan-a. Angol gos rendelések jelzésére is. Ami
szegedi
jegyzetbolt
emirodalomtörténeti jegyzetet egyál- a
talán nem kaptunk, s hiánycikk lített problémáját illeti: az ideaz Orosz nyelvgyakorlat II is. Az vonatkozó miniszteri rendelet érorvosi karról főként Bálint Orvosi telmében a Központi Jegyzetelláélettanát keresik, de nincsenek pó kötelessége, hogy egy hónapmeg az általános orvoskar és a pal a kiküldés előtt a helyi bolt
gyógyszerésztudományi kar elsőé- rendelkezésére bocsássa a listát.
ves alapjegyzetel sem. Ami a Mindez csak a jegyzetékre érvéjogi kart illeti: hiánycikk az el- nyes, ugyanis a tankönyvrendesőéves Statisztika és Ledvay Filo- lés másként történik. Ezt valóban
zófiatörténete. A Polgári jog-ot t a - le kell adnunk a helyi jegyzetlán említeni is fölösleges: tíz éve boltban, május 5-i határidővel,
nincs. Összegezve azt mondhatom: tájékoztató jelleggel. — Az eddiminden évben a főiskolai, a TTK- giek alapján tehát a jegyzetbolt
és
BTK-jegyzetek
jelentenek valóban nem hibás. Hogy előre
elkészült és pontos megrendelés
problémát.
ellenére miért nincs elég jegyzet,
annak okát nem tudom,

A főiskolán

A tanulmányi osztály vezetője,
egyúttal a jegyzetfelelős, Elek József:
— Szerintem az az alapvető
probléma, hogy a szegedi felsőoktatási intézmények tankönyv- és
jegyzetrendelése nincs összehangolva. Ami a Főiskolát illeti, a
következőképpen történik a rendelés. November második felében
a főiskolai jegyzetfelelősök a Tankönyvkiadó és az Állami Könyvterjesztő Vállalat képviselőivel közösen megbeszélik, milyen jegyzetek szükségesek a következő tan.
évre. Ezt követően, itt a Főiskolán, körlevelet küldök a tanszékvezetőkhöz, akik ebben jelzik az
ígénylendő jegyzeteket. Mindezek
alapján elkészítem a rendelést,
amelyet Pécsre küldök, az ottani
központi Jegyzetfelelősnek. <3 hangolja össze az ország minden Főiskolájának a rendelését, s ezt az
összehangolt jegyzetrendelési tervet küldi fel Budapestre. Előzőleg ml is kézhez kapjuk, így alkalmunk van az esetleges- utóla-
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FIGYELŐ

Felsőoktatást
Intézményeink
közművelődési bizottságai és a
Csongrád
megyei
Moziüzemi
Vállalat — az előző évek hagyományaihoz híven — ebben a
tanévben is szerződést kötöttek
a filmklubok üzemeltetéséről.
Az Auditórium
Maximumban
folytatódnak az esténkénti vetítések. A sorozat első blokkja
Antonioni művészetének
korai
korszakát (1952—1960) m u t a t j a
be. A november elejétől induló
második részben pedig a 60-os
évek legjobb olasz filmjeit láthatja a közönség. A sorozat-záró
alkotás Szabó István legújabb
filmje lesz.
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem filmklubjának nézői a
lélektani krimi műfajának legsikerültebb
filmjeit
tekinthetik
meg kedd esténként a Vörös
Csillag Filmszínházban. A 22
órakor
kezdődő
előadásokon
Brooks, Welles, Hitchcock, Duvivier és Truffaut filmjeit vetítik. A sorozat második részében
a lengyel ú j hullám legjobb alkotásait mutatják be,
Polanskl,
Wajda és Kawalerowicz
rendezésében.
A Juhász
Gyula
Tanárképző
Főiskola filmklubjának bemutatóira szintén a Vörös Csillag
Filmszínházban kerül sor. csütörtöki napokon, 22 órakor. A
jórészt Truffaut. filmjeit felvonultató francia filmek mellett a
neves operatőr, Henri
Decae
munkáival Ismerkedhetnek meg
az érdeklődők. (Mindhárom filmklub csak az Intézményi KISZ
Bizottságon, vagy a közművelődési felelősnél váltott bérlettel
látogatható.)
A Móra Ferenc Múzeumban
működő Filmtéka is kitűnő alkotásokat ígér a filmbarátoknak.
Október 18—20 kőzött Kabay

Barna díjnyertes magyar filmjét, a Két elhatározás-1 mutatják be. Bizonyára nagy megelégedést vált kl a filmbarátok körében az október 20—27 közötti
bemutató. Ezen a három napon
látható ugyanis Luís
Bunuel
1972-es filmje, A
burzsoázia
diszkrét bája. Az októberi m ű sor másik „csemegéje" Ingmar
Bergman svéd rendező alkotása,
az Öszi szonáta
(október 30—
november
1).
Novemberben
(13—15-ig) tűzi műsorára
a
Filmtéka L. Bunuel másik, 1974ben készült filmjét, A Szabadság
fantomjá-t.
Milos Formán első
rendezései közül való a Fekete
Péter című csehszlovák film,
melyet november 20—22 között
tekinthet meg a közönség.
Városi
filmszínházaink
őszi
újdonságai közül Jancsó
Miklós
Magyar
rapszódia
és
Allegro
Barbaro című történelmi trilógiájára hívjuk fel a figyelmet,
melynek első két részét október
4—10-ig, illetve 11—17 között
vetítik a Vörös Csillag Filmszínházban. A Szabadság moziban
folytatódik a
Jancsó-életmüvet
bemutató sorozat. Október 15-én
a Még kér a nép, 16-án pedig a
Szerelmem, Elektra című filmek
kerülnek bemutatásra. A Fáklya
Filmszínház október 25—31 között tűzi műsorára
Gyarmathy
Lívia legújabb alkotását — a
Marosi Gyula művéből készült —
Minden szerdán című filmet.
November hónapban a kitűnő
lengyel rendező, Andrzej Wajda
1976-ban készült kétrészes filmjét láthatja a szegedi közönség.
Az ötvenes évek hangulatát tükröző lengyel film, A
márványember november 15—21 között
lesz látható a Fáklya Filmszínházban.

Befejezés helyett
A jegyzetbolt zsúfolásig telve,
nem csak diákokkal, de jegyzetekkel, tankönyvékkel is. Mint az
egységes marxista jegyzetek esetében is kiderült:
nemegyszer
olyanokkal, amelyekre senkinek
sincs szüksége. A probléma továbbra is nyitott, s talán egy kicsit sikerült megvilágítani: ahogy
megpróbáljuk követni a rendeléstől a boltba kerülésig a jegyzetek sorsát, egyre bonyolultabbá
válik. A maga részéről mindenki
etikusan jár el. Egy-egy láncszem
azonban mégis hiányzik, s így a
tény is változatlan: néhány fontos jegyzet hiánycikk, és úgy tűnik, az is marad. Megoldást aligha hozhat más, mint ha a jövőben minden illetékes az egyetemi
hallgatók érdekeinek alárendelve,
jegyzet- és tankönyv-rendelési tervet, igényéket, nyomdai munkát
és a terjesztést összeegyeztetve
próbálja rendezni dolgát.
B. GT.

ATTK
KISZ-vezetői
Mártélyon

Csapodár madárka
Angelo Beolco XVI. századi padovai mester komédiájának cselekményét hazugságok, intrikák,
jellemgyöngeségből fakadó komikus helyzetek mozgatják. Az alakok jellemében lépten-ngyomon
felfedezhető erkölcsi
gyarlóság
azonban az emberi
esendőség
szférájába mentődik á t A több
alaknál vissza-visszatérő „mekkora gazember vagyok én" dicsekvő-önleleplező felkiáltás az előadásban negligálja az erkölcsi
meg- vagy elítélés lehetőségét is.
Mert a szereplők játéka nyomán
egy magasabb erkölcsi kategória
emelődik be a komédiába: a
mindenek fölött való humanizmus, a minden gyarlóságot maga
alá szorító életszeretet. A néző a
„fergeteges, katzagtató" előadásra
érkezvén maga ís a játék szereplőjévé válik, dramaturgiai funkciója van az alaposan átdolgozott
reneszánsz darabban: kénytelenkelletlen a padovai piactér éppen
odavetődött polgárává lesz. Az
Apáthy kollégium homlokzata, az
árkádsor s az egész Dóm tér oly
mértékben alkalmas a reneszánsz
városkép felidézésére, s díszletek
nélkül is úgy válik az előadás
szerves részévé, hogy egyúttal
meghatározza
a
dramaturgiát.
Menato, elveszettnek hitt köpenyét keresvén ezért f u t majd a
Vértanúk teréig, és az a jó, hogy
f u t Mert a környezet nem Bírja
el a stilizációt, pontosabban csak
ősien egyszerű jeleket igényel a
hiteles atmoszféra megteremtése
érdekében (vö. Tónin és Ruzante
házának jelölése az oszlopokra
írt nevekkel). Az ily módon adott
szcenikai keret egyben kijelöli a
színészi játék mozgásterét, átvitt
értelemben is. Rögtönzések sorozatának lehetőségét kínálja, amivel a szereplők, főként Oláh Attila (Ruzante) és Apró A. Zoltán
(Tónin) élnek is. Amikor az arra
sétáló iskolás gyerekek a kétségbeesetten kiáltozó
Ruzante-val
együtt hívják Donna Bertát, Oláh
Attila az elhagyott f é r j panaszai-

nak áradatába azonnal beszúrja
a „Lám, már a gyerekek is az ő
nevét kiáltják" mondatot, ráérezve arra, hogy ez éppúgy az előadáshoz tartozik, mint bármelyik
előre megtanult m o n d a t Mert a
színrevitel koncepciójának értelmében ebben a helyzetben nem
is mondhat mást, hogy a játék
hiteles maradjon. Lényegtelenné
válik, rögtönzött-e vagy sem, hiszen a fenti közbeszúrt mondat
éppúgy szerves része a darabnak,
mint maga a Dóm tér. Mert az
iskolásgyerekek úgy tartoznak az
előadásnak az életet a maga totalitásában
felmutatni
kívánó
igényéhez, mint a közönség soraiban a „csinos barna", aki mellé a
szerep engedte p ü n e t b e n lehet
ülni egy kis udvarlásra.
A komédia egysíkú jellemeiből
a Medicus színpad tagjainak sikerült hús-vér embereket teremteniük. Egyedül Donna Berta alakítójának, Balogh Rózának a játéka lóg ki az előadásból, szerepvezetése mesterkélt. Apró
A.
Zoltán különösen akkor ellenállhatatlan, amikor Tónin alakjának
„ördögi" vonásait jeleníti m e g A
kettős
jelenetekben
teljesen
egyenrangú partnere Oláh Attilának, aki parádés alakításával talán leginkább „benne van" a Játékban. Menato szerepében P á vics László nyújt jó teljesítményt,
bár a vaskos szókimondás mintha egyedül nála csapna át néha
trágárságba. Az Apáthy kollégium (padovai polgári házak) ablaksorából kikönyöklő, s az eseményeket kommentáló vagy azokba avatkozó „női kar" (Arany
Rita, Földest Irén, Szabó Irén,
Szabó
Mária) és a Lámpaoltó
(Csanádi Zoltán) játékukkal hamisítatlan reneszánsz-kori hangulatot teremtenek.
A Medicus színpad „fergetegesen" jó előadása maradandó élmény, kezdeményező bátorságát a
legnagyobb elismerés és méltó figyelem illeti.
B. GY.

Felsorakozik a hölgyek és lovagok csapata

Szeptember 31 és 23 között
először tartottuk Mártélyon vezetőképző táborunkat,
amelyen
az alapszervezeti titkárok,
a
csúcsvezetőségi tagok és a kari
vezetőség tagjai vettek részt. A
két és fél nap igen színes programot nyújtott.
Az első este megrendezett vetélkedő igazán Jó hangulatalapozónak bizonyult. A hol komoly,
hol tréfás kérdések, feladatok
megoldásában végül a mat-fiz
csúcsvezetőség bizonyult a legjobbnak. Második a
vegyész,
harmadik
a
biológia-földrajz
csúcscsapata lett. A szombati három és fél órás politikai
tájékoztató mindenki igényét kielégítette; a világ fontosabb politikai
kérdéséről szó esett. Mivel az
idő megengedte, a magunk főzte
ebéd előtt jól esett egyet fürödni. Késő délután került sor a
kari akcióprogram
ismertetésére,
majd megvitatására. Az este
szintén gazdag programot kínált;
a csücsvezetőségek vidám m ű sorait, szalonnasütést, majd beszélgetést, éneklést a tűz körül.
Vasárnap vendégünk volt a TTK
pártvezetősége
és dr.
Tandorl
Károly dékán. Élénk vita alakult
kl beszélgetésünk során, például a párttagfelvétellel és a diákparlementtel kapcsolatban.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, s ez a kis „fejtágítás"
sokkal nagyobb hatást ért el így,
mintha ezt egy tanteremben tartottuk volna meg.

Balogh Róza és Pávlcs László

Együtt a díszes társaság. (Fotó: K. Szabó István)
SZEGEDI EGYETEM5f

55 éves az énekkar
Ötvenöt, éves a Szegedi Egyetemi Énekkar. Az évfordulók esetében szokásos pátosz nélkül idézzük fel az elmúlt évtizedek fontosabb állomásait, az elért sikereket. Figyelmünkkel legalább
ezen a fórumon tiszteljük meg
Szécsi József karvezetőt és a
hallgatókat. Méltányoljuk munkába
fektetett
energiájukat,
őszinte lelkesedésüket.
A magyar kórusmozgalom évszázadainak történetében 1925 óta
jelentős
helye van a Szegedi
Egyetemi Énekkarnak. E kezdeti
időszak sikerei Kertész Lajos nevéhez fűződnek, akinek több évtizedes munkássága alatt elsősorban Kodály Zoltán művészetét
népszerűsítette a kórus, idehaza
és külföldön efeyaránt. Ezekben
az években európai körútra kapott meghívást az énekkar, stúdió-felvételeit évente rögzítette a
Rádió,
Az 1967'68-as tanévtől Szécsi
József, a Ságvári Endre Gyakorló

időnként körülvevő csönd ellenére is van értelme tevékenységüknek. Értelme van még akkor is,
ha fáradozásaikat nem mindig
úgy értékelik, ahogy megérdemelnék.
Felsőoktatási
intézményeink
amatőr művészeti csoportjainak
helyzete sehol sem problémamentes. A legtöbb gondot mindenütt
és mindenkor a kellő erkölcsi és
anyagi támogatás hiánya okozza.
Különösen gond ez ilyen nagy
létszámú csoport esetében, bár a
kórus tagjai elsősorban a kollektív teljesítmény elismerését várják. Azt szeretnék elérni, hogy az
országos fórumok után saját intézményük is értékelje művészetüket, hogy lehetőséget kapjanak
társegyetemeink
kórusaival közös koncertet adni, hozzájuk ellátogatni, őket meghívni.
A Szeged Megyei Városi Tanács VB Művelődési Osztálya
1977. évi intézkedési tervében javasolta „a legeredményesebb fej-

Az Egyetemi Énekkar színvonalas teljesítménye a diákok áldozatos munkája mellett elsősorban Szécsi József
karnagynak
köszönhető. Kitűnő karnagy-pedagógus,
ambiciózus szervező.
Személyisége, emberi magatartása munkára inspirálja a hallgatókat ö az, aki meggyőzi a kórustagokat,
hogy az együttest

JATE Klub:
Október 15. IS óra: Filozófiai
Október 6. 20 óra: Pantomim kör (Ea.: Dr. Pais István). 19 óra:
Teatar Pogatdjagy (Jugoszláviai Pszichológiai kör (Ea.: Dr. Garai
művészeti csoport előadása). 22 . László).
Október 16. 20 óra:
Andrej
óra: Három testőr (amerikai
Rubljov 1.—II. (szovjet film).
film)
Október 17. 20 óra: Gyöprugi
Október 9, 19.30 óra: Szexológia — Ea.: Korányi
Tamás — Tánczház — Egyetemi Táncbiológus. 22 óra: San Babilaegy kar.
napja (olasz film).
Október 18. 20 óra: JAZZ—ZZAJ
Október 10. 19 óra: ANTI — (Benkó Dixieland Band műsora).
DISCO (Keserű Imre összeállíOktóber 19. 19 óra: Disco.
tása).
Október 20. 20 óra: Magyarok
Október 11. 20 óra:
Politikai
Klub (Ea.: Gellért Gábor és (Teszáry Gábor és Torma László
Alaxa Tamás, a Magyarország előadóestje) 22 óra: Váltságdíj
munkatársai) 20.30 óra: A Caun- (amerikai film).
Október 22. 20 óra: POP Klub
try együttes műsora.
Október 12. 19 óra:
Gémes — vendégek: Komjáthy György
és Riskó Géza.
disco.
Október 13. 19.30 óra: Karate
Október 23. 19.30 óra: Szexolóbemutató (Randori kaszkadőrök gia (Ea.: Korányi Tamás biolócsoportja) 22 óra: Keserű csoko- gus) 22 óra: Utolsó
szolgálat
ládé (olasz film).
(amerikai film).

A Tamási Áron klub műsorait
legnagyobb sajnálatunkra, nem
tudjuk közölni, mert a klub vezetősége többszöri kérésünk éllenére sem bocsátotta rendelkezésünkre a programot.

Jazz-kedvelőknek

A Szegedi Egyetemi Énekkar
Gimnázium karnaigy-tanára veszi át a kórus vezetését. Az ú j
lendület, ú j elismeréseket hoz. A
Kórusok Országos Tanácsa
a
Szegedi Egyetemi Énekkart jelöli
a X. Montreux-i Nemzetközi Kórusversenyre, ahol elnyerik a Jubileumi Díjat. Az Országos Filharmónia is közreműködésre kéri
fel a kórust, koncertképesnek
tartva teljesítményüket 1976. decemberében az öntevékeny énekkarok legmagasabb fokú elismerését érdemli ki az egyetemi kórus. Fesztivál Diplomás lesz.
Azok az elsőévesek, akik hozzájárultak a '76-os Diploma megszerzéséhez, jelenleg is tagjai a
kórusnak, most ötödéves egyetemi hallgatókként. De az ifjabb
generáció is képviselteti magát
az énekkarban. A zene szeretete,
az alkotó közösségben végzett
munka lehetősége minden tanév
elején ú j híveket toboroz
az
együttes számára.
Az Egyetemi Énekkar tagjainak
létszáma általában 75—80 fő között mozog. A kórus felsőbbévesei szeptemberben kórustáborba
invitálják az elsős hallgatókat. A
tábor résztvevői rendszerint véglegesen bekapcsolódnak a munkába. A tagok többségükben a
természettudományi karról kerülnek ki, kisebb százalékban a jogiés a bölcsészkarról. Sikereik mögött dolgos hétköznapok, feszített
tempójú próbák húzódnak. A diákok hetente két alkalommal, három—három órára jönnek össze
szorgalmi időszakban, esetenként
vizsgaidőszakban. A munkát természetesnek, a siker előfeltételének tekintik. A zenélés örömét,
az önkifejezés egyik formáját jelenti számukra a munka, s tehetségük próbára tételét. Az énekkaron belül működik még
két
kamarakórus is. bizonyítva
a
hallgatók alkotókedvét
Az együtt-zenélés lehetőségénél jóval fontosabb a kórus léte
a tagok számára. Az alkotói közösség baráti közösséget is kovácsol a közel 80 hallgatóból. Barátságok, nem ritkán egész életre szóló kapcsolatok szövődnek
az együttesben eltöltött idő alatt.

Klubjaink ajánlják

SZOTE Klub:
Október S. 19 óra: SZOTEATRUM POLITIKUM Téma: Hol
terem a magyar
értelmiség?
(Ea.:Csengey Dénes szociológus).'
Október 13. 22 óra: Disco.
Október 15. 19 óra: Garabonciások — a Kecskeméti Művelődési Központ irodalmi színpadának előadása.
Október 17. 20 óra: Variációk
— a Medikus Színpad előadása
Október IS. 19 óra: Tolcsvay
trió.
Október 20. 22 óra: Óriás disco.
Október 22. 19 óra: SZOTEATRUM POLITIKUM Téma: A
vidékiség tünetei ' (Ea.: Varga
Csaba).
Október 23. 20 óra: A Medikus
Színpad összeállítása a Nemzetközi Gyermekév alkalmából.
•

lődést felmutató kórusok jutalmazására városi kórus vándordíjat kell létrehozni". Minthogy a
Szegedi Egyetemi Énekkar a
JATE kórusa, a tanács illetékes
osztálya nem tartja számon a városi művészeti csoportok között.
A tudományegyetem Közművelődési Bizottsága viszont létrehozhatna ilyen Nívódíjat, melyet
minden évben odaítélne az arra
legérdemesebb művészeti
csoportnak. Ugyancsak nem volna
hiába való a Jó tanuló — jó
sportoló kitüntetéshez hasonlóan
Jó tanuló — jó népművelő címet
adományozni. így lehetővé válna
a művészeti csoportok tagjainak
egyéni díjazása is.
Az erkölcsi elismerés mellett
természetesen anyagi támogatásra is szükség lenne. Ugyan
a
kórus igyekszik maga előteremteni a munkaeszközök beszerzéséhez szükséges anyagi fedezetet —
a Borisz Godunov opera közreműködői díjából például orgonát
vásároltak —, vendégfellépéseihez, utazásaihoz mégis elkelne a
nagyvanalúbb segítség.
Köztudomású, hogy az egyetem
•művészeti csoportjai közül, nemcsak az énekkar küzd ilyen gondokkal. Hasonló problémája van
a színpadnak, a néptánc-csoportnak is. Az Egyetemi Énekkar
helyzete mégis speciálisabb, az
általuk művelt műfaj következtében.
A
hallgatók körében
ugyanis sokkal kedveltebb egyegy irodalmi előadás, egy-egy
táncház-est, mint az énekkar önálló koncertje, vagy alkalmankénti fellépése. Pedig több figyelmet érdemelne művészetük, melynek célja a komolyzene népszerűsítése, közkinccsé tétele.
Az évfordulók alkalmából jókívánságainkat szoktuk kifejezni.
Mi mégis kémi szeretnénk. A
Szegedi Egyetemi Énekkar
eddigi műsorterve bő választékot
kínált a zenebarátoknak. Szeretnénk, ha a jövőben ugyanilyen
színvonalas műsort hallhatnánk a
kórustól, ünnepnap,
hétköznap
egyaránt, s ha az ú j énekkari tagok ls szívügyüknek tekintenék
az együttesben folyó munkát
S végezetül köszöntjük
az
énekkar vezetőjét és a kórus tagjait, sok sikert és még több elismerést kívánva további munkájukhoz.
GRÓF RÓZA

A világviszonylatban elismert
improvizativ jellege miatt korunkat talán legjobban kifejező
zenei irányzat a jazz, Magyarországon mostoha gyerekként kezelt területe a zenei életnek.
Már hosszú évek óta válaszra
vár az a kérdés, hogy miért nincs
nálunk a jazz-nak olyan önálló,
központi szervezete, amely az
egész országra kiterjedően koordinálná és irányítaná e zenei műfajt.
Kiváló jazz muzsikusaink —
akik évek óta nemcsak magas
szinten művelik, hanem szívügyüknek is tekintik a jazz
ügyét — javaslatára végre megszületett egy olyan
szervezet,
amelynek tevékenysége nyomán
az elkövetkezendő években talán
sikerül felpezsdíteni a magyar
jazz muzsika vérkeringését. Ez év
júliusában alakult meg Tatabányán a
Magyarországi
Jazz
Klubok Hálózata, a Zeneművészek Szövetsége és a Népművelési Intézet, s hogy még pontosabbak legyünk Gonda János és
Berki Tamás kezdeményezésére.
A hálózat alakuló ülésére az
ország különböző pontjain mű-i
ködő jazz klubok vezetőit hívták
meg. A találkozón városunkat az
Ifjúsági Ház jazz klubjának vezetője:
Drienyovszki
András
képviselte, aki azért is tájékoztatott örömmel az első megbeszélésen elhangzott tervekről,, mert
jazz életünk jellemző problémája
az is, hogy a sajtó keveset foglalkozik ezzel a műfajjal.
— Milyen feladatok
megvalósítását tűzte ki célul a szervezet,
s hogyan történik
majd
ezek
gyakorlati
megvalósítása?
— Köztudott, hogy nálunk Magyarországon a jazz az ország
legkülönbözőbb pontjain működő
kis klubokban indukálódik, ezért
a szervezet legfontosabb célja ezt
a klubhálózatot összefogni, tevékenységét koordinálni, a klubok
között szervezett és tartós kapcsolatot teremteni és fenntartani.
A legfontosabb dolog számunkra,
hogy a regionális hálózat nem
formális kapcsolattartásra
törekszik, hanem a mindennapos
élő kapcsolat kialakítása a célunk. Feladatunk továbbá az,
hogy azokon a helyeken, ahol
eddig a jazz csak annyit jelentett, hogy kéthavonként egyszer
„lehívtak" a fővárosból egy éppen „menő" együttest, ott ki kell
alakítanunk egy olyan közönséget, amely rendszeres és változatos programmal dolgozik. Ott pedig, ahol eddig semmiféle jazz
élet nem volt, fel kell keltenünk
az érdeklődést e zenei műfaj
iránt.
>
— Eddigi lelkes és fáradságot
nem ismerő
munkád
eredményének és elismerésének kell tekinteni, hogy az általad vezetett
jazz
klubot
fontos
feladattal
bízták meg a szervezet
alakuló
ülésén, hiszen kiemelt
feladatot
kaptatok azzal, hogy Csongrád
és Békés megye jazz
életének
irányítását bízták rátok.
— Igen megtisztelő, de ugyanakkor nagyon nehéz és felelősségteljes feladat hárult ránk. De az
elvárásoknak megtudunk máris
felelni, hiszen szeptember 26-án
kellett első alkalommal beszámolnunk mindarról, hogy mit tudtunk megvalósítani a júliusban
kapott feladatokból.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy
az ország regionális jazz klubjai
közül mi értük el eddig a legtöbbet.
— Mi az amit ilyen rövid idő
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Gitározni tanulnak a jazz-műhelyben
— mindössze két hónap alatt —
sikerült
megvalósítanotok?
Az első fontos lépés az volt
hogy nekünk, mint regionális
jazz klubnak olyan változatos
programmal dolgozó, rendszeresen működő klubot, közösséget
kellett kialakítanunk, amely képes arra, hogy a későbbiekben
tapasztalataira alapozva módszertanilag segíteni tudjon a felügyelete, irányítása alá kerülő kluboknak. Természetesen
ennek
megvalósítása nem két hónap,
hanem két év kemény munkájába tellett , hiszen jazz klubunk
már 1976-ban megkezdte működését. Ez jó indulási alap volt
tehát a második lépés megtételéhez, amelyet a nyáron indítottunk el azzal, hogy felvettük a
kapcsolatot azokkal a szegedi
klubokkal, amelyekben már korábban is folyt jazz élet. Ezek
után következik majd „a határok
kiterjesztése", azaz kapcsolatteremtés az irányításunkra bízott
két megye (Csongrád és Békés)
jazz klubjaival. Már ezen a téren is tettünk lépéseket, hiszen
felkerestük azokat a közösségeket
k, amelyek hajlandók lesznek
velünk, a mi tanácsadó irányításunk alatt dolgozni.
Az első bizonyítási lehetőséget
a város jazz-zenei életének összefogására éppen a novemberben
megrendezésre kerülő Jazz Napok
szolgáltatják. A szegedi egységesítés legjelentősebb momentumának kell, hogy legyen ez a zenei
rendezvénysorozat, ahol egy ország nyilvánossága előtt kell
majd bizonyítanunk. Már elkezdtük a Jazz Napok szervezését, felvettük a kapcsolatot a JATE és a Volán klubbal. E két
klub vezetője nagy örömmel fogadta felkérésünket, s biztosítottak bennünket anyagi támogatásukról és teljes segítségnyújtásukról a szervezésben. A jövőben még jobban szélesíteni akar-

juk a kört a Jazz Napokkal kapcsolatban, s tervezzük több klub
bevonását, így talán egyszer elérjük azt, hogy az egész város
szívügye legyen a Szegedi Jazz
Napok
— Visszakanyarodva
az Ifjúsági Ház jazz klubjához,
feltétlenül
szólnunk
kell
egy
úttörő kezdeményezésről,
a jazz
klubhoz
szorosan
kapcsolódó,
annak
munkájába
szervesen
beépülő
jazz-zenei
műhelyről.
— Jazz Műhelyünkben azok a
tehetséges fiatalok kapnak szervezett és rendszeres zenei továbbfejlődési lehetőséget akik nemcsak passzív befogadói ennek a
műfajnak, hanem aktív művelői
is szeretnének lenni. Jelenleg 47
fiatal tanul hét hangszercsoportban. Minden hangszer oktatásával elismert képzett zenészek
foglalkoznak. Az eszközöket — a
hangszerektől az utolsó kottáig —
az Ifjúsági Ház biztosítja a műhelyben tanulók számára. Eddigi
munkánk eredményét mutatja az
is, hogy októberben olyan kvartett mutatkozik be a jazz klubban önálló koncerttel, akik a
műhelyben álltak össze. Nehézséget jelentett számunkra, hogy
semmilyen tapasztalatunk nem
volt a zenei oktatás terén, ezért
egy sajátos módszert alakítottunk
ki, amely a játék-szórakozás-tanulás egységére épül. Célunk a
műhely megalakításával elsősorban az volt, hogy vidéken először hozzunk létre olyan szervezett formában működő közösséget, ahol lehetőségeinkhez mérten
segítjük a jazz zenészek utánpótlását, ami szintén alapvető feladat jazz életünk továbbfejlesztése érdekében.
Reméljük a tervek hamarosan
valóra válnak, s városunk jazzt
kedvelő egyetemista fiataljai is
élvezői lehetnek jazz életünk kiteljesedésének.
KALOCSAI KATALIN

A külföldi turnéjáról nemrég visszatért Molnár Gyulával ismét teljes
Szegedi Dixlland-koncert közben
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Néhány szó
Szegedről
Szeged
hazánk település-hierarchiájában kiemelt
felsőfokú
központ szerepét tölti be. Lakosainak számú kb. 160 ezer tő.
(Állandó népessége 150 ezer, lakónépessége pedig több mint
175 ezer fő.) Itt él a mintegy
4öo ezer lakosú Csongrád megye népességének 38%-u.
Szeged nemcsak
megyeszékhely, hanem a Dél-alföldi
tervezési-gazdasági
körzetnek
is tarsadalmi-gazdasági-kulturálii
központja.
Számos
funkciója
azonban túlterjed a Dél-Alföld
határán, s ily módon országos
¡jelentőséget ölt. Számottevő
Szeged nemzetközi
kisugárzása
is
gazdasági (ipari és mezőgazdasági eredetű
exporttermékeinken keresztül) és kulturális téren egyaránt.

iparának állóeszköz bruttó értékéből 88,9%-ot köt le,)
A város Ipari főcsoportjai közül legnagyobb
tradícióval
az
élelmiszeripar
és a
könnyűipar
rendelkezik.
Az utóbbi jelentősége mind Szegeden, mind p e dig a megyében orszáRos viszonylatban is kiemelkedő.
Az
utóbbi másfél évtizedben
azonban fellendült városunkban is a
nehézipar
fejlődése,
melyet a
kábelgyár, a gumigyár, a házgyár, s nem utolsó sorban a kőolaj- és földgázkitermelő ipar
reprezentál. Meg kell még említeni az Öntödei Vállalat Szegedi Gyáregységét, továbbá a HÓDGÉP Vállalat, — valamint az
IKARUSZ szegedi gyárát is.

Szeged könnyűiparában
a textilipar, a fafeldolgozóipar, a bőr-,
Városunk egyik
sajátossága, szőrme- és cipőipar, valamint a
hogy bár igen régóta lakott te- nyomdaipar a legjelentősebb,
A
rület, s számos műemlékkel di- hazai szükséglet kielégítése melcsekedhet, mégis mérnöki terv lett jelentős az export termelése
alapján készült, jól áttekinthető is a felszabadulás után létesített
alaprajzzal, (hármas körúttal és Textilműveknek, továbbá a Szesugaras felépítéssel)
rendelkező gedi és az Üjszegedi Kendertelepülés. Érdekes módon
nyújt- gyárnak, s a bérmunkát is válja együtt a nugyr és a kisváros laló Ruhagyárnak. Külföldön is
előnyeit.
Az előbbi elsősorban
ismert és keresett cikkeket boáz ellátottság (kényelem), az csát ki a Szegedi Szőrmekikészíutóbbit pedig a — lélekszámhoz. tő Vállalat, az ecset- és seprűviszonyított — csend és tiszta- gyár, valamint a cipőgyár. A
ság, kiegyensúlyozott,
nyugodt város nyomdája nem a. kapacilüktetés vonatkozásúban. Ily mó- tásával, hanem a minőségi, m a don a városunkba érkező ki- gas
kvalifikáltságot
igénylő
rándulók, turisták, tanulni vá- munkájával tűnik ki. Fontos szegyó fiatalok rövidesén megszere- repet játszik a város gazdaságátik, s. otthonosan érzik nálunk ban Szeged fafeldolgozó ipara is.
magukat. Ezt bizonyltja ajt itt i
élők iptenzív letelepedési kedve,
Az
élelmiszeripari
ágazatok
s á gyakori" visszalátogatás és közül a húsipar (a Szalámigyár),
visszavágyódás is.
« konzervipar, a paprika
feldolA város 477 km*
kiterjedésű. gozás, a malom- és a tejfeldolÁ magyar
Alföld
legmélyebb
gozó ipar a
legjelentősebb.
fekvésű települése (78—83 m
t. sz. f. magasságú), umi városOrszágos viszonylatban
is Isfejlesztési szempontból sok gon- mertek a Szeged környéki
medot és nehézséget okoz. Szeged
termelőszövetkezetek
a Marog torkolatától kissé délrő, zőgazdasági
és állami gazdaságok. Termékei
a Tisza két partján fekszik. A
város nagyobb része a Tisza nemcsak a város és környéke lajobb partján, kisebb kiterjedésű
kosságának, valamint a térség
része pedig a bal parton terül
feldolgozó
üzemeinek
ellátását
el. Az utóbbi a kertváros jellegű
biztosítják, hanem jelentős mérÚjszeged,
tékben hozzájárulnak a főváros
SÁegecL és környekejiek kliinaigényeinek a kielégítéséhez (privjsaauyai szélsőségesek. Az - évi
átlagos középhömérséklet 11.4 °C, mőrök, Zöldség, gyümölcs, virág), valamint számottevő há\ ularolvei magasabb az országos
átlagnál. A csapadék mennyisényaduk — részben feldolgozatbe az- Országos átlag alatti, idő- lanul — exportra kerül.
nl eloszlása pedig annál szélSzeged azonban nemcsak gazségesebb- Uralja a várost a
dasági központ, hanem szellemi
sajátos hangulatú Tisza, amelynek különböző szakaszai kedvelt élete — oktatási, művészeti és
tudományos tevékenysége — is
kiránduló helyek, vízi sportolási és jó fürdési lehetőségeket
ismert, s elismert.
biztosítanak. Szeged
környékén
a felszínen pleisztocén lösz, fuAz utóbbi másfél évtizedben
tóhomok, és jelenkori üledék
ismét magára hívta a világ —
található. Talajai változatosak, s
a színvonalas mezőgazdaság fel- művészetek iránt érdeklődő —
közönségének a figyelmét a nemtételeit biztosítják.
A mai város helyén már ős- zetközi rangú és hírű Ünnepi
idők óla laktuk. A
rómaiak Játékok. A városunkba érkező
idején fontos szerepet játszott a vendégek nem mulasztják el
iérség a kereskedelmi funkciók
ellájásában. A honfoglaló ma- megtekinteni a Dóm tér egészét,
gyarok is a mocsaras ártérből a Nemzeti Emlékcsarnokot. Kökiemelkedő, magasabb fekvésű zép-Európa egyik legszebb beiszigeteken telepedtek le. Ennek
emlékét őrzi az egykori földvá» terét; u Széchenyi teret; a Móra
helyén épülő kővár, s a XIII. Ferenc Múzeumot és a várat; a
században épült templom. A vá- zsinagógát; a Marx téren megros későbbi fejlődését is moti- rendezésre kerülő Ipari Vásárt;
válták a "magasban fekvő szigeaz épülő ú j lakótelepeket; Ű j tek.
szeged nevezetességeit; a Tisza
Szeged fejlődésében kulcssze- partot, a Füvészkertet, s még
repet játszott az 1870. március hosszasan sorolhatnánk Szeged
12-i árvíz, amely szinte elmosta
a várost. A katasztrófa után jellegzetes, vonzó látnivalóit.
újjáépült Szeged azonban szebb
A város infrastrukturális térén
lett.
is (szerepkörének
megfelelően)
Mai arculatát dinamikusan fej- kiemelkedik településeink korélődő ipara és kulturális
szerepe ból. A klasszikus infrastrukturáhatározza meg. A népességszám l i s ágak közül
legszínvonalasabb
növekedésének j'oixása a terméSzeged
ellátottsága
az egészségszetes. ss{íptn'iidás mellett a vánügy, az oktatás és a
népművedorlási egyenleg, valamint
a
közigazgatási
határ módosítása.
lés terén, míg a lakás, a közle(1973-bun Kiskundorozsmu,
Alkedés és a kereskedelem fejlettgyő, Szőreg, Oyálarét és Tápé ségét kifejező mutatóit megelőzi
közigazgatásilag
is
Szegedhez
néhány település.
csatlakozott.)

S

Szeged jól. átgondolt, tervszerű,
Szeged iparának erejét bizodinamikus
fejlesztése azonban
nyítja, hogy a megye ipari' fogbiztató
jeleit
mutatja annak,
lalkoztatottjainak 49%-a (32 838
fő) jlt tevékenykedik —
Meg hogy városunk nemcsak megőrkívánjuk jegyezni
ugyanakkor, zi a különböző jellemzők alapján elfoglalt előkelő helyét, hahogy a műszaki-technikai mutanem csökkenti, * illetve felszát&k vonatkozásában
lényegesen
'
mólja esetleges lemaradásait.
nagyobb hányaddal
részesedik
ABONVINÉ.
városunk a megye egészéből.
DR. PALOTÁS JOLÁN
(Pl. Szeged a megye szocialista

A pálya
szélén

A kupa a magyaroké

Ezzel a címmel adott hírt a
Lodzi Dziennik Popularny 1979.
szeptemberben, október elején
szeptember , 29-i száma a L o d z .
mind ez ideig az elsőéveseket
ban
megrendezett
nemzetközi
buzdítottuk. A sokéves hagyomákispályás
labdarúgókupa
végnyok szerint a gólyabajnoksáeredményéről. Hogy U történt?
gok kedvéért álltunk a taccsvonalra, a pálya mellé. OrvostanA JATE Szakszervezeti Bizotthallgató és jogász, matematiságának sportküldöttsége — egykus és főiskolás tanárjelölt bizben a csapat tagjai is: dr. Gera
tatta tele torokból a legifjabbaLajos, dr. Hegyes Péter, dr. Herkat, szinte hajtotta őket, hogy a
czeg Tamás, dr. Kaltenbach
Jenő,
kar, az intézmény újabb sikeréLengyel Gábor, dr. Papp György,
ért vessenek mindent latba. Hogy
dr. Somlai
Csaba és dr. Szil
küzdjenek a kosárról lepattanó
Elemér; a küldöttség vezetője:
labdáért, a kézilabda kapu bevédr. Szabó Imre — szeptember
teléért, az ellenfél focicsapatá25—29 között baráti látogatást
nak megveréséért. Hogy érezzék
tettek a Lodzi Tudományegyerögtön a tanév elején, egyetemi
temen, az ottani szakszervezeti
főiskolai polgárságuk
kezdetén
bizottság meghívására. A külazt, hogy bekerültek egy ú j ködöttséget fogadta az egyetem
zösségbe, egy kar, egy egyetem,
Szakszervezeti
Bizottságának
főiskola nagy családjába, ahol
sportfelelőse, valamint a Megyei
várnak tőlük valamit. Például
Sportszövetség igazgatója. A küljátékos küzdést az intézmény
döttség ellátogatott az egyetem
színeinek diadalra juttatásáért.
Pszichológiai Tanszékére is.
Például azt, hogy a csapatjáték
Szeptember 26—28-á n zajlott le
során közelebb kerüljenek saját
Lodzi Metallowiec pályán az a
egyetemük, főiskolájuk hallgatóinemzetközi kispályás labdarúgó
hoz — csapattársukhoz és a pálya
szélén
őket
buzdítókhoz j torna, amelyen a Lodzi Egyetem, a Lodzi Sportújságírók,, a
egyaránt. Például azt, hogy ezeLodz Megyei Sportszövetség és a
ken a sporteseményeken a kezJÁTÉ dolgozó csapatai vettek
det-kezdetén megismerjék a másik intézmény elsőéveseit.
Egy szó mint száz: az eddigi
tanevek elején a sportpályákon
is figyeltünk az elsőévesekre. A
gólyabajnokságokon
próbáltuk
közelebb hozni egymáshoz és a
nekik szurkoló felsőbbévesekhez
őket. Sajnos, úgy tűnik, hogy ez
a nemes szegedi diákhagyománySzeptember 20-án a SZOTE
nak számító versengés idén „átKISZ Bizottsága a Testnevelési
esett a „taccsvonalon". Azaz a páTanszéki Csoporttal közösen renlyán kívülre került. Hiába kedezte meg az idei kajak házirestük ugyanis a sportpályákon
bajnokságot. A ragyogó napsüezekben a napokban: „mindedtés sok hallgatót csalt le a Béke
dig nem leltünk nyomára a JÁúszóház mólójára. A versenyre
TÉ, a SZOTE és a főiskola elsőéveseit pályára
szólító
hagyo- érkezett hallgatókat már kora
mányos gólyabajnokságnak.
Sőt, délután várta Boros Gy. László
testnevelőtanár és Süveges Gábor
azoknak sem, akiknek feladatuk
VI. éves orvostanhallgató, akik
lenne ezt megszervezni. Kezdünk
hasznos tanácsokkal látták el a
komolyan aggódni, hogy valak.lt
versenyzőket és ellenőrizték a
vétkes hanyagsaga miatt
idén
elmarad az elsőévesek nagy ve-- , hajók üzemképességét. Az egyórás bemelegítést követően keztélkedője. s szegényebb le-,z esy
h'áSznos. nemes száh Wfcú hisvo- dődhettek a versenyek. A házibajnokságot Marofka Ferenc, a
rqánnyal a szegedi
diákéletSZOTE
KISZ
Bizottságának
Őszintén drukkolunk s remélsportfelelőse nyitotta még. A
jük még idejében szólunk, hogy
bátrabbak és a SZOTE kajaktáne így legyen!

részt. A tornán a JATE csapata
fényes sikerrel szerepelt, hiszen
a Lodzi Egyetem csapatát 5:2-re
legyőzte, a Lodz Megyei Sportszövetség csapatával 2:2 arányú
döntetlent ért el, a Lodzi Sportújságírók csapatát (a stílszerűen
„Kacsa" nevű csapatot)
pedig
1:0-ra győzte le, A torna győztesnek járó kupát tehát a JATE
nyerte.
Elnyerte
továbbá
az
ezen alkalomra a két
egyetem
csapatai mérkőzésének
győztese
számára
felajánlott
kupát
is.
Hogy teljes legyen a győzelem a
sportújságírók által a
legjobb
góllövőnek felajánlott
emlékplakettet dr. Kaltenbach Jenő kavta.
Végül a küldöttséget fogadta a
Lodzi Egyetem
Szakszervezeti
Bizottságának elnöke. A fogadáson és egész lengyelországi tartózkodásunk során tapasztalhattuk azt a nagy szeretetet.amelylyel lengyel barátaink elhalmoztak bennünket. Szívélyes vendéglátásukat ezúton is köszönjük.
Reméljük, sikerül megvalósítani
azt a tervünket, hogy legközelebb — talán már jövőre —
viszonozhatjuk a lodziak meleg
barátságát és vendéglátását Szegeden.

Orvostanhallgatók
kajakversenye
boraiban rutint szerzett hallga,
tók irányításával a kezdők is
szóhoz jutottak.
A hat futamban megrendezett
versenyen a következő eredmények születtek:
Férfi páros:
1. Hajdú Z. — Traub A.
2. Szendrényi — Pávó
3. Boros M. —
Szenochradszki
Vegyes páros;
1. Süveges A. — Bíró E.
2. Pauli — Becsei
3. Lepény E. — Ladányi P.
A szervező bizottság tagjai mindent megtettek a verseny zavartalan lebonyolítása
érdekében,
közülük is kiemelkedő munkát
végzett Fazekas Éva.

zébe számolta forintban
pi
dátumot,..

az azna-

*

Köztiszteletben
álló
professzorunk
„példabeszédéből":
— Tisztelt hallgatpím. a dolgokat mindig a maguk
komplexitásában nézzék.
Mert például: ugye azt mondják, hogy az a
férfi, akinek sok pénze van. az
boldog ember. Meg azt is boldog,
nak tartják, akinek szép felesége van. De: akinek egyik sincs,
az viszont nyugodtan
alszik..
*

Ez - meg - az
Lányok párbeszéde ötödév elején:
— Jutka, nem tudsz egy jó orvost?
— Valami bajod van?
— Nincs, de az idén
férjhez
kéne mennem ..
*

Demonstrációról kissé zavartan
távozik két hallgató. A folyosón
panaszkodnak:
— Nem tudtam semmit, üresen adtam be a papirt.
— Én se tudtam, én is üresen
adtam be
— Remélem
nem
figyelte a
tanerő, hogy egymás mellett ültünk, mert különben képes
azt
hinni, hogy eaymáséról
másoltuk .,,
*

A tanév eleji
anatómia-gyakorlaton történt. Az elsőéves medikust megkérdezte a gyakorlatvezető. miközben a saját szíve felé mutatott;
— Hová iut. ha a bonckésével
ezen a helyen hat centi mélyre
hatol?
Erre a diák habozás nélkül kivágta:
— A börtönbe.

A diák köszön az utcán sétáló
prolnak. A tanár úr megtorpan,
rámered a hallgatóra;
— Magát ismernem kellene va.
lahonnan?
— Azt hiszem professzor
úr.
Már második éve járok az óráira
és minden félév végén vizsgázom
önnél...
*

Vizsgaidőszakban
az otthon tanuló egyetemistát aggódva
szólítja meg az édesanyja:
— Kisfiam, te rengeteget cigarettázol. Pedig a nikotin lassan
ölő méreg,
A srác szomorúan
rádörmög:
— Hát, ez előtt a szigorlat előtt
valóban iobb lenne
magamhoz
vennem
az összes nikotint —
egy tételben ...
*

Állítólag
nyáron
pincérkedő
élelmes hallgatónkkal
történt. A
vendég átsilabizálta
a
számlál
majd
reklamált:
— Főúr. maga ehhez a mai dátumot is hozzáadta.
A
..szezonpincér"
feltalálta
magát:
— Nézze uram, az idő pénz.
S a vendég borravalóként
ke-

Szeptemberben
a csoport tagjai meglepődve faggatják a nyáron váratlanul megnősült
társukat. hogy miért tette, milyen
a
házasság, stb. A srác egy ideig
türelmesen
hallgatja a záporozó
kérdéseket, majd csendesen
lezárja a témát:
— Nincs ebben az
egészben
semmi gyerekek, eddig
virágot
vettem
vasárnaponként.
most
meg zöldséget az ebédhez ...
*
A tanár a vizsgán a makacsul
hallgató
diákhoz:
— Kolléga, remélem nem azért
hallgat, hogy ne tudjam félbeszakítani ,..
*

Kezdő diplomások állítása: a
legjobb hely a Nap alatt a főnök
árnyékában
sütkérezni...
*

Az idegklinika
ambulanciáján
hallottuk: A vizsgálatra
érkezett
beteg kapkodva magyarázgatja az
orvosnak, hogy 6 teljesen normális. csakis azért akarják diliházba csukatni, mert a pöttyös nyakkendőt nem szereti csak a csíkosat Az orvos türelmesen
hallgatja. majd megnyugtatja
a pácienst. hogy ö is csak a csíkos
nyakkendőt
szereti. A beteg arca felderül:
• — S tessék mondani
doktor
úr. naponta hányat rágcsál el?
— ó — na —
SZEGEDI eOYÉTEM >

Elsős közérzet, októberben
Éppen egy hónap telt el a
tanévkezdés óta. Még augusztusban és szeptember elején meggyőződhettünk arról, hogy az
egyetemek és a Főiskola igyekeztek úgy fogadni az elsőéveseket, hogy azok ne érezzék idegennek ú j környezetüKet.
hogy
megkönnyítsék számukra a beilleszkedést. (Gólyatáborok, kollégiumi gólyaváró.) Riportunkban, négy elsőévest megkérdezvén, annak próbáltunk utána
járni, mennyiben sikerült ez, s
hogy befogadta-e őket az ú j
közösség.

•

Fekete
Erika
magyar-orosz
szakos a Tanárképző Főiskolán.
Középiskolai tanulmányait Orosházán, a Táncsics Mihály gimnáziumban végezte. — Lemegyünk a klubba, amíg tollat,
papírt kerítek, elmondja, hogy
éppen előadásról jön. Társai,
megtudván hová készül, a lelkére kötötték: feltétlenül említse
meg, hogy mindnyájan hiányolják a szabad szombatot. Megértik, hogy az előadónak nyilvánvalóan csak ez az időpont felel
meg, ők viszont — főként a
Szegedtől távolabb lakók
—
emiatt nem tudnak hazautazni
a hét végén. Jó lenne, ha közösen
találnának
mindkettőjük
számára megfelelő időpontot.
— Említetted, hogy a Teleki
kollégiumban laksz. Hogyan érzed ott magad, simán ment-e a
beilleszkedés, egyáltalán:
milyen
problémáitok
vannak?
— Én a középiskolás évek
alatt is kollégiumban
laktam,
így számomra nem jelentett különösebb nehézséget a beilleszkedés. A most bekerült elsősök
többségének azonban az a véleménye, hogy a kollégiumban
nem lehet tanulni. Négyen vagyunk egy szobában és a tanulónk
a szomszédos szobával közös.
Itt tényleg nehéz tanulni, mert
a szobákból a rádió hangja,
vagy a beszélgetés is nagyon kihallatszik és zavar. Ezért a többség éjszaka tanul, erre a célra
felhasználják a főző- és vasalóhelyiséget is.
— A szegedi egyetemista, főiskolás kollégiumok
közül a korábbi években éppen a Telekiben volt a legszigorúbb rendtartás. Neked mi a véleményed erről?
— Szerintem a
kollégiumi
rend nem szigorú.
— Látogatókat
meddig
lehet
fogadni?
— A látogatási idő este nyolcig tart. Egyébként most vezették be az állandó belépőket. Ezek
felmutatásával minden további
nélkül be lehet jönni. így kevesebb az adminisztráció.
Megjegyzem, hogy más kollégiumokban legalább este 10-ig
van látogatási idő, de szemmel
láthatólag nem ez a legfőbb
problémájuk az elsőéveseknek.
— Az a baj, hogy nem tartozunk senkihez — folytatja Fekete Erika. — Magunkra vagyunk hagyatva, néha túlságosan is. A kollégiumban vannak
nevelőtanárok, jó lenne, ha közülük valaki csak az elsősökkel
foglalkozna. Minden apró problémával nem mehetünk az igazgatóhoz.
— És maguk az elsősök? Kialakult-e
köztetek
valamilyen
összetartozás?
— Itt volt a társadalmi munka, ez idő alatt jól összeverő-

dött a társaság. A mi brigádunk
nyerte a munkaversenyt, lehet,
csak azért, mert csupa elsősből
állt. Nagyon kellemetlen volt,
hogy a felsőbbévesek ujjal mutogattak ránk: A kis hajtósok!
Az utolsó napon már szégyelltük is magunkat. Megkérdeztük
őket, miért bánnak velünk lekezelő módon. Azt válaszolták:
őket is így fogadták elsőben...
Pedig a társadalmi munka arra
is jó alkalom lett volna, hogy
közelebb kerüljünk a felsőbbévesekhez.
— A főiskolán,
egyáltalán
a
tanulmányi munkával
kapcsolatban van-e
nehézségetek?
— Egyelőre nincs, igaz. a jegyzeteket igen körülményes volt
beszerezni. Jónéhányszor
több
órán át álltunk sorba, végülis
sikerült vagy a jegyzetboltban
megvenni, vagy a felsőbb évesektől megkapnunk a szükséges
jegyzeteket.
Turú Márta, a SZOTE elsőéves
hallgatója, Kalocsán érettségizett, az Egészségügyi Szakközépiskolában. Szülei Akasztón élnek, szakközépiskolás korában
albérletben lakott A SZOTE-val
elsősorban az előkészítő táborokban ismerkedett meg, a hallgatókkal pedig a gólyatáborban.
— Ezek szerint máris vannak
barátaid?
— Lényegében igen, mert a
csoporttársaim közül szinte mindenkivel
találkoztam már
a
FEB-. a gólyatáborban,
vagy
még Kalocsáról ismerősöm.
— Most Is albérletben laksz?
— Nem. Szerencsére felvettek
a. kollégiumba, a Hugonnaiban
lakom. Nos, az itteni körülményeket még nem tudtam megszokni. Nem is csoda, mert sohasem voltam kollégista. Kezdetben sok minden furcsa volt,
de remélem, ebben a nagyobb
közösségben sem lesznek problémáim.
— A várakozásaidnak
megfelelő szállást találtál a kollégiumban?
— A kérdésre nehéz válaszolnom, mert én lettem a kollégium
titkára. Az igaz, hogy mi csak
ketten vagyunk egy szobában,
tehát jó helyünk van, de látom
a többiekét. Nem ritka, hogy
8—10 ember van egy olyan szobában, amiből egy újabb 10ágyas nyílik. Ilyen körülmények
között sokkal jobban kell alkalmazkodni a szobatársakhoz, sokkal több figyelmet kell tanúsítani egymás iránt
— Milyen
nehézséget
jelent
számodra a középiskolaitól
eltérő oktatási forma?
— Nehézséget a
tananyag
mennyisége, s nem az oktatás
módja okozza, legalább is számomra. Szokatlannak azt találom, hogy nem kéri számon senki a kapott osztályzatot, hogy
csak magamnak tartozom számadással.

— S hogy érzed itt magad az
elmúlt egy hónap után?
— A kollégiumban már otthonosan mozgok, nem érzem
magam egyedül a csoporttársak
között sem. Egyszer már voltam
otthon is, de szeretnék gyakrabban találkozni a szüleimmel.
Nagyon hiányzik egy olyan osztályfőnökféle, aki segít ügyesbajos dolgainkban, s kicsit bátorít
•

Pócsik István és Szabó Zsolt
elsőéves johallgatók. Mindketten
kollégisták, az Irinyi kollégiumban laknak, s minthogy a „sereg után minden más csak felüdülés lehet" a 10-ágyas szobákkal is elégedettek. Igaz, az
ajtók és az ágyak színével voltak problémáik, de saját erőből
megoldották a „tatarozást" (a
kapott festékkel bemázolták a
kifogásolt felületeket). Az egyetemen több ismerősük is van
már, főként a katonaságtól, de
gimnáziumi barátokat is viszontlátnak Szegeden.
— Miért éppen a jogi karra
jelentkeztetek?
— Én, főként baráti unszolásra —: válaszol elsőként a püspökladányi Szabó Zsolt. — Szüleim pedagógusok, engem is annak szántak, de én inkább ezt
.választottam. Utólag be kell ismernem, nem sok fogalmam volt
a „jogról", meg az itteni képzésről.
Pócsik István talán céltudatosabban választott, igaz, jobban
meg is küzdött a felvételéért.
Második nekifutásra vették fel.
A tanár-diák illetve oktatóhallgató viszonyát elemezve eltérő vélemény alakul ki közöttük. Szabó Zsolt hiányolja ezt a
viszonyt, fontosnak, a jó oktatás
feltételének tartja.
— Miskolcon egy viszonylag
szabad
szellemű,
úgynevezett
kísérleti gimnáziumba jártam —
mondja Pócsik István. — A kötetlenebb oktatási módszer —
nem osztályoztak, csak aláírtak
— magával hozta a tanár-diák
viszony bizonyos liberalizálódását.
Szorosabb
kapcsolatunk
csak a számunkra különösen
szimpatikus tanárral volt. másokkal hem. Ügy látom, itt az
egyetemen is lehetőség van a jó
viszony kialakítására, de ez nem
megy magától.
— Hanem hogyan?
— Olyan alkalmakat kell létrehozni, amelyek maguk kínálják a kapcsolatteremtés lehetőségét. Mi például vetélkedők lebonyolítására kértünk meg oktatókat
— Mi pedig — szól közbe Szabó Zsolt — kollégiumi szobapatrónusnak kértük fel Pólay tanár urat. Ha elvállalja, biztosan
közvetlenebb kapcsolatunk alakul ki vele.
Beszélgetés közben szó esik a
pénzről is, ami inkább megy
mint jön. Kiderül, elég hamar
felfedezték elsőseink a munkaközvetítő szolgáltatásait

—
Szabadidőtökkel
jobban
tudtok
gazdálkodni?
f
— Hát, nem mondhatnám —
— Ugyanígy nem leérik tőled
számon a szabadidődet sem, s mondja nevetve Pócsik István—,
nem ellenőrzik
naponta,
hova tudod, a leszerelés után mindenteszed a pénzed. Ez nem szo- ki úgy felszabadul, hogy nem
ismer határokat. Körülbelül - ez
katlan?
történt velünk is.
— Számomra nem, hisz KaloEgy idő után persze meg kell
csán is magam gazdálkodtam az
időmmel és a pénzemmel. A szoknunk az új követelménveket
szabadidőmet akkor is a mun- — egészíti ki a választ Szabó
kámhoz, a tanuláshoz igazítot- Zsolt —, mert végülis tanulni
tam. A pénz értékét meg azt jöttünk az egyetemre.
hiszem, jól ismerem, mert tu— Mi a véleményetek a város
dom, milyen munkával keresik és az egyetem kínálta szórakomeg a szüleim.
zási lehetőségekről?
— A hasznos és kultúrált szó— Mi a szüleid foglalkozása?
rakozás lehetősége véleményem
— Édesanyám otthon van, ne- szerint mindenki számára adott
veli az öcsémet és beteg nagy- — válaszol Pócsik István —,
apámat gozdozza. Édesapám tsz- . akár az egyetemi klubokban,
tag.
akár a városban keresi. Az igazság azonban az, hogy eddig nem
— Mit szóltak
továbbtanulási nagyon éltünk e lehetőségekkel.
tervedhez?
— Nem is tudtunk, egyrészt
ismertük,
— Természetesen támogatták, mert helyileg nem
bár édesanyám jobban szerette másrészt, mert egyéb programvolna,. ha gyógyszerésznek je- jaink voltak. De gondolom pár
hét múlva már mindenki tudni
lentkezem.
fogja, hova érdemes mennie, ha
— S miért választottad mégis jól akar szórakozni. — pontosít
ezt a hivatást, az orvosi pályát? Szabó Zsolt.
— A tanulás megy?
— Választásomnál befolyásoltak a kórházi gyakorlatok, me— Megyeget. Egyelőre, legalyeken
szakközépiskolásként lábbis úgy néz ki, nem lesznek
résztvettem. Aztán a családban
nagy problémák. Meg aztán, a
előforduló betegségek és halál- felsőbbévesektől hallottuk, máesetek is erre ösztönöztek, sok sok is elvégezték már az egyetbc-s volt a rokonságban. Jó temet
— fejezi be beszélgetédolog lehet emberi életeket meg- sünket tréfásan Szabó Zsolt.
menteni, fájdalmakat enyhíteni.
G. R.—B. GY.
Biztosan ezért jelentkeztem.

Az enyém,
a mienk —
és a közhelyek
Tudom, hogy a címben jelzett
témát feszegetni a „köz véleménye" szerint „ciki". Azért mert
csak „közhelyeket" lehet mondani, írni róla — s a „közhelyeket"
kimondani vagy velük foglalkozni ugye a mi „emelkedettebb
egyetemi köreinkben" nem sikk,
sőt „ciki". Mert a mi „magasabb
régióinkban" a köz, a közé, azaz
a közös és a közösségé egyre kevesebb szót érdemei S egyre kevesebben i6 vannak, akik
szót emelnek érte. Azok is minek
— ha egyszer úgyis az a „köz
véleménye", hogy közösségi dolgainkról már úgysem lehet mást
mondani, mint „közhelyet". Ami
úgyis elcsépelt, megunt, befogadhatatlan, felesleges — s ki tudná
mind felsorolni hányféle hasonló
értelmű jelzővel illethető — s főleg
minősíthető
„alacsonyabb
rendű"-nek a mi felsőbb stílünktől.Attól a stíltől, amiben és ahogyan élünk itt az egyetemek, főiskolák falai között — a magunk
által magunknak kreált
közhelyeken. Például a tantermekben. Ahol kedvünkre rajzoljuk,
véssük tele a vadonatúj padokat;
dobáljuk szét vagy tapossuk a
padlóba a csikkeket — mert úgysem a miénk, minek
vigyázzunk
rá? Miként ugyebár nem a miénk
— csak éppen „jár nekünk — a
melegvíz, a villany, a komfort a
koleszban; van, hát hogy folyjon,
égjen akkor is, ha éppen feleslegesen vész el a ráfordított energia. Ki törődik vele, ha az nem
kizárólag az övé? S ki törődik azzal, ha a másé elvész? Például a
pulóver a szárítóból, a könyv a
polcról, a pénz a táskából, a ka-

ja a hűtőszekrényből — A töt*»ségnek fel sem tűnik... Mindaddig, míg nem ő a károsult legfeljebb szörnyülködik, összecsapja a kezét mondván „nahát, hogy
itt az egyetemen is lopnak, borzasztó". vagy mondván, hogy, „micsoda disznóság, hogy itt ilyesmi
előfordulhat és senki nem csinál
ellene semmit"—
Bizony mondom, disznóság. De
vajon mennyivel kevésbé minősíthető annak, hogyha nem veszik észre, l\a a közét rongálják, s
vele a közösséget károsítják
meg?! Miért csak akkor mérgelődik a hallgatók többsége, ha többet kell várni a menzán a kajára,
mert kevés a menzaedény, s ezért
lassúbb a tálalás? S miért nem
akkor, amikor elviszi a tányért,
kést villát, kanalakat, poharat
„használatra" á koleszba, vagy
uram bocsá' „örökös használatra
haza. Netán azért mert az nem
„valakié", hanem „csak" a miénk?! A miénk, amit ugye „közfelfogásunk" szerint nem kell
védelmeznünk... Mert az „köz" —
s mint ilyen
nyilvánvalóan
„közpréda,, is?!?
Aminek érdekében — sajnosl
— nem sikk szót emelni. Mert élés utóvégre csak közhelyekkel
tehetnénk. Az ilyen megnyilvánulás pedig egyre kevésbé szimpatikus, sőt; „a mi köreinkben"
egyenesen „ciki". Ügyse figyel rá
oda jóformán senki. Minek, hiszen csak közügy?!
Nem az
enyém, csak a miénk!
"

szabó -»

— Csak azért vettelek feleségül, hogy ne kelljen a menzán
ennem...

HALLOMÁSOK
Ne várd meg. amig a lelkiismereted szavát a vizsgán oktatód tolmácsolja!

tói, nehogy később
legyenek diétán élni.

Aki már nem tud rossz példával előállni, az jótanácsokat
kezd osztogatni.

Intelem: ne bízz abban.
akt
mindig udvariasan eléd siet —
lehet, hogy csak utadat
akarja
állni!
*
Jó tanácsot hallottunk,
továbbadjuk:
Kábítószer helyett használd a
vizsgaidőszakot.

Fordított arányosság: az elbírható
dicséret
mennyisége
rendszerint
fordított
arányban
van
azzal
a
mennyiséggel,
amennyi jogosan• megillet.
A megbízható ember
ismérve,
hogy meghatározott
időközökben
követ el hülyeségeket.
•

A törvények
ismerete
mentesít a felelősség
alól!
*

sem

Anti alkimista: ha arany kerül a kezébe, abból is kotyválékot csinál.
•

Mielőtt kérés nélkül
elviszed
a szobatársad
cipőjét
gondolj
arra, hogy sokszor más cipője
szorít a
legjobban...

kénytelenek

*

Oktatód vesszőparipáján
lovagolva sem lehetsz biztos abban,
hogy a vizsgán te leszel a befutó...
—sz—

SZEGEDI

•

Jogászok
tapasztalata:
könynyebb
az ítéletet
fellebbezni,
mint az
előítéletet...
•

Vannak olyan előadók, akiknek
már az is sikerélményt
jelent,
ha a hallgatóik az órán ásítás
közben szájuk elé teszik a kezüket ...
•
Gyengén szereplő diák dicsérete a vizsgán:
ócskavastapsot
irat.
•

Elv a menzán: i
távol kell tartani a

hallgatókat
húsosfazék
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