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Gyakorlati gondolatok... 
(2. oldal) 

Bemutatjuk a SZÉF-et 
(3. oldal) 

Klubjaink életéből 
(6—7. oldal) 

Greifswaldban jártunk 
(7. oldal) 

A fejlett szocialista társadalom főbb jellemzőiről 

Nemzetközi konferencia 
i 

a tudományegyetemen 
A József Attila Tudomány* 

egyetem Marxizmus—Leniniz-
mus Tanszékeinek szakcsoportja" 
október 18—19-én nemzetközi tu-
dományos konferenciát rendezett 
„A fejlett szocialista társadalom 
főbb jellemzői" címmel. 

A tanácskozást dr. Kocsondi 
András nyitotta meg, köszöntve 
dr. Tamasi Mihályt, a megyei 
pártbizottság osztályvezetőjét, 
dr. Schmidt Józsefet, a városi 
pártbizottság munkatársát, dr. 
Nagy Lászlót, az MSZMP KB 
Társadalomtudományi Intézeté-
nek igazgatóhelyettesét, dr. An-
talffy Györgyöt, a József Attila 
Tudományegyetem rektorát, dr. 
Gécseg Ferencet, a JATE párt-
bizottságának titkárát, valamint 
a megjelent vendégeket. Külön 
szeretettel köszöntötte a konfe-
rencia munkájába bekapcsolódó 
társintézetek képviselőit: J. Bec-
her professzort, tanszékvezető 
egyetemi tanárt (Lipcse), B. Reh-
berg professzort, a marxizmus— 
leninizmus intézet igazgató-
helyettesét (Greifswald), H. Der-
ger docenst (Lipcse), J. Lindow 
tanszékvezető egyetemi docenst, 
(Greifswald), Z. Grzelak pro-
fesszort. a politikai tudományok 
intézetének igazgatóját (Lodz), 
R. Panasiuk docenst, (Lodz), 
L. Miatkowszki-t, a politikai gaz-
daságtani intézet igazgatóját 
(Lodz), A. Pobejevszka kandidá-
tust (Lodz), D. Popbornyikov 
kandidátust, a marxizmi*—leni-
nizmus intézet vezetőjét (Plov-
div), Dmitrovszkij kandidátust 
(Plovdiv), T. Dobrev kandidátust, 
tanszékvezető docenst (Plovdiv), 
Rehák László professzort (Űjvi-
dék) és D. Zarkovics professzort 
(Üjvidék). 

Elnöki megnyitót dr. Antalffy 
György mondott. Megnyitó beszé-
dében hangsúlyozta, hogy a mai 
nemzetközi helyzetben egyre in-
kább az érdeklődés középpontjá-
ba kerülnek a társadalomtudo-
mányi kutatások eredményei. Ki-
emelte, hogy az európai szocialis-
ta országok fejlődésük minőségi-
leg ú j szakaszához, a fejlett szo-

cializmus építésének korszaká-
hoz való viszonyának tisztázása, 
fontosságú a szakaszok egymás-
hoz való viszonyának tisztázása. 
Az MSZMP XI. kongresszusának 
felhívása késztette a tudomány-
egyetem marxizmus—leninizmus 
tanszékeinek munkatársait e 
témakör vizsgálatára. Dr. An-
tálffy 'György beszédében utalt 
arra is, hogy e tanácskozás cél-
ja nem pusztán az eddigi kuta-
tási eredmények cseréje, hanem 
a testvérintézményekkel való 
együttműködés erősítése. 

Ezt követően a társegyetemek 
delegáció-vezetői mondtak kö-
szönetet a meghívásért, s meg-
győződésüket fejezték ki az 
együttműködés sikerét illetően. 

A konferencia plenális ülésé-
nek nyitó előadását dr. Nagy La-
jos, a JATE politikai gazdaságtan 
tanszékének, tanszékvezető egye-
temi tanára tartotta. Előadásában 
elemezte a termelőerők és a ter-
melési viszonyok fejlődését a szo-
cialista építés jelenlegi szakaszá-
ban. Dr. Rácz János tanszékveze-
tő egyetemi tanár „A társadalmi 
struktúra főbb jellemzői Dél-Al-
földön a fejlett szocialista társa-
dalom építésének időszakában" 
címmel tartotta meg előadását 
Ugyancsak a plenális ülésen 
hangzott el dr. Horuczi László, 
tanszékvezető egyetemi docens 
előadása, „A fejlett szocializmus 
tudati és ideológiai jellemzői''-
Tők Előadásának bevezető.. «észé-
ben a fejlett szocializmus termi-
nológiáját illető eltérő értelmezé-
sekről 6zólt. Ezt követően utait 
néhány tipikus és általános fel-
fogásmódra. Kifejtette, hogy a 
fejlett szocializmus érettsége 
ellenére is átmeneti időszak s 
hogy a szocializmus ebben a sza-
kaszban is saját alapján fejlődik. 
Értekezése következő részében az 
előadó vázolta a társadalmi fej-
lődés általános törvényeit, s fel-
sorolta a fejlett szocializmus tu-
dati, ideológiai viszonyainak ál-
talános sajátosságait. 

A konferencia második napján 
szekcióüléseket tartottak. Az el-

ső szekcióban dr. Nagy Lajo6 el-
nökletével a fejlett szocializmus 
termelőerőit és gazdasági vi-
szonyait vitatták meg a szakem-
berek. E témakörben hangzott el 
J. Becher professzor előadása (A 
társadalmi tulajdon és a terv-
szerűség), valamint R. Rehberg 
professzor referátuma „A munka 
szocialista jellegének fe j lődés i -
ről. H. Berger docens „Egy járás 
gazdasága az NDK általános nép-
gazdasági fejlettségének kereté-
ben" címmel tartott beszámolót. 
J. Lindow docens pedig af elma-
radott területek iparfejlesztésé-
nek problémáiról szólt. Tóth 
László, a termelőerők regionális 
vizsgálatának néhány tanúságát 
elemezte a Dél-Alföld példáján 
Szintén az első szekció ülésén 
hangzott el Égető Emese előadá-
sa „A termelési viszonyok szoci-
alista jellege fejlesztésének egyes 
kérdései" címmel, valamint Szép-
kuti István beszámolója az ipari 
szövetkezetek szerepéről és gaz-
dálkodásának kérdéseiről. 

A fejlett szocializmus társa-
dalmi struktúrája és politikai 
viszonyai volt a témaköre a má-
sodik szekciónak, melynek elnö-
ke dr. Rácz János volt. Előadást 
tartottak: Csépánj/i Dezső, Szabó 
István, Belényi Gyula, Géczi Jó-
zsef és Nagy Balázs. 

A harmadik szekció résztvevői 
a fejlett szocializmus és ideoló-
giai jellemzőiről tanácskoztak 
dr. Horuczi László elnökletével. 
Z. Grzelak professzor elemezte a 
tudomány közvetlen termelőerővé 
válásának folyamatát R- Pana-
siuk docens pedig a tudományos 
világnézet fogalmáról szólt. ..Tár-
sadalmi struktúrakép, egyenlőség-
tudat osztálytudat (egy empiri-
kus vizsgálat alapján") címmel 
tartotta meg referátumát Gábor 
Kálmán. Feleki Gábor előadása 
„Komplexitás a fejlett szocializ-
musban" témakörben hangzottéi. 

A nemzetközi tudományos kon-
ferencia dr. Nagy László, az 
MSZMP KB Társadalomtudomá-
nyi Intézete igazgatóhelyettesé-
nek előadásával ért véget. 

Lehet 
érdekesebben is 

áoti emberkék, óriási 

A KISZ Központi Bizottsága 
által meghirdetett akcióprogram 
a politikai munka területére a 
„Politikusabban, aktívabban" 
mottót választotta, ezt a gondo-
latot a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem KISZ Bizottsága a po-
litikai képzés irányelveinél a 
„Gyakorlatiasabban, érdekeseb-
ben" jelszóval egészítette ki. Mit 
jelent ez a célkitűzés a gyakor-
latban, azaz hogyan is áll a po-
litikai képzés a SZOTE-n? 

A politikai képzés valamely 
formájában való résztvétel min-
den KISZ-tag számára kö-
telező. Ennek az elvnek a szelle-
mében a tagságot az ifjúsági 
vitakörök munkájába kapcsoltuk 
be. Ezek a vitakörök a politikai 
ismeretek adásán túlmenően azt 
a célt is szolgálják, hogy a vita 
sofán a hallgatóság közéleti ta-
pasztalatai, felszólalási képessége, 
a megszólalási felelősség érzése 
és vitakészsége kialakuljon. En-
nek legjobb fórumai az ismert 
közösségek, az alapszervezetek, 
ezért az egyes vitakörök alap-
szervezeti szinten szerveződnek. 
Nem lehet vitát várni olyan té-
mában, amihez a hallgatóság 
nem ért, ami iránt nem érdeklő-
dik, vagy ami éppen információ-
közlő jellegénél fogva nem teszi 
lehetővé az eltérő vélemények 
kibontakozását Ezért az alap-
szervezeti agitációs és propagan-
da felelősöknek az év elején té-
majavaslatokat adunk, de ugyan-
akkor javasoljuk, hogy elsősor-
ban a tagság érdeklődésére és ne 
a listára támaszkodva válasszák 
ki a körök témáit. Egyetempoli-
tika, belpolitika, szakmapolitika 
adhatja elsősorban a nézetek 
összecsapását, ezért ezt részesí-
tettük előnyben a témajavasla-
toknál és a munkatervek tanúsá-
ga szerint az alapszervezeték is 
ebben a szellemben választottak. 
Nem elég a jó téma, a megfelelő 
tálaláson is sok múlik. Több té-
mához javasoltuk meghívott elő-
adót vitavezetőt egyetemünk jó 
előadókészséggel rendelkező, a 
témához értő oktatói, városunk 
illetékesei köréből. Törekszünk 
arra is — idei kezdeményezés-
képpen, még nem teljes ered-
ménnyel —, hogy a vitaindítók-
hoz lehetőség szerint módszerta-
ni anyagokat, filmeket diafilme-
ke t írásvetítőre előkészített anya-
gokat hangfelvételeket alkalmaz-
zanak. Nem adhatok részletes 
felsorolást a témákból, csak né-
hányat szeretnék felvillantani: 
— Ketyeg-e a biológiai pokol-
gép? — Taylor gondolatait szem-
besítette a valósággal Szemere 
professzor. — Diákmunka a föl-
deken — az állami gazdaság jog-
tanácsosának meghívásával; Ho-
gyan éljünk? — Csúszópénz, 
hálapénz, bórravaló — nagy or-
vosaink véleményének ismerteté-
sével érdekesebbé téve. 

A KISZ KB PKO minden év-
ben kiadja módszertani anyagait 
tankönyveit, de ezeket általános 
Ismereteket adó tartalmuk miatt 
csak részben lehet felhasználni 
olyan emberek képzésére, akik 
ezekkel az alapfogalmakkal már 
a világnézetünk alapjai tantárgy 
keretében vagy a marxista tan-
tárgyak oktatása során megis-
merkedtek. Ezért nem is indí-
tottuk be a KISZ-aktivisták köre 
tanfolyamot, és az alapszervezeti 
titkárképző tanfolyam is elsőso--
ban sajátos egyetemi szemlélet-
tel. egyetemi témákkal működik. 
a SZOTE-n belüli gyakorlatról, 
elvárásokról tartanak előadást 
KISZ-vezetőink az első és má-
sodéves valamint a most meg-
választásra került felsőbbébe* 
hallga*ókrtak. Az előadások után 
konzultációk következnek. -ihol 
kisebb csoportokban dolgozzuk 
'el az előadások anyagát. A re-
szortvezetóképzők munki •sooort-

I ülések keretében zajlanak, itt u 

adott munkaterületek sajátossá-
gainak megfelelően módszertani 
ismeretek, gyakorlatias informá-
ciók adására törekszünk. Az agi-
tációs és propaganda munkacso-
port vezetőképzőin külön hang-
súlyt kap a szemléltetés, a meg-
győzés és a marxista tantár-
gyakhoz való viszony problema-
tikája. 

Az alapszervezeti politikai fél-
órák egyetemünk pártszervezeté-
nek segítségével, az MSZMP 
tagjainak előadásával folynak. 
Minden évfolyamon szerepel el-
ső félévben egy gazdaságpoliti-
kai témájú előadás, második fél-
évben pedig az MSZMP XII. 
kongresszusára való felkészülés-
sel foglalkozó téma. Ezen KÍVÜI 
évfolyamonként szociális témá-
kat ismertetnek az előadók, a 
párt- és tömegszervezetek, a 
hallgatói pártalapszervezet okta-
táspolitikánk időszerű kérdései, a 
diplomások és középkáderek 
kapcsolatainak kérdései is sorra 
kerülnek. 

ASZOTEATRUM POL1T1CUM 
idén is működik, remélhetőleg 
olyan témákat sikerült találnunk, 
melyek elég érdekesek lesznek 
ahhoz. hogy törekvéseinknek 
megfelelően kialakuljon az az 
állandó résztvevő gárda, amely 
a vitaműsor bázisát alkotja. Az 
előműsorok talán becsalogatják a 
vitára azokat is, akik maguktól 
nehezen mennének el a „csak 
politika" címen hirdetett, össze-
jövetelre. A Marxizmus-Leni-
nizmus Intézet által meghirde-
tett speciálkollégiumok is elfo-
gadhatók természetesen politikai 
vállalásként annál is inkább, 
mivel ezeken is vitára, a nem 
előadás, hanem konzultációs jel-
legű képzésre törekednek az ok-
tatók. 

A központi előadéisok, szabad 
pártnapok szervezésével igyek-
szünk elérni azt, hogy egy-egy 
témáról a kérdések illusztris 
szakértői tartsanak az érdeklő-
dőknek előadást, nyújtsák a leg-
újabb ismereteket Nem lenne 
teljes ez a cikk, ha nem foglal-
koznék külön az elsőévesekkel 
való törődéssel, a politikai mun-
ka területén is. Az egyetemi 
KISZ-bizottság ülésen tárgyalta 
Az elsőévesekkel való foglalko-
zás specifikumai című témát, 
amelyben nagy szerepet kapott 
a politikai képzés, a politikai 
munkára való felkészítés is. 

A választások során az agitá-
ciós propaganda munkacsoport 
nagyrészt megújult és az új em-
berek lelkesen vetik bele ma-
gukat a munkába, tanítanak, de 
ugyanakkor tanítást is várnak. 
Igyekszünk az elsősöknek újat 
mondani, de számítunk új ötle-
teikre a középiskolákból, mun-
kahelyekről magukkal hozott 
tapasztalatokra is. 

Lehet hogy túl optimista ez 
az írás, de a valóságban is igaz, 
hogy a politikai képzés már 
szervezett formában működik és 
az ú j képzési formák, ú j mód-
szerek már csak finomítást mi-
nőségjavítást jelentenek. 

A képzés színvonalához nagy-
ban hozzájárulhat, hogy a poli-
tikai képzési felelősök révén 
tervszerű munka folyhat minden 
képzési formában és a két fele-
lős (egyetemi szinten: Nagy Ka-
talin, a Gyógyszerésztudományi 
Karon: Bojtor Edit) ..főállásben" 
szervezhetik a képzést, töreked-
hetnek arra, hogy a képzésben 
érdekes és szemlél' 'tágító isme-
retátadást láthasson majd a 
SZOTE valamennyi hallgatója. 

PIKÖ RÉLA 
a SZOTE KISZ agitációs * 

propaganda felelőse « 



Gyakorlati gondolatok 
a szakmai gyakorlatról 

A szegedi jogi kar hallgatói 
augusztus 21-tól szeptember 30-
i i szakmar gyakorlaton vet tek ' 
ráazt, amelyről évfolyamtársaim 
nagy részének igen jó a vélemé-
nye; hasznosnak tartóttá. Még-
sem a dicsérő szavakkal folyta-
tom az értékelést, hanerrt töp-
rengéssel, ami nem a mostani 
gyakorlatot érinti, hanem a szak-
mai gyakorlatok jelenlegi rend-
szerét Évek óta köztudott tény, 
hogy a jogászképzésben kevés a 
gyakorlatiasságra való nevelés: 
kikerülünk jónéhányati summa 
cum laude minősítéssel, de egy 
tanúkihallgatást, egy helyszíni 
szemlét vagy egy tényvázlatot 
nem tudnánk levetetni, elkészí-
teni. Szinte ott vigyünk, ahol az 
a szigorló orvos lenné, aki egy 
Injekciót nem tud b e a d n i . . . 

Eaeket a dolgokat valójában 
nem is lehet az egyetemen meg-
tanulni — megtanítani) erre iga-
zán e t alatt a másfél hónap alatt 
jöttünk rá. Hiába jó as elméleti 
képzés, a gyakorlati munkára 
nem az előadó termekben, ha-
nem a i Ügyészségeken, tanácsok, 
nál. vállalatoknál és bíróságokon 
kell felkészíteni a leendő jogá-
szokat. 

Miért Is nem jó egészen a je-
lenlegi renduerT Köatudott, hogy 
a negyedéveseknek mintegy ki-
lencven százaléka most készíti el 
a szakdolgozatát, mégpedig a 

gyakorla t tá A* előzetesen kia-
dott tájékoztató szerint a napi 
hat óra munkaidőből ugyan csak 
két óra fordítható erre —• ami 
bizony a valóságban négy-öt órát 
Is k i te t t Ezért sem tudtunk a 
kltűr.ött Célnak maradéktalanul 
eleget tenni. (Nem véletlen, hogy 
éppen az a hallgató mondta, 
hogy majdnem többet tanult a 
másfél hónap alatt, mint az elő-
ző négy évben, akinek kész volt 
a szakdolgozata.) Másrészt azért 
sem a legmegfelelőbb Időpont a 
negyedév vége, mivel köztudott, 
hogy a legnehezebb Vltfegaidó-
szakról van sió. így jóval több 
embernek marad vizsgája szep-
temberre, mint a s alsó évfolya-
moknál. Ezt ugyan lelkiismere-
tesebb felkészülés kiküszöbölhet-
né. mégis elszakadunk a realitá-
soktól, ha a jelenlegi egyetemis-
ta szemlélet gyors változására 
számítunk. 

A* eddig említettek mellett 
azért is célszerűbb lenne koráb-
ban 1« résztvenni Malmai gya-
korlaton, mert ez jelentős s eg í t - ' 
séget adna a pályaválasztáshoz 
hiszen most még negyedévben la 
sokan esak azt tudják, hogy jo-
gászok lesznek. Hogy nonioean 
milyen szakterülettel foglakoznak 
majd, még a leghalványabb el-
képzelés sem alakult kl bennük. 

Jogos ellenérv: ha bíráljuk a 

jelenlegi rendszert akkor mond-
junk Jobbat. Bér nem mi egye-
temlaték vagyunk hivatottak a r -
ra. hogy reformtervekkel dön-
gessünk az egyetem kapuin, a 
továbbiakban mégis pár mondat-
ban vázolnám azokat a felveté-
seket, amelyek a hat hét alatt 
alakultak ki bennünk. 

A jelenlegi hat hates gyakorla-
tot több időszakra lehetne fel-
bontani. Így például harmadév-
ben a tanácsok munkájával is-
merkednénk, negyedév őszén két-
három hétre az ügyészségek és 
a bíróságok fogadnák a hallgató-
kat, mig negyedév második felé-
ben betekinthetnénk a vállalati 
Jogtanácsosok munkájába is. Ez 
ugyan feltételezné azt 1«. hogy 
néhány tantárgy oktatásának 
Ideje megváltozzon, de ennek ki-
dolgozása már az Oktatónknak 
Jelentene többletfeladatot. 

A szakmai gyakorlat hasznos 
volt, de lehetne Hatékonyabb Is. 
mint ahogy azt, az előbbiekben 
vázoltam. Jobbátétele fontos fel-
adat, hiszen leendő Jogászaink ás 
oktatóink számára nem közöm-
bös, hogy olyan szakembereket 
bocsássanak ki az egyetem kapu-
in, akik nemcsak elméleti tudás-
sal felvértezettek, hanem, ha 
kell — többet nem le, de „egy 
injekciót be tudjanak adni". 

LérlfltiT György 

TTK-s . 
nyílt napok 

A Jóasef Attila Tudomány, 
egyetem Természettudományi 
Kara ebben a tanévben Is meg-
rendezi a kari nyílt napokat. A 
november 5— 6-ra meghirdetett 
rendezvényre a karon továbbta-
nulni szándékozó középiskolás 
hallgatókat várják. 

A nyílt napok lehetőséget ad 
az egyetemmel, as itteni képzés-
sel és munkával való megismer-
kedésre. A kétnapos rendezvény-
sorozat bő választékot kínál a 
gimnáziumok második-, harma-
dik- ás negyedik osztályos ta-
nulói számára. Érdeklődési kör 
alapján látogathatják a diákok a 
kar Intézeteit, tanszékeit, a JATE 
kollégiumait és a klubot. A kar-
ról szóló filmet ls láthatják, mely 
bemutatja a TTK-s egyetemisták 
m u n k á j á t intézeteken belüli te-
vékenységét A középiskolások 
megtekinthetik a Füvészkertet, 
az egyetem sportlétesítményeit, 
valamint megismerkedhetnek a 
JATE KISZ-szerveztének felépí-
tésével s munkájával. 

Véradás 
a JATE klubban 

November lS-én 14—tl éráig a 
JATE klubjában Önkéntes vér-
adást szervesnek. Minél több 
egyetemista fiatalt varnak, hi-
szen as embertársaink életének 
megmentéséért folyó harcban, a 
gyógyít« munkában üöntű fontos-
ságé ea aa önsetlen segítség. 

Felmérés 
- * . V p in-v ^-»»i ,r • . 
A közművelődési speciális kol-

légium negyven hallgatója októ-
ber 17-én egy napon át vizsgál-
ta a Békés megyei művelődési 
házak dolgozóinak munkáját és 
feltérképezte egynapi tevékeny, 
ségét. Harminc községben a köz-
művelődési speciális kollégium 
hallgatói Jól felkészülten és jól 
felkészítetten végezték munkáju-
k a t Tervezik, hogy Szegden is 
hasonló munkába kezdenek. 

^ . . h o g y h a egyezer mnnkakedvem támad, leölök e*y csöndes sa-
rókba •se" 

,.. v*gy ш иЛellem! tápláló" mellé. 

Medikus-
szemmel 

A Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem KlSZ-szervezete 
Bálás Éltes András, Horváth Ká-
roly áa TonelII Miklós szerkesz-
tésében. „Medlfcumemmel" cí-
mű antológiát adott közre. A 
jubileumi kötet megjelentetésé-
vel a SOTE KISZ-szervezete az 
egyetemi ifjúsági mozgalom 30 
éves évfordulója előtt kívánt 
tisztelegni. Ennek megfelelően a 
kiadvány írásait az Orvotegye-
tem című lap VISUS hallgatói 
mellékletének évtizednyi anya-
gából válogatták. így tulajdon* 
képpen egy második évforduló le 
aktualizálja az antológia megje-
lenését. hiszen a VISUS éppen 
ez évben ünnepli fennállásának 
tizedik esztendejét. — A beveze-
tőből megtudhatjuk: a szerkesz-
tés irányadó szempontja az volt, 
hogy as írások ne csupán szűk 
szakmai, de egyetemi körök, sőt 
a nagyközönség érdeklődésére is 
számot tarthassanak. Ezen belül 
az antológia bemutatja az orvos-
egyetemisták életét, megrajzolja 
a medikustársadalom politikai és 
erkölcsi arculatát A könyv anya-
gát а szerkesztők tematikailag 
csoportosították és nem csak me-
dikus szerzők írásaiból válogat-
tak. Ezek bevételét a kötetbe in-
dokolja, hogy annak idején ki-
zárólag a VISUS számára Íród-
tak. Így kerülhetett a kötetbe Se-
lye János Vallomás-a és Németh 
László egy levelének fakszimi-
léje ls. Az első nagyobb tema-
tikai egység a Közélet az egyete-
men címet viseli. Itt а SOTE volt 
KlSZ-tltkárainak emlékezéseit 
ad iák közre. Medikus hitközna-
pokról szól а következő fejezet 
а hivatásra készülés próbatételei-
re irányítva a figyelmet. Az Or-
vot és társadalom című rés* kö-
zéppont Iában a kutatói morál és 
gyógyítás etikájának aktuális 
problémája áll. A negyedik te-
matikai egység a nvflt osztályok 
rendszerének térhódításéról, az 
alkoholizmus rabjainak kezelésé-
ről tartalmaz Írásokat. A továb-
biakban beszámolókat olvasha-
tunk külföldi, nvári szakmai gya-
korlatokról. majd Gyógyitó elő-
deink címszó alatt Pápai Páriz 
Ferenc. W. C. Röntgen. Albert 
Schweltzer és Madzsar József 
munkáságá t Idézik fel a szer-
iek. A mi Perne»«zu«unk az 
egyik leghosszabb fejezet, amely-
ben a Németh Lászlóval. Illés 
Endrével, Benedek Istvánnal. 
Hernádi Ovulával készitett ln-
terlúk mellett néhány novellát 
Is közreadnak, de az egvség na-
gyobb ré«zét vernek töltik ki. 
Művészetről, művészekről vi-
szonylag sok irás Jelent meg a 
VISUS-ban, az antolóeiába töb-
bek között Goethé-ról. Pausz-
tovszkiiról. Dérv Tiborról szóló 
Írásokat válogattak be. Az utolsó 
ciklusba Görbe Tükör cim alatt 
humoros összeállítás kerül t 

(Medicina. 1Г7».) 

Felh ívás 
A Magyar Szocialista Munkás-

párt XII. kongresszusa és hazánk 
felszabadulásának 38. évfordulója 
tiszteletére a SZOT és KISZ kö-
zös felhívására országos munka-
verseny-mozgalom indult 

Az Orvos-Egészségügyi Dol-
gozók Szakszervezete támogatja 
a / kezdeményezéseket. hiszen 
ezekben kifejezésre Jut hazánk 
és népünk fejlődésének szolgála-
ta, egyetértése szocialista célja-
inkkal. 

Aa egészségügy területén ed. 
dig is példamutató eredményeket 
értek el a dolgozók: vállalatok-
nál a szocialista brigádok ás in-
téaményekben a munkamegjavi-
tó közösségek. 

Felhívjuk az egészségügyi dol-
gosókat, hogy csatlakozzanak az 
országot munkaversény mozga-
lomhoz, vállalásalkat az Intéz-
mények szocialista munkamoz-
galmának továbbfejlesztését tar-
talmazó 31/197«. (Eü. K. 14.) Eü. 
M. számú utasítás figyelembe-
vételével tegyék meg. 

A munkaverseny segítse elő a 
helyi oélok megvalósítását, a la-
kosság egészségügyi és szociális 
ellátottságának javítását, az e l . 
látás színvonalának emelését, já-

ruljon hozzá a tartalékok fe l t á r t ; 
aához, ösztönözze a dolgozók 
kezdeményező készségét, ezzel 
segítve 

— a gyógyító-megelőző munka 
továbbfejlesztését, 

— a progresszív betegellátás 
kialakításét, 

— a gondozás, szociális ellá-
tás fokozását, 

— az oktató és kutató munka 
javítását, a műszerek, munka , 
eszközök, gépek ésszerű haté-
kony kihasználását. 

— a dolgozók munkakörülmé-
nyeinek, szociális és kulturális 
helyzetének javítását, a munka-
védelem biztosítását, 

— a tudomány és technika ú j 
eredményeinek hasznosítását, a* 
újítások és általában az alkotó 
munka ösztönzését. 

Aa egészségügyi dolgozók a 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaversenyben való részvéte-
lükkel és vállalásaikkal hassa-
nak oda, hogy a lakosság minél 
magasabb színvonalú és a nö-
vekvő Igényekét kielégítő egésa. 
ségügyi ellátásban részesüljön. 

As Orvos-Egéfiséftigyi Doleoaék 
•sakaaerveeetének Elnöksége 

A z MSzBT tervel 
A Magyar Saovjet Baráti Tár-

saság József Attila Tudomány« 
egyetemi Tagcsoportja elkészítet-
te az írrt/lO-a* tanévre munka-
tervét. Összeállításénál alapvető 
szempontként vették figyelembe 
a Tagcsoport előző évi munkájá-
nak tapasztalatait továbbá, hogy 
a szervezet a párt- és állami 
vezetéssel, a társadalmi aeervek-
kel összehangoltan végezze mun-
t u j á t 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom S2. évfordulójáról 
ünnepi üléssel emlékeznek meg, 
ée november 7-e alkalmából ba-
ráti találkozón köszöntik az egy*, 
temen dolgozó szovjet oktatókat 

A Tagcsoport tervezi, hogy a 
Szegedi Egyetem szerkesztőségé-
vel közösen pályázatot hirdet 
mai szovjet irók és költők pró-
zájának és verseinek fordítására. 

A szovjet tanulmányúton részt-
vett oktatókat élménybeszámolók-

ra, as egyetemre látogató vagy 
Itt működő szovjet oktatókat pe-
dig előadások megtartására ké-
rik fel. 

Tovább kívánják ápolni a kap-
csolatot a Szegeden működő töb-
bi MSZBT csoporttal, a Szegeden 
élő szovjet iskolásokkal és egye-
temi hallgatókkal, valamint az 
ideiglenesen Szegeden állomásozó 
saovjet katonai egység tagjaival. 
E kapcsolatok bövítéae érdekében 
több baráti találkozót szerveznek. 
Szélesítik az együttműködést a 
Szovjet Kultúra és Tudomány 
Házával a tagság jobb tájékoz-
tatása céljából. 

A tervek között szerepelnek 
még saovjet vonatkozású kultu-
rális rendezvények, gyakorló ál-
telánoe Iskolai orosz nyelvi ver-
senyek, a magyar diákok szovjet 
iskolásokkal történő levelezései-
nek szélesebb körűvé tételé. 

P I L V A X - K Ö R " 
„PILVAX: pesti kávéház, as 

1840-es években a f ia ta l Ma-
gyarország, a Tizek Társasága 
törzshelye volt. 1848 elején a 
radikális értelmiség és Ifjúság 
találkozó-helyeként vált törté-
nelmi nevezetességűvé." Ezt ol-
vasom ki az Üj Magyar Lexikon-
ból, amikor a Pilvax nevet aka-
rom tisztázni. 

A tanárképző főiskola Közmű-
velődési Klubjának ötletére éa 
kezdeményezésére alakult meg 
most Szegeden a Pilvax-kór. 
Már tavaly ls hallottam a kör 
létrehozásának gondolatáról. Mi-
után letisztult hogy mit is takar 
a név és milyen céllal hozzák 
létre a kört. megtartották az el-
ső összejövetelt 

A Pilvax-kör létrehozásában 
Jelentős szerepet vállalt Hor-
váth Sándor, a főiskola Közmű-
velődési Klubjának vezetője. 

— Kéthetenként Jövünk össze. 
A foglalkozásokra előre felké-
szülünk, s a téma Ismeretében 
vitatkozunk. Politizáló közössé-
get kívánunk létrehozni. Olyan 
kört, ahol mindenkinek van kér-
déee is és véleménye is. 

— Hányan voltak az első ösz~ 
izejövete lent 

— Először a célkitűzéseket be-
széltük meg és előadást hallgat-
tunk az Eurokommunizmusról. 
Tíz-tizenketten voltunk. Termén 
szetesen várunk még olyan egye-
temistákat, főiskolásokat akik 
szeretik a politikát és a vitát. 

— Csábításul mondd el. mi. 
lyen program várja őket? 

— Mindig hét órakor jövünk 
össze a Hámán Kató út 25. szám 
alatt található Közművelődési 
Klubban. Legközelebb október 
24-én Che Guevaráról, maid no-
vember 8-én Magyarország vi-
lággazdasági szerepéről, novem-
ber 21-én az „Iráni kérdőjelek-
ről" vitatkozunk, december 5-én 
a téma: „Hogyan hal el az ál. 
lam?", december 19-én pedig a 
proletárdiktatúra leoz a vitaté-
mánk. 

Az első előadást Ráfeei István, 
a marxizmus-leninizmus tanszék 
tanársegédje tartotta. Szívesen 
elvállalta a Pilvax-kör patroná-
lását. Nem vezető szerepet kíván 
betölteni, csak segíteni abban, 
hogy a kör beinduljon. 

— Ml a véleménye a körről? 
Helyes kezdeményezés volt-e? 

— A Pilvax-kört a hallgatók 
azerették volna megalakítani 
már tavaly. Nemcsak előadasokat 
hallgatni bizonyos tematika alap-
ján, hanem már előzőleg a min-
denki által tanulmányozott témá-
ról vitatkozni. Végetvetni a po-
litikai „csevegéseknek". S nem 
azért megtartani mert kell. a 
illik. Nagyon helyeslem a kör 
létrehozását s jónak tartom az 
alapötletet. 

— Nem ad Iskolás ízt az, hogy 
előre fel kell készülnlt 

— Nem úgy kőtelező, mint azt 
az órákra kell. Sót, eljönni sem 
muszály, de aki ott van. sz iwel-
lélekkel ott legyen. A Pilvax-
kört egy központnak szántunk, • 
Igyekszünk szellemi vonzáskörze-
tet kialakítani. A tagság sem leez 
állandó, én úgy gondolom. 

— Miért Pilvax a név? 
— Nem tudom. Talán az ön-

állóság — az önállóan éa mégis 
közösen megfogalmazott gondola-
tok és kikerekedő viták — mia t t 
S azért, hogy van egy hely, ahol 
a fiatalok a politikáról beszélget-
nek. 

— Mit vár a körtől? 
— Ez a félév a próba Időszaka 

lesz. Én a bevezetőt mindig meg-
tartom, s a klslétszámú. de 
egyenrangú társaság vitatkozik 
utána. Szeretném, ha sikeres len-
ne a frissen megalakult kör. 

A Pilvax-kör nem hivatalos 
vezetőséggel, de annál nagyobb 
lelkesedéssel kezdte el foglalko-
zásalt. S aki úgy érzi, hogy ott 
a helye a következő foglalkozá-
sukon, már készülhet is Kubából, 
Che Guevaréról. október 24-re. 

Boriák Tibor 
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Bemutatjuk 
az Élelmiszeripari Főiskolát 

Á Szegedi Élelmiszeripari Fő-
Iskola, noha a város többi felső-
oktatási intézményével állandó 
kapcsolatot tart, mindezideig 
nem kapott bemutatkozási lehe-
tőséget lapunk hasábjain. A nem-
régiben megtett kezdeményező 
lépések, valamint a v felmerülő 
igény kielégítésére a Szegedi 
Egyetem örömmel ad helyet az 
Élelmiszeripari Főiskola gondjai-
nak. problémáinak is. Azt a fo-
lyamatot elindítandó, amelynek 
során e tervünket meg kívánjuk 
valósítani, most részletesen be-
mutat juk a Főiskola tevékenysé-
gét, amelyről Gábor Miklósné dr. 
főigazgatót, dr. Cséfalvay Ignác 
tanulmányi osztályvezetőt. dr. 
Faragó József hivatalvezetőt és 
Fekete Valéria KISZ-titkárt kér-
deztük. 

Szervezeti felépítés, 
oktatás 

A Főiskola kialakulásáról, ok-
tatási struktúrájáról kérünk elő-
ször tájékoztatást Gábor Miklós-
né dr.-tói: 

— Szegeden 1962-ben hozták 
létre az Élelmiszeripari Felsőfo-

miszeripari-gépész szakok Az 
előbbin oktatott ágazatok: a ma-
lom-, sütő-, keveréktakarmány-, 
édes-, hús-, baromfi- és tejipari 
ágazatok. Az utóbbin pedig gé-
pészeti, műszerezési és automa-
tizálási ágazatok vannak. 

— Mennyi a hallgatói létszám 
és milyen a képzés jellege? 

— A hároméves nappali tago-
zaton jelenleg 375-en, a négyéves 
levelező tagozaton 143-an tanul-
nak. A nappali tagozaton körül-
belül 50—50 százalékos a fiúk és 
lányok aránya. A mintegy 60 fős 
tanári kar mellett még 50 szak-
oktató dolgozik. 

Oktatásunkban főként a gya-
korlati képzés kap hangsúlyt. A 
gyakorlati órák száma 60 száza-
léka az összóraszámnak. A szor-
galmi időszakban a gyakorlatok 
korszerűen felszerelt laboratóriu-
mainkban és műhelyeinkben foly-
nak. Például az automatizálási 
laboratórium — amelynek beren-
dezését oktatóink készítették — 
országosan is egyedülálló. Az el-
ső és másodéves hallgatók a tan-
év befejezése után négyhetes 
üzemi gyakorlaton vesznek részt, 
az úgynevezett gyakorló vállala-

A technológia' folyamatok mérésére szolgáló tanterem berendez és ei-
cf jr resze 

toknál: Szegedi Szalámigyár és 
Húskombinát. Kecskeméti Ba-
romfifeldolgozó Vállalat. Buda-
pesti Csokoládégyár stb. A gya-
korlati oktatási munkát segíti a 
Gyakorlati Oktatási Tanács, 
melynek tagjai a főiskola okta-
tói és az üzemek vezető szakem-
berei. Ezen a tanácson belül 
iparági bizottságok működnek, a 
két szak ágazatainak megfelelő-

k é Technikumot, e felsőoktatási 
intézményből alakult meg 1970-
ben az Élelmiszeripari Főiskola, 
amely 1972-ben szétvált élelmi-
szeripari és — hódmezővásárhe-
lyi székhellyel — állattenyésztési 
Karra. 1979. szeptember 1-től az 
állattenyésztési kar már az Al-
Iatorvostudományi Egyetemhez 
tartozik. 

A Főiskola a jövőben ú j szer-
vezeti formában működik, inté-
zetekre tagozódva. Az oktatást 
három intézet irányítja: a Társa-
dalomtudományi Intézet, a Tech-
nológiai-. a Gépészeti- és Auto-
matizálási Intézetek. A szervezeti 
felépítésben ezek az Intézetek 
különböző osztályokból állnak. 

A Főiskola feladata az élelmi-
ezeripari termelőtevékenység, 
gyártástechnológiai folyamatok, 
automatizált gépek és berendezé-
sek üzemeltetési munkafolyama-
tainak irányítására és fejleszté-
sére alkalmas, továbbá a munka-
és üzemszervezés, valamint hi-
giénikus munkaterületen dolgozó 
szakemberek. élelmiszeripari 
üzemmérnökök képzése. Orszá-
gunkban Főiskolánk áz egyet-
len olyan felsőoktatást intéz-
mény, amely az élelmiszeripar 
legkülönbözőbb ágazatai számá-
ra képez szakembereket. Ily mó-
don jellegét tekintve tulajdon-
képpen műszaki főiskola. 

— Milyen szakok vannak a 
Főiskolán?? 

— Két szak van a Főiskolán: 
az élelmiszertechnológiai és élel-

— Milyen tantárgyakat oktat-
nak? 

— A képzés igen sokrétű, nyu-
godtan elmondhatjuk, hogy a 
SZÉF egy „kis műszaki egyetem". 
Többek közt a következő tan-
tárgyakat oktatjuk: számítás^ 
technika, mechanika, géprajz. ál-
talános és élelmiszerkémia, mű-
szaki hőtan, technológia. 

— Ez a sokirányú képzés mi-
lyen munkakörök betöltésére te-
szi alkalmassá a végzős hallga-
tókat. s milyenek az elhelyezke-
dési lehetőségek? 

— A végzett hallgatók elsősor-
ban élelmiszeripari gyáregysé-
geknél, vállalatoknál, kutatóinté-
zetekben. minőségvizsgáló intéze-
tekben, szakközépiskolákban, 
élelmiszergyártással és -feldolgo-
zással foglalkozó gazdaságokban, 
szövetkezetekben tudnak elhe-
lyezkedni. Az élelmiszeripari vál-
lalatok és gazdaságok által be-
nyújtott pályázatok száma min-
den évben meghaladja a pályá-
zatra jogosultak számát. Hallga-

tóink két-három álláshely között 
választhatnak. A fent említett 
sokirányú képzés következménye-
ként sokféle munkakör betöltésé-
re alkalmasak. Mezőgazdasági 
nagyüzemeink is egyre inkább 
igényt tartanak szakembereinkre. 
Például a hernádi Március 15-e 
Tsz baromfi- és sertésfeldolgozó 
üzemének szakember-gárdáját a 
nálunk végzett hallgatók alkotják. 

— Ha már a példáknál tar-
tunk, említsük meg a bajait is 
— szól közbe dr. Cséfalvay Ignác. 
— A bajai húskombinát felsze-
relésében, üzembehelyezésében 
ösztöndíjasokként kezdettől részt 
vesznek hallgatóink s a novem-
beri próbaüzemeléskor pedig ti-
zenöten kezdik meg itt munká-
jukat. Ugyanakkor ez cserekap-
csolat. a húskombinát is lehető-
séget biztosít hallgatóinknak ter-
melési gyakorlatra, vagv akár a 
szakdolgozat-témák kiválasztásá-
ra. 

— És Szegeden milyen elhe-
lyezkedési lehetőségek vannak? 

— A város már telítve van 
szakembereinkkel, ezért az elkö-
vetkezendő időben az országos 
igények kielégítésére nagyobb le-
hetőségünk lesz. 

— Fordítsuk meg a kérdést. A 
beiskoláztatással vannak-e prob-
lémák. illetve hogyan „népszerű-
sítik" a főiskolát a középiskolák-
ban? 

— A beiskolázási létszámot az 
Országos Tervhivatal, a Pénz-
ügyminisztérium, a Mezőgazda-
sági- és Élelmezésügyi Miniszté-
rium közösen állapítják meg. An-
nak érdekében, hogy á fokozódó 
igényeket kielégítvén megfelelő 
érdeklődésű középiskolások ke-
rüljenek hozzánk, minden évben 
beiskolázási kampányt indítunk 
az egész országban. Személyesen 
ellátogatunk a középiskolákba, 
hogy majdan az ország minden 
területére eljuttathassuk szakem-
bereinket. 

Tudományos munka, 
nemzetközi kapcsolatok 

— Milyen tudományos mun-
kát végeznek a Főiskolán? 

— Az oktatók kutatómunkája 
sokrétű — mondja Gábor Miklós-

,né. dr , —.Mi .seip jeflemezhetné 
ezt jobban, mint hogy tobfc'segük 
megszerezte a doktori címet.,, A 

A Szegedi Élelmiszeripari Főiskola főépülete 

lön megalakultak. Az elmúlt év-
ben két halllgató részt vett a 
plovdivi Élelmiszeripari Egyete-
men rendezett tudományos di-
ákköri konferencián és előadást 
tartott. 

— És ha már itt tartunk, mi-
lyen külföldi kapcsolatai vannak 
a főiskolának? 

— A főiskolánkon folyó szakem-
berképzés iránt igen nagy az ér-
deklődés külföldön. Jelenleg Dél-
Amerikából. Afrikából és Mon-
góliából érkezett fiatalok tanul-
nak intézményeinkben. Ez évben 
kezdtünk tárgyalni jugoszláviai, 
elsősorban Bácskában élő fiata-
lok továbbtanulási lehetőségei-
ről. 

Nemzetközi kapcsolataink ki-
terjednek szinte az egész szocia-
lista tábor országaira. Hallgatói 
cserekapcsolatunk van a moszk-
vai és az odesszai Élelmiszer-
ipari Egyetemmel, a berlini 
Humboldt Egyetemmel, a drezdai 
Műszaki, a varsói Mezőgazdasági, 
a poznani Mezőgazdasági Akadé-
miával és a plovdivi Élelmiszer-
ipari Egyetemmel. A külföldi fő-
iskolákkal, egyetemekkel kötött 
megállapodás alapján a hallgatók 
egy része külföldi szakmai ta-
nulmányúton, cseregyakorlaton 
vehet részt. Azok a hallgatók 
utazhatnak külföldre, akiknek ta-
nulmányi eredménye jó, s meg-
felelő nyelvismerettel rendelkez-
nek. 

— Milyen szinten folyik a 
nyelvoktatás a főiskolán? 

— Üzemmérnök képzésünkben 
jelentős helyet foglal el a nyelv-
oktatás. A saját erőből felszerelt 
audió-vizuális nyelvi laboratóriu-
munk rendkívül korszerű nyelv-
tanítást tesz lehetővé — kapcsoló-

órán az audio-vizuális nyelvi laboratóriumban 
(Fotók: K. Szabó István) 

Gyakorlaton a műhelyben 

kormány-szintű és tárca-szintű 
kutatási programokba az oktatók 
munkájukkal egyaránt bekap-
csolódnak. Ugyanakkor kötelező-
en előírtak számukra az úgyne-
vezett szinten-tartó kutatások, 
amelyek lényegében véve alkal-
mazott jellegűek, egyes problé-
mákhoz kapcsolódnak. Mindez 
gyakorlatilag az önképzés foly-
tonosságát biztosítja, ami elen-
gedhetelenül szükséges ahhoz, 
hogy oktatómunkájukat eredmé-
nyesen végezzék. 

— A hallgatók hogyan vesznek 
részt a tudományos munkában? 

— Diákjaink az országos tu-
dományos konferenciákon min-
dig képviselik a Főiskolát, több 
szekcióban is. Hozzátehetem: na-
gyon jó eredménnyel. A múlt 
évben például két első. egy máso-
dik és egy harmadik helyezést 
értek el hallgatóink, s hogy en-
nek az eredménynek az értékelé-
se objektív legyen. figyelembe 
kell vennünk, hogy egyetemisták-
kal kell versenyezniük, akiknek 
az ötéves képzés alatt több lehe-
tőségük van a tudományos mun-
kára. De főiskolai kereten belül \ 
is végeznek ilyen munkát, a tu-
dományos diákkörökben. ame-
lyek minden osztályon külön-kü-

dik be a beszélgetésbe dr. Csé-
falvay Ignác. — A hallgatók az 
orosz nyelven kívül francia, an-
gol. német, spanyol, lengyel nyel-
veket tanulhatnak. Hallgatóink 
50—80 százaléka tanulja fakulta-
tívan a felsorolt nyelveket. Ezen 
kívül vannak külön nyelvvizsgá-
ra előkészítő csoportjaink, me-
lyek eredményességét mutatja, 
hogy minden tanévben két-há-
rom hallgatónk tesz közép- vagy 
felsőfokú nyelvvizsgát. 

Meg kell említenünk, hogy pon-
tosan a mi kezdeményezésünkre 
szervezték meg először 1977-ben 
a Mezőgazdasági Felsőoktatási 
Intézmények hallgatói között az 
országos orosz nyelvi versenyt 
amelyen intézményünk tanulói 
igen szép sikereket értek el. 

Közművelődés, kultúra 
sport, KISZ 

— Biztosítani tudják-e a hall-
gatók számára a kollégiumi el-
helyezést és hogyan gondoskod-
nak a szabad idő kulturált eltöl-
téséről? 

— Annak ellenére, hogy hall-
gatóink többsége reál-érdeklődé-
sű, széleskörű közművelődési 

munka folyik a Főiskolán. Kü-
lönböző művészeti csoportokban, 
közösségekben töltik el hasznosan 
szabad idejüket hallgatóink. A 
legkiemelkedőbb munkát irodal-
mi színpadunk végzi. De fellen-
dülőben van jazz-klubunk és fo-
tószakkörünk is. A Főiskola kul-
turális életének irányításával 
Közművelődési Bizottságunk fog-
lalkozik. Irodalmi esteket. író-
olvasó találkozókat szervezünk 
rendszeresen, és hallgatóink nagy 
számban vesznek részt közműve-
lődési gyakorlatokon. Utóbbinak 
nagy jelentőséget tulajdonítunk, 
hiszen a főiskoláról kikerülve 
szeretnénk, ha hallgatóink nem 
csak jó szakemberekként dolgoa-
nának. hanem bekapcsolódnának 
munkahelyük közvetlen környe-
zetük kulturális életének irányí-
tásába. 

— Van-e önálló klubja a főis-
kolának? 

— Sajnos, eddig ez problémát 
jelentett, de ettől a tanévtől kezd-
ve ez is megoldódott Ugyanis 
néhány hete. szeptember 20-án 
adták át a főiskola ú j diákott-
honát. a Dorozsmai úton. Ebben 
az épületben több társalgó van, 
amelyek alkalmasak a rendsze-
res klub-program lebonyolításá-
ra. 

— A diákotthon átadásáig hol 
helyezték el a hallgatókat? 

— Eddig körülbelül 140 hall-
gatónak tudtunk kollégiumi he-
lyet biztosítani, de az ú j diák-
otthonnal gyakorlatilag minden 
hallgató ilyen irányú igényét ki 
tudjuk elégíteni. Tudniillik az 
ú j diákotthon 282 férőhelyes, a 
DÉLÉP volt munkásszállóiát ma-
ga a DÉLÉP alakította át szá-
munkra. A diákotthon mellett 
három sportpálya építését is ter-
vezzük. Ez azért is fontos, mert 
a főiskolán önálló sportkör mű-
ködik. 

— Milyen szakosztályokban 
sportolhatnak a hallgatók? 

a kosárlabda, röp-
abda. kézilabda, tollaslabda, aszl 

£ ^ r t a S a k népszerűek 
és ezek eredmenyesen is működ-

» • , m ° n d j a d r - Faragó József 
— Hallgatóink részt vesznek az 
egyetemi és főiskolai bajnoksá-
gokon a felsőoktatási i n t é z n £ 
nyek közötti versenyeken. Rend-
szeresen szervezünk kiránduláso-
kat, például igen kedveltek a 
STAa

t
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Jo tanuló — jó sportoló kitünte-
tést adományozunk 

Fekete 
KISZ-titkárát kérdezzük: 

— Milyen kapcsolatotok van 
a többi felsőoktatási intézmény 
KISZ-szervezetével. s milyen ná-
latok a KISZ-élet? 

— Vezetői szinten jó a kapcso-
latunk a társintézmények if júsá-
gi szervezeteivel. Különösen a 
JATE-val. A kialakult jó viszony 
lehetővé teszi azt. hogy hallgató-
ta - T e n d s z e r e s e n látogathassák a 
JATE-klub rendezvényeit, de a 
Tamási Aron-klubba is kapunk 
belépőket. A főiskola KlSZ-mun-
kajában nehézséget okoz a há-
roméves képzési idő, hiszen ez 
alatt nehéz kialakítani és folya-
matossá tenni a piozgalmi mun-
kát. Ennek ellenére elmondha-
tom, hogy KISZ-tagjaink lelke-
sen dolgoznak. A hallgatók 95— 
96 százaléka KISZ-tag, ez önma-
gában is jelzi az aktivitás mér-
tékét Egyébként a főiskolának 
van egy negyedévenként megje-
lenő újsága is. a SZÉF Híradó. 
Ez a lap az intézmény belső éle-
tével. a hallgatók, a KlSZ-szer-
vezet gondjaival foglalkozik. 

— Nagyon örülünk annak a 
kezdeményezésnek hogy a Sze-
gedi Egyetem szerkesztősége le-
hetőséget adott Főiskolátok be-
mutatkozására — fejezi be a be-
szélgetést Gábor Miklósné dr. ->-
® reméljük, hegy a továbbiak-
ban is helyet kaphatunk a többi 
szegedi felsőoktatási intézmény' 
mellett e lap hasábjain. 

K. K.—B. Gj . ; 

Valériát. a főiskola 

S Z E G E D I E G Y E T E M 5 f 



D I Á K P O R T R É '79 

Monológ a színpadról 
és a hivatásról 

— Ifam tudom, mennyire illek 
a Diák portré eddigi portréi közé. 
Nem vagyok sem eminens, »cm 
népszerű, legfeljebb közismert. 
Igazán népszerű — véleményem 
szarint — az az ember, akit so-
kan Ismernek és kedvolnek. En-
gem is sokan Ismernek, de ez 
nem jelenti azt, hogy ugyaneny-
nyien kedvelnek is. 

— Nem sokan szeretnek, s ez 
nem véletlen. Egyszerűen abbéi 
adódik, hogy nem rejtem véka 
alá másokról alkotott negatív 
véleményemet. A „mások" cso-

Kjé t tóként azok az orvostan-
gatók alkotják, akik igényte-

lenségükkel mindig dühbe guri-
tanak. Mikor felvettek a SZOTE-
ra, azt gondoltam, csupa látni-
tudm-befogadni akaró fiatal kö-
aé jövök. Hamar rá kellett Jön-
nöm. ebből a fájtéból, sajnos, 
elég kevés van közöttünk. A 
hallgatók többeégében a tudás-

* vágy kizárólag szakmai vonat-
kozásban él —- ami önmagában 
még nem bűn —, a társadalmi 
és köeügyekből teljesen kivon-
ják magukat. Érthető h á t hogy 
eaakkei az emberekkel nincs és 
nem is lesz soha közös témám. 
Mér hallom is válaszukat mi-
lyen nagyképű, link alak vagyok. 
Kétségtelen. Mm ülök olyan 
szorgalmasa a az iskolapadban 
mint ók, de ettól még vehetem 
komolyan a szakmát Bármit is 
tartanak rólam, engem elsősor-
ban az orvosi pálya érdekel, a 
felelősséggel akarom majd vé-
gezni hivatásomat. 

— A gimnáziumban több dolog 
érdekelt, de igaicán és komolyan 
esak kettő, a színház és a bioló-
gia. Biológus mégsem akartam 
lenni, a munka elméleti jellege 
miatt így aztán, maradt a szi-
ntezi mesterség Talán a leg-
hosszabb ideig aszal a gondolat-
tal kacérkodtam, hogy szinész 
teszek. Siófoki gimnáziumom 
•afajátanó csoportjában rendsze-
resen játszottam, szavaltam. Ez 
amolyan hagyományos diákszín« 
pad veit, ami a feketegarbós, 
avantgarde törekvéseket valló 
amatőr színjátszó csoportok kö-
zött nem volt túl modern. Én 

mégis mindent amit ma „szín. 
ház-ügyben" nyújtani tudón, ott 
tanultam. Onnan hoztam játék-
kedvemet, ott formálódott egyé-
niségem. 

— Végül mégis a SZOTE-ra 
Jelentkeztem. Húsz pere döntötte 
el, hogy Ide jövök. Apám sebész. 
Egy délután beugrottam hozzá a 
kórházba, éppen vakbélműtétre 
készült. Gyere, nézd meg, mond-
ta. Bomentepj, végignéztem, a 
mikor kijöttem, kijelentettem, 
hogy sebész leszek. 

— Felvettek, mégis hiányzott 
a játék. Valami olyasmit jelent 
ez számomra, amit nem pótol-
nak sem az olvasmányaim, sem 
a tanulmányaim, de még a ba-
rátaim sem. Színpadra állva to-
vábbadhatom mások vagy a sa-
ját gondolataimat, beszélhetek 
általam fontosnak vélt dolgok-
ról, az élet ú j oldalait mutatha-
tom meg az embereknek. Szóval, 
mindez hiányzott ezért azonnal 
jelentkeztem a SZOTE Irodalmi 
színpadához. Oly nagy lelkese-
déssel vetettem nagnm a dolgok-
be, hogy engem bíztak meg a 
színpad titkári teendőinek ellá-
tásával. Eleinte nem voltak sike-
reink, foglalkoztam is a gondo-
lattal. hogy átigazolok a JATE 
Egyetemi Színpadhoz. Erre még-
sem került sor, mert sportszerűt-
lennek tartottam. Bíztam mun-
kánk eredményességében, s úgy 
néz ki. nem hiába. 

— A Medieus Színpad tavaly 
szeptemberben alakult de lénye-
gében csak féléve tartanak ben-
nünket számon a városi amatőr 
csoportok között. Sokat várunk 
egymástól és az ú j „évadtól". 
Legutóbbi bemutatónk, a Ciapo-
dár madárka, nemcsak a siker-
élmény szempontjából volt je-
lentős, hanem azért la. mert ösz-
szerázta a társulatot. Mintha 
kezdetét vette volna a közösségi 
lét korszaka. 

— Hogy jó vezetője vagyok-e 
a színpadnak? Szeretném ezt 
hinni. Néhányan bizonyára úgy 
vélik, a színpadban pusztán sa-
ját ötleteim és elképzeléseim 
magvalósításának lehetőségét lá-
tom. Erről csak annyit, nem ide-

Oláh Attila Busante szerepében 

ál is dolog egyszerre rendezni és 
játszani. Kevés fiú van köztünk, 
ezért fordul elő, hogy mindkét 
minőségben résztveszek a mun-
kában. 

— Mostanában kevesebb időm 
jut a színpadra. A képzés is gya-
korlatiasabbá vált, s bekapcso-
lódtam a Sebészeti Klinika TDK-
munkájába. Tisztában vagyok 
azzal, hogy napjainkban egyre 
nehezebb univerzális műveltség-
re szert tenni, s hogy egyre ke-
vesebb a régi értelemben vett 
polihisztor ls. Mégis úgv gondo-
lom, az egyetemen eltöltött né-
hány év nemcsak arra való. hogy 
szakmai tudásunkat fejlesszük, 
hanem arra is, hogy minél többet 
fogadjunk be a világ dolgaiból, 
előző korok kultúrájából. Később 
erre úgyis kevés időnk marad, 
ha jó szakemberek akarunk len-
ni. Ezért csinálok én is egyszer-
re több dolgot, amíg lehet. S 
az időm egyre kevesebb, mert 
valójában, jó orvos és jó sebész 
akarok lenni. 

(Elmondta Oláh Attila negyed, 
éves orvostanhallgató.) 

G. 

Újjáéledő UNESCO klub 
A SZOTE-n a régi UNESCO 

klub már jó egy éve nem fűnk-
«ionéit A Dokumentációs Köz-
pontból érkezett anyagokat a 
Tájékoztatási Munkacsoport dol-
gozte fel. alkalmazta a politikai 
munkában, a kultúr- és kollégi-
umi munkacsoportok tevékeny-
ségében, mint tény- és szemlél-
tetéanyagot. A KISZ Bizottság a 
klub működését fontosnak ta r . 
tette, és határozatot hozott ar-
ról, hogy újjászervezi az t Új ve-
zetéssel az UNESCO-asszoelált 
középiskolákban érettségizett 
hallgatókra és a régi klubtagok, 
«a és természetesen minden ér-
deklődőre támaszkodva. 

A» ú j klubvezetőt, Kovács Sva 
n i . éves orvostanhallgatót ké r . 
deztük meg elképzeléseiről. 

— Milyen kapcsolatod veit s 
megbízatás előtt az UN&SCO. 
Ml? 

— Sárospatakon, a középisko-
lában három évig UNESCO-tag 
WBltam, elsőéves hallgatóként 
egy évig dolgoztam a SZOTE 
UNESCO klubjában, az angol 
ssopert vezetője voltam, de a 
ldub feloszlásával csoportom is 
szétszóródott és én munka nélkül 
maradtam. 

— Szsplember 27—20 között 
•olt Szegeden az VNESCO-asz-
saociált iskolák és UNESCO-klu-
bok VI. országos értekezlete, 
melyet kétévenként rendeznek 
meg. Te képviselted egyetemün-
ket, Mi a tapasztalatod, milyen 
segítséget nyújtott munkádhoz az 
értekezlet? 

— Csaknem valamennyi egye-
temi és főiskolai UNESCO-klub 
hasonló cipőben jár és ezért a 
klubok képviselőinek szekciójá-
ban elsősorban az Indulás nehéz-
ségeiről volt szó, arról, hogy 
milyen segítséget kaphatunk, s ar-
ról. hogy fel kell vermi a kap-
csolatot egymással 

— Mit jelent *s a gyakorlat. 
ben? 

— A Dokumentációs Köspont 
továbbra is küldi anyagait klu-
bunknak, ebből állítunk össze 
programokat nyáron a z ' U N E S . 
CO-klubok vezetői részére felké-
szítő tábort szerveznek, illetve 
évközben néhány napos konzul-
tációkon vessünk részt. Es az 
sem utolsó szempont hegy az 
Országos UNESCO Központtól 
minden évben ezer forint anyagi 
támogatást kapunk. Ami a kap-
csolatokat illeti, a JATE UNES-
CO Klubjával tervezünk közös 
rendezvényeket, meghívjuk egy-
mást programjainkra. Az ELTE-
vel és a Sárospataki Rákóczi 
Gimnáziummal is együttműkö-
dünk majd. 

— Terveitekről részletesebben? 
— Egyelőre tagokat toborzunk. 

Ezúton is kérek minden érdek-
lődőt, hogy kapcsolódjon be mun-
kánkba. Szeretnénk néhány fővel 
meglátogatni a nyíregyházi do-
kumentációs központot, hogy tá-
jékozódjunk a rendelkezésre álló 
anyagokról. Kiállítást tervezünk 
a Nemzetközi Gyermekév alkal-
mából a klubban és felkészülünk 
1980-ra, amit a Fogyatékosok 
nemzetközi évének nyilvánítot-
tak. Filmvetítéseket is szerve-
zünk majd a külföldi kültúrkln-
cset, más népek életét, szokásait 
bemutató filmekből, Nem feled-
kezünk meg arról sem, hogy a 
SZOTE Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinikája a WHO kutatási 
programjába is bekapcsolódik, 
erről is tervezünk előadást. Az 
UNICEF képeslapok árusítását is 
kezünkbe vesszük. 

A SZOTE KISZ Bizottsága 
szorgalmazza az UNESCO Klub 
megalakulását és munkáját. 
Igyekszik minden segítséget meg-
adni, de ez a segítség nem pó-
tolhatja a klubtagok, a hallgatók 
által végzett lelkes munkát 

P. B. 

Klubprogramok 
JATE-kh»b< 
Október l í , Ifl óra: Dieco 
Október 38. 20 órai A Klinl 

együttes koncertje 
Október 27. 19 óra: Üzenetek 

a palackban (Oláh Attila és Ap-
ró A, Zoltán előadóestje) 

32 óra: A négy testőr (angol 
film) 

Október n. lg óra: Filozófiai 
kör: Arisstotelész, mint a társa-
dalom, a nevelés és a művésse-
tek filozófusa (Se,: dr, Peis Ist-
ván) 

30 éra: Vendég: Páskánd} Gé-
za íré 

Október 30. 20 óra: Harminc-
öt év magyar színházművészete 
(1945—1980.), előadó: Szilágyi 
János, a Nemzeti Színház igaz» 
gatója 

Október 31, 20 óra; Ludwig 
I—n, (NSZK film) 

November 1. 20 óra: Beatrice 
együttes koncertje 

November 2. 19 óra: ór iás 
dlseo 

November 3. 20 óra: Mrozek: 
Emigránsok 

22 óra: A jónevű senki (Ame-
rikai film) 

SZOTE-klub: 
Október 27. 22 óra: ór iás dis-

co 
Október 29. 10 és 21 óra: Cseh 

Tamás előadóestje 
November 1. 19 óra: Szabó 

András daporáma műsora 
20 óra: A Calcutta trió indiai 

népzenét játszik 

Tamási Aron-klub: 
Október 24. 19 óra: Variációk 

egy témára (Oláh Attila és Apró 
A. Zoltán előadóestje) 

Október 29. 19.30 óra: Vámop 
Miklós: Létra (a.Stúdió Színpad 
bemutató előadása). A műsor 
után író-olvasó találkozó a szer-
zővel 

November 1. 20 óra: Magyarék 
(Teszáry Gábor és Torma László 
előadóestje) 

A katedra: műhely 
és „gályapad" 

Mit tegyen az alketásvággval 
teli, ambíeióüiua, tervező, kreatív 
ember, a Qendolkaejó: melvik 
utat válassza? He az író aaere-
Pét, akkor autonóm egyéniséggé 
kell formálnia önnönmagát ki-
nek munkája közben ki kall ik-
tatnia a nani. apró dolgokat! he 
a tanár werepót, akkor elsősor-
ban átadónak kell lennie, egy 
tantestület tagjának, egy szerve-
zet réssánek. kinek arra is ft» 
gyei ni ketl. hogy „tevékenven 
hozzájárul jen" az egész működésé-
hez. A két út, a két tevékenység 
látszatra konfliktusáé: fennáll a 
veszély, hogy a választás óhstat» 
lanul — akárhogy dőljön is el a 
kérdés — a személyiség torzulá-
sát vonja magával. Németh 
László а gondolkodó eme örök 
dilemmájának egyszerre eldön-
tött, s egyezerre választott fele. 
letét adja és kapja Vásárhelyen 
1045—1964, között 

Orezsa Ferene most megjelent 
könyve — Németh hi*tU> vásár-
helyi korszaka — a* (ró pályájá-
nak épp e korszakát térképed 
fel. s micsoda táJakróll AB frél 
műhely vagy a tanért gálvepad 
lehetősége éa kényszere persze 
konkrét történelmi szituációban 
marüR fel az alkotó előtt, a fel-
szabadulást követően. Vásárhely 
kényszer éa vélaastás egyszerre? 
de épp a kényszer tudatos vá-
lasztása és vállalása, személyessé 
tétele, bensővé formálása nagy-
szerű a Németh László-l felelet-
ben. Az önmaga által, s önmagá-
ra szabott feladat a minőség 
mércéje példaadó: e cél nem ke-
vesebb, mint я tanítás „gálygpad* 
jának" műhellyé alakítása a kor , 
szerű katedra-teremtés remé-
nyiben. így számára „A Pedagó-
gusi mesterség — habár munka-
ideje négyötödét aafvta magába 
— nem volt önkorlátozás. Sem 
emberi, sem írói értelemben. Té-
vgcttg «41уapadnak minősíteni 

Éghajlattan 
Felsőoktatási könyvkiadásunk 

régi adósságát törleszti dr. Pé-
ezely Györgynek, tudományegye-
temünk tanszékvezető professzo-
rának Éghajlatié» tankönyve, 
(1952. Óta nem jelent meg ha-
sonló tárgyú tankönyv) 

A Tankönyvkiadó gondozásá-
ban megjelent könyv alapvető 
célja, hogy a földrajz és földtu-
domány szakos egyetemi hallga-
tók számára egzakt klimatológiai 
szemléletet adjon. A szerző a kö-
zépiskolai matematikai és fizikai 
ismeretekre építve fokozatosan 
vezeti le. magyarázza a meteo-
rológiai, éghajlattani törvénysze-
rűségeket. Természettudományos 
gondolkodásra nevelve ismerteti 
a meteorológia alapfogalmait az 

— Németh László mindvégig as 
önmagát ajándékozó Önzetlen na . 
zerlás örömével végezte. Születés 
és nem kényszer dolgaként." S 
a tanitás tapasztalatai, a katedra 
műhelymunkájának eredményei, 
áthatják egész akkori tevékeny-
Bégét; a tanár szerepében a tel . 
jes, az autonóm saeméjyiség je-
lenik meg. Természetesen •=• 
amint ezt a kötet szerzője ár-
nyalatokig ható pontossággal 
elemzi — változik, átformálódik 
valamelyest a gondolkodó sze-
mélyisége, alkata, a gondolatok 
iránvs is, E kilenc, rengeteg ne-
hézséggel teli év alatt Németh 
László tanügyi reformot ír, drá« 
m á t esszét, tanulmányt, prózát 
s — ha másra nines lehetőség — 
fordít. Am e sokféle alkotás mö-
gött előbb ciklusok sejtenek felJ 
a személyiség belső konfliktusai 
ezer átalakulással kötik egymás-
hoz a legkülönbözőbb műfajú írá-
sok psoportjaití később kibomlik 
a Németh László-i alkati az a 
közös m a g amely már nem mű-
csoportokat. hanem életművet 
szervez együvé. S ami R Pálya ég 
a történelem sodrásában kulcs-
fontosaágú szerepet tölt be, a vá-
sárhelyi korszak is az író erköl-
csi szigorának és már-már aszke-
tikus önformálásának lángjától 
kapja a fényét 

A Németh LászlM életmű épp 
e korszakának megértéséhez nem 
elegendő a szaktudományos fel-
készültség — megköveteli az em-
beri-pedagógusi tapasztalatokat, 
az eleven oktatási gyakorlatot is, 
Grezsa Ferencnek, főiskolánk 
taiwsékvesető tanárának tótét« 
nem véletlenül aktuális éslzgaW 
mas olvasmány! mindkét tervié-; 
tan maximális gyakoriatrólTruW 
kedik. A Németh Lészló-l példa 
— a katedra ne legyen .gálya-» 
pad — továbbvihet*; reméUük! 

Szigeti Cseh* 1 

éghajlati tépye*«k fizikai ás fSW-
rajzi hátterét, a különböző ég-
hajlatok földi eloszlásának tör-
vényszerűségét. kialakulásuk oka-
i t Részletesen, különös gonddal 
elemzi a hó- és vízellátót t»ag 
kapcsolatát, az óceánok és a lég-
kör közötti kölcsönhatásokat Is-
merteti a* éghajlatingadozások 
okait a szól az ég haj lattanban 
alkalmazott fontoeabb matemati» 
kai-statisztikai munkamódsze-
rekről. 

Pégzely professzor könyve el-
sősorban az egyetemi oktatás eél-
jait szolgálja, de a biológusok, 
agrár, és műszaki szakemberek 
is haszonnal forgathatják, bizo-
nyára értékes segítséget nyúi> 
munkájukhoz. 

Kocka utca 13 
ezzel « címmel mutatta be 

Nagy Bandó András, fiatal sze-
gedi humorista, legújabb önálló 
estjét a főiskola Tamási Aron 
klubjában. 

Nagy érdeklődés előzte meg a 
bemutatót hiszen egy évvel eze-
lőtt ugyanitt találkozhattak a 
hallgatók az első ízben bemuta-
tott „Szénnel a kézben" műsor-
ral is, s emlékezetükben ott élt 
az akkori kellemes meglepetés, 
mely a rajzos-zenés műsor be-
mutatásakor érte őket. 

Mostani bemutatóján Bandó 
mindent megtett az est sikeréért 
Egy tízemeletes toronyház min-
dennapi életébe pillanthattunk 
be segítségével, s nemcsak a 
szokványos, szinte már közhely-
nek tűnő mozzanatokat elevení-
tette fel, hanem új, eddig isme-

retlen Jelenségekre is felhívta 
figyelmünket — a humor eszkö-
zeivel. Viszontláthattuk szipor-
icáiban a lakótelepek mindenna-
pi figuráit, az utcát benépesítő 
gyerekeket, a kukabúvárokat. 

Nagy előrelépés volt az előadó 
részéről, hogy színészi adottsá. 
gait is kamatoztatta, s úgy ját-
szott el jeleneteket és szerepe-
ket, hogy alakjai hitelesek, élet. 
szerűek lettek. A játék során 
mi is részeseivé váltunk a tör-
ténetnek, valamennyien megvizs-
gálhattuk saját eletünket, kap-
csolataink milyenségét, egymás-
hoz való viszonyunk értékét 

Az estet a Rátóti Humorfewptl-
válon bemutatott tízperces rajzos 
szám zárta, mely kellemes rá-
adásnak bizonyult 
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A közművelődési 

Greifswaldban jártunk 
Szeptember 35, — október 2. 

között egy hetét töltött a JATE 
csapata Greifswaldban, a Helyi 
egyetem sportegyesülete kézilab-
da szakosztályának vendégeként, 
A házigazdák gazdag program-
mal vártak bennünket, amelyet 
német precizitással szerveztek 
meg. Az egyesület autóbuszát 
rendelkezésünkre bocsátották, 
amellyel egész napos kirándulá-
sokat tehettünk és megtekint-
hettük a környék nevezetességeit, 
Lenyűgöző volt Idegenvezetőnk 
lexikális tudása és az, ahogyan 
bennünket beavatott a múlt t i t -
kait*. Ekkor még nem tudhat-
tuk, hogy hasonló élményt tog 
nyújtani a pályán is játékelegan-
ciéjávai, technikai bravúrjaival. 

voltunk a Rügen-szigeteh. El-
látogattunk Btnzbe, a híres ten-
gerparti üdülőhelyre ég Sassnitz-
ba is, ahová ottlétünkkor érke-
zett meg menetrend szerint a 
komp Svédországból. Az „úszó 
hld" óriás cetként nyelte magába 
a vagonok tucatjait. Megcsodál-
hattuk a híres rügeni krétahe-
gyeket és eljutottunk az ország 
legészakibb pontjára, Kap Ar-
konába ls, ami a sós tengeri szél 
birodalma. Sétáltunk a régi Han-
za-város, Stralsund hangulatos 
utcáin, 

Hat csoport részvételével nem-
zetközi tornát rendeztek a greifs-
waldiak. Két hármas csoportban 
küzdöttek meg a csapatok. A 
küzdést szó szerint kell érteni, 
ugyanis a németek nagyon ke-
ményen űzik ezt a férfias spor-

tét. A játékvezetők ilyen légkör-
höz vannak szokva, melyet bizo-
nyí t hogy több esetben — ami-
kor a magyaf kollégáik kétséget 
kizáróan hét méterest ítéltek Vől-
fla — továbbot intettek. 

Szokatlan volt számunkra, 
hogy a mérkőzésekre fedett 
sportcsarnokban került sor. a 
rtii csapatunk szabadtéri pályán 
Játsza medtíseit. Ugyancsak hát-
rányt Jelentett, hogy az összecsa-
pások mindössze 2X10 percesek 
voltak. Ezen időtartam kevésnek 
bizonyult ahhoz, hogy átvegyük 
az ellenfelünkre jellemző láték-
fltfflüst. Kétszer kaptunk ki) 
előszór 9:4-re majd 8:3-re, végül 
a harmadik mérkőzéseh végre 
mi győztünk 5:3 arányban. A 
gólkirály Címet csapatkapitá-
nyunk. Szúcs Mire nyerte el. 

Mindenkinek, így SZafVás Vil-
mos tanszékvezető testnevelő ta-
nárnak. csapatunk vezetőjének, 
edzőnknek Lengyel Géza testne-
velő tanárnak, valamint kíaé« 
főnknek, Gyarmati Lajos testne-
velő tanárnak és minden játéko-
sunknak az volt a Véleménye, 
hogy színvonalasan megrendezett 
programokon vehettünk részt, 
gazdag élményekkel térhettünk 
haza. feladatunknak érezzük azt. 
hogy tavasszal, amikor vendég-
látók leszünk, minden erőnkkel 
arra törekedjünk, hogy a miénk-
hez hasonló! jó benyomásokkal 
térhessenek majd haza greifs-
waldi barátaink. 

Hudák—Lndreni 

Gólyák bemutatkozása 
Nehezen tudom megfogalmaz-

ni gondolataimat a JATE gólya-
bajnokságáról. Ez az erőpróba 
nem más mint a gólyák bemu-
tatkozása: igen, Ilyenek vagyunk. 
Néha még ügyesek is, gyorsak is, 
egymással minden nagyon klassz. 
Mindezt elmondhatják azok de 
csak halkan — akik kint voltak 
az október 4-ének napsütéses dé-
lutánján a sportpályákon. Meg-
felelően előkészített pályákon, 
szakképzett diákbírók közremű-
ködésével és a tanárok maximá-
lis támogatásával kezdődtek a 
küzdelmek. A résztvevők száma 
nagyobb volt az elmúlt évinél, 
de sehogyan sem sikerült észre-
vennem a bölcsészeket. Az előre 
kiirt öt sportágból kettőn el sem 
indultak, míg további két sport-
ág versenyein a hölgyek nem je-
lentek meg, annak ellenére, hogy 
a fiúk derekasan küzdöttek. Az 
idén a siker sportágak a kosár-
labda és a kézilabda voltak. 

Az atléták ls kis létszámmal 
vettek részt a bajnokságon. Két 
tényező zavarta a verseny sike-
resebb lebonyolítását. Az egyik: 
a tájékoztatás nem volt megfe-
lelő, a másik: szervezési hiba 
miatt a koszorúzás! ünnepség 
egybeesett a verseny időpontjá-
val. 

Bízom benne, hogy a gólyák 
közül sokkal találkozunk majd 
a JATE SC szakosztályaiban. 

Eredmények: 
Atlétika: 

női 100 méter: 
1. Halász Judit 0TK 
2. Horváth Ildikó TTK 
8. Palotás Aranka BTK 

férfi 100 m: 
1. Sommphan TTK 
2. Petráska István JTK 
3. Solymosi Tamás TTK 

női 5X300 tn! 
1. TTK 
2. JTK 
3. (ВТК nem indult) 

férfi 5ХЭ00 m: 
1. TTK 
2. JTK 
3. (ВТК nem indult) 
Kézilabda: 

női 1. 
1. JTK 
2. TTK 
3. (ВТК nem Indult) 

férfi : 
1. TTK 
1. JTK 
3. ВТК 
Kosárlabda: 

női' 
1. JTK 
2. TTK 
3. ВТК 

férfi : 
1. TTK 
2. JTK 
3. ВТК 
Asztalitenisz: 
1. TTK 
2 JTK 
2. (ВТК nem indult) 
Kispályát labdarúgás: 
1. TTK 
2. JTK 
3. (ВТК nem indult) 
A gdlyabájnokeüg végső tor. 

rend)«: 
1. TTK 40 pont, 2. JTK 99 pont, 
3. ВТК 15 pont. 

PALAÖYI GYÖRGY 

klubról 
Egy plakát hívó szavának nyo-

mában indultam. ÖYERB EL 
hirdeti magát a Magányos embe-
riség, vagy egy másik lapon A. 
Wajda rendezte Clm programja. 
Hová is hívtatok? 

— Közművelődési klub műkö-
dik három éve a Juhász Gyula 
Tanárképző főiskola Hámán Ka-
tó úti épületében. Magát muto-
gató ceremónia nélkül épültek 
fél programjai. 

— Milyen foglalkozásokkal 
alakult meg ét működik klubo-
tok? 

— Múltunkról annyit, hogy 
filmklub, stúdiószínpad, alkotö-
kör folytatta munkáit, jazz törté-
neti sorozatot lehetett hallgatni. 
Ezeknek a foglalkozásoknak ott-
hont adva tovább szeretnénk bő-
víteni a kiscsoportos foglalkozá-
sok körét. Ha a« érdeklődés «16-
segítl, akkor politikai vitakör, 
b r ldnkör szélesíti programjain-
kat. Bemutatkozunk címmel a 
főiskolán működő tudományos 
diákkörök időnkénti találkozóját 
tervezzük. E rövid idő tapaszta-
lata azt mutatja, hogy tartalmi 
sikere a kiscsoportos foglalkozá-
soknak van, ahol erő« vonzódást! 
magok alakulnak ki. Szélesebb 
körfl népszerűségre a filmklub 
tett szert. 

— A filmklub műsora váloga-
tott, vagy alkalomszerű? 

— A Balázs Béla filmstúdió 
alkotásaiból áll Javarésze. A film 
megtekintésén túl megpróbálunk 
beszélgetéseket kezdeményezni 
meghívott vendégekkel, így ren-

Lusta hallgató az, aki még 
csak nem it tzimulálja a tanu-
lást. 

• 
ürít fe)Jet a vizsgáztató bizal-

mába férkőzni igen nahéz. 
• 

Hallgatók örökzöld töprengése: 
van-e értelme idejében felébred-
ni ét előadásra menni, ha ott 
úgyis tovább alszunk? 

• 

Pletykás kollégista lányok: emi 
mindenkiről — mindenki egyrő L 

.Ások c dolgok, amelyekről a 
leggyakrabban megfeledkezünk a 
MŐteletetuigek... 

e 
Jogászok tapasztalata: a zavar 

az ártatlant bűnötté tetzi, a btf-
nött pedig vallomásra kénytze-
riti. 

• 

Vannak hallgatók, akik a hó-
nap vége feli nem szeretik a 
természetet —' mert fúnek-fának 
tartoznak. 

• 

Min ketertg legtöbbet a tarta-
lom? — Azon, hogy nem tud for-
mába j önn i . . . 

Professzori intetem a fizika 
előadáson: á szabadesés törvé-
nye persze ie?tk(t tem kötelez ar-

dezőkket, színészekkel. C mellett 
a szocialista filmművészet Csúcs-
teljesítményeinek filmkockáit 
pergetjük olykor-olykor, 

— Mát műsorokra is »eámit-
hatnak az érdeklődök? 

— Lemezbemutatókat terve-
zünk, amelyén egy-egy kiválasz-
tott lemezt akarunk alaposan 
elemezni. 

— f a l a t eltakard hosszú füg-
gönyt húztál el egy telefirkált 
fekete tábla előtt Hogyan került 
tábla ebbe « terembe? 

— Ez a helyiség napközben 
oktatási célokat szolgál. Azonban 
hétfőtől péntekig, délután hattól 
tizenegyig a mi otthonunk. Nap. 
mint nap színes TV. sztereo rá-
dió és lemezjátszó, valamint fo-
lyóiratolvasó áll minden hallgató 
rendelkezésére. Klubunk megha-
tározója a nyitottság. Belülről 
Jövő igényeknek megfelelően 
próbálja kialakítani profilját. Ezt 
a munkát a klub négytagú ve-
zetősége, Botka Emőke. Papp 
Sarolta elsőéves, Beke fe rene és 
Horváth Sándor másodéves hall-
gatók végzik. 

— Tehát kötöttségek nélkül, 
Önmagát formáló elképzelésekkel 
bárki jöhet? 

— Nemcsak bárki jöhet, ha-
nem mindenkit várunk. Remél-
ve, hogy csupán vita- és prog-
ramtéma marad a Magányos em-
beriség. 

A beszélgetést Horváth' Sán-
dorral folytatta 

Láaár Mihály 

ra, hogy az életben bárki előtt 
hatra eeetn. 

0 

Gyakorló iskolai törtenet: 
mienőrtétkor kiderül, hogy a 

kisfiú házifeladata ront. A gye-
rek felsóhajt: 

— Ét it a* apám felületet-
sége miatt van. 

— Hogy-hogy? — kérgest cto-
dálkotva a tanár. 

— Mert valahanyszor leülte-
tem. hogy etindíja meg a lecké-
mét, mindig etak összecsapja... 

a ' 1 V v J \J 
Gyakorló iskolai dolgosatokból-
— A családunkban csak a ha-

lak tudnak úszni a naavszobai 
akváriumban. 

— A mamám «1 akar válni a 
papámtól, hogy ne legyen állan-
dóan egyedül otthon. 

— Nálunk mindenkinek meg-
van mindene, etak anyukámnak 
ninet mit felvennie. 

• 

Az Őtxi utóvizsgán hallottuk: 
Tanár: — A vegyértékeket He 

gyan tudja megadni? 
Vltsgásó: — Táblázatból. 
Tanár: — Érdekes. S hol a 

táblázat? 
Vizsgázó: — A padban, a töb-

bi puska között. 
— * — M 

„Tanévnyitó" 
A JATE Sportbizottsága és a 

JATE SC elnöksége 1979. Október 
13-én, 18 órakor tartotta meg 
együttes ülését a z Ady-téri Sport-
telepen. Dr. RáCt János, a JATE 
SC és ESB elnökének megnyitó 
szavai után első napirendi pont-
ként Oftftdndi János sportszervező 
számolt be 8 közelmúltban lezaj-
lott jelentős tanácskozásról, ame, 
lyet az OM és a KISZ KB rende-
zett, meg Csillebércen. A tanév-
kezdő értekezleten a felsőoktatási 
intézmények képviselői íontös 
kérdéseket vitattak meg. 

Második napirendi pontként a 
tollaslabda szakosztály „került 
terítékre". A 16—30 fős szakosz-
tály Jelenleg kisebb-nagyobb gon-
dokkal küzd, és túlságosan nagy 
a költségvetése. Két harmad- és 
hat negyedosztályú versenyző 
tart ja a színvonalat Van-e lehe-
tőség az előrelépésre? Mi a Jövő 
út ja? — E kérdések megválaszo-
lására rövid időn belül- sort kell 
keríteni, hiszen a versenyzési 
lehetőségeket biztosító anyagi 
támogatós eredményekben meg-
mutatkozó fedezetet igényel. 

Utolsó napirendi pontként az 
1979 80-as tanév tömegsportnap-
tárának tervezetét vitatták meg, 
A téma referense Hudák László. 
a KISZ EB sportfelelőse Volt A 
szépen kidolgozott és előkészített 
programhoz pontos és ütemszefű 
megvalósulást kívánunk. 

Az Ülés befejező részében sze-
mélyi változásokról döntött a 
JATE SC elnöksége. 

TT Kupa 
Talán sokan emlékeznek még 

-középiskolás, sőt általános Isko-
lás korukból egy-egy izzó han-
gulatú, osztályok közötti foci-
meccsre. Kosár-, kézi-, és röp-
labdában is nagy szurkolótábort 
vonzó versenyeket szerveztek az 
osztályok között, aminek elsősor-
ban a diáksport látta hasznát. A 
jó értelemben vett rivalizálás a 
sport egyik leknagyobb mozgató-
ereje — erre nagyobb tekintettel 
¡tellene lenni az egyetemi sport-
élet szervezésénél is. 

Nos, a JATE Természettudo-
mányi Karának TT Kupája első-
sorban ezt a célt tar t ja szem 
előtt. Az évfolyamok többé-ke-
vésbé amúgy is meglevő foci-
csapatai szervezett keretek kö-
zött, igazi kupameccseken mér-
hetik össze tudásukat; minden 
csütörtökön egy sportélménnyel 
gazdagabbak a játékosok ls, a 
szurkolók ls. 9 reméljük a no-
vember 18-i döntő a három cso-
port győztesének körmérkőzése 
olyan kupahangulatot teremt az 
Ady téren, amely biztosíték 
lesz arra, hogy a TT Kupa ha-
gyományteremtő kezdeménye-
zésnek bizonyuljon. 

BÁRÁNYI JÓZSEF 
TT- Káil sportfelelüs 

A vándordíj, amit & TTK leg-
eredményesebb csapata szerezhet 
meg. 

Mozogj, amíg 
A légköri viszonyok kiszámít-

hatatlan alakulásának jóvoltából 
megkésett, de igazi Vénasszonyok 
nyarát élvezhetünk majd két he-
te. Az átlagosnál jóval kelleme-
sebb időjárás egyéb gazdasági 
vonatkozásai mellett azzal a ha-
szonnal is jár, hogy a testedzés-
hez, sportoláshoz az október kö-
zepén megszokottnál Ideálisabb 
körülményeket biztosít, meghosz-
szabbítva egyúttal a szabadtéren 
űzhető sportágak szezonját, Klub-
ban, amatőr-csapatban vagy bár-
milyen tömegsport-szervezés ke-
retében mozogni vágyók örülhet-
nek igazán, az időjárás kegyelt-
jetként. De a lehetőség mindenki 

jó idő van! 
számára adott. Az ép testről-
szellemről szóló bölcs mondás 
külső, így kényszerű mozgatóerő-
ként hat, ezért minden Igazsága 
ellenére önmagában aligha vál-
hat sportpályára hívó szóvá a 
tudományba (?) temetkező egyete-
mista számára. h a őbenne nincs 
meg a belső igény a mozgásra.— 
Sétálni, a szökőkúthál vagy a 
Vértanúk terén sütkérezni fölöt-
tébb kellemes, testet-lélket fris-
sítő időtöltés. De próbáljunk meg 
eljutni a mozgás öröméig, mert 
miként a szellem is edzésre szo-
rul, úgy kívánja a test a f i r ká l 
megpróbáltatást és fordítva! 
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Vajon miért 
nem érdekel? 

Az egyetemek és kollégiumok 
hirdetőtábláin, a fákon, falakon, 
kapukon mindenütt, ahol csak a 
legkisebb esélye is megvan an-
nak, hogy az egyetemista meg-
fordul, egyik plakát a másikat 
árt 

E szerény és egyszerű, de 
ugyanakkor lényegretörő plaká-
tocskák meglehetősen gazdag 
programokra invitálnak: jazz és 
rock bandák koncertjeire, jeles 
színművészek, humoristák, pan-
tomimesek előadóestjeire, esti és 
éjszakai filmvetítésekre, irodal-
mi estekre, kiállításokra, animá-
ciós filmekre, karate és b ody 
building bemutatóra, rock szín-
házba, szociológiára és szexoló-
giára, rendezőkkel, írókkal, köl-
tőkkel, politikusokkal, képzőmű-
vészekkel, sportolókkal való be-
szélgetésre és a jó ég tudja még 
mi mindenre. No, és persze vá-
rosunk központjában álló —mé-
reteiben és szövegében szerény-
nek éppen nem mondható há-
rom reklámtábla — mit is hir-
dethetne mást, mint jó magyar-
sággal a következőket: Night 
disco shaw. Csak azt nem értem, 
miért törik magukat az illeté-
kesek, hogy napjaink disco-őrü-
letét még tovább népszerűsítsék. 
A disconak nem kell reklám: 
hiszen „Kerül, amibe kerül! — 
Állunk egy-két órát az éppen 
ügyeletes disco klub bejárata 
előtt? Nem számit. Ott kell len-
ni. Disco nélkül nem hétvége, a 
hétvége..." 

Ez eddig rendjén is van. mert 
ha már nem veszünk részt az 
Edzett ifjúságért mozgalomban, 
hétköznap, akkor legalább hét-
végén áldozzunk a sport szent 
oltárán azzal, hogy úgy teszünk, 
mintha mozognánk. 

De mit csinál a hallgatók több-
sége a hét többi napjának esté-
in, amikor szintén nyitva van-
nak a klubok, s az említett sze-
rény kivitelű plakátok által be-
ígért programokkal várják az 
állítólag minden iránt érdeklődő 
fiatalságot. Tanulnának talán 
minden este? Ez nem jellemző 

egyetemista kórtünet szorgalmi 
időszakban... 

Hát akkor vajon miért csak 
néhányan jönnek a Tamási Áron 
klub rendezvényeire, miért crak 
15—20 ember kíváncsi a legfris-
sebb filmekre a SZOTE premier 
mozijában, miért fullad kudarc-
ba lassan az érdeklődés hiánya 
miatt egy néprajzi sorozat, miért 
csak a haverok nézik meg az 
amatőr csoportok előadásait, és 
miért látom a klubok különböző 
programjain ugyanazokat az ar-
cokat, csupán egy szűk réteget 
a több ezres hallgatói létszám-
ból? És ez a jellemző — csupán 
egy szúk réteg az (mind három 
intézményben) — akiket sok 
minden érdekel, akik valóban 
fogékonyak és nyitottak. De ők 
vannak kevesebben. 

Félreértés ne essék. Nem aka-
rom ráerőszakolni a „kultúrát" 
egyetlen egyetemistára sem, a 
szakbarbárságtól megmentő kis-
angyal szerevében sem kívánok 
tetszelegni. Pusztán egyetlen do-
logra szeretném felhívni a fi-
gyelmét a „hiányzó" százaknák: 
később az egyetemről kikerülve 
nem biztos, hogy többségüknek 
lesz lehetősége és ideje ezekre a 
dolgokra, amiket itt és most még 
tálcán kínálnak számukra. 

Tudom boncolgathatnám, hogy 
a klubok tulajdonképpen már 
régen nem klubok a szó eredeti 
jelentésében, teljesen ráálltak a 
műsorszolgáltatásra és elvesztet-
ték klubjellegüket, s talán ezért 
is idegenkednek tőle többen: va-
lamint azt, homi sem a SZOTE, 
sem a TA klub messze nem 
optimális körülmények között 
működik. Ez azonban — bár-
mennyi« is a mérleg másik ol-
dala — nem menti fel azokat, 
akik a 4—5 • év alatt nem vesz-
nek tudomást intézményük mű-
velődési lehetőségeiről! 

„Takaródzó" 

A falak összeérnek . . . 
Október 18-án este baráti ta-

lálkozóra került sor a JATE 
Irinyi és József Attila kollégi-
uma között. A hír azért megle-
pő,' mert jónéhány éve — bár a 
kollégiumok falai összeérnek —, 
nem került sor közös rendez-
vényié, 

A József Attila kollégium nagy-
termében játékos vetélkedő ve-
zette be a programot. Az Irinyi 
kollégium csapata lett a győztes, 
bár lehet, a fiúk «erejüket" az 
éjfélig tartó discóra tartogatták. 
Bíró Kornélia, az Irinyi kollégi-
um titkára így értékelte a közös 
estet: 

— Az eredményt abban lá-
tom, hogy a két kollégiumot 
lázba hozva megteremtődött a 
lehetőség arra, hogy a hallgatok 
közelebb kerüljenek egymáshoz. 
Augusztus végén országos kollé-
giumi tábort rendeztek Pécsett 
E tábor egyik eredményének te-
kinthetjük ezt az estét. Tulaj-
donképpen ott döbbentünk rá, 
milyen fontos lenne kihasználni 
a két kollégium közelségét; kul-
turális, sport- és egyéb területe-
ken együttműködni. Ez az este 
alkalmas volt ennek a folyamat-
nak az elindítására. 

Hogyan látják a vetélkedőt és 
a közeledés lehetőségét a kollé-
giumok lakói? A József Attila 
kollégiumból egy magát meg 
nem nevezni kívánó fiú a kő-
vetkezőket mondta: 

A szándék mindenesetre 
dicséretes. Éppen ideje volt már 
egy ilyen jellegű rendezvényt 
szervezni. Azt hiszem, nincs még 
egy egyetemi kollégium Szege-

den, ahol csak fiúk laknának, s 
ez alaposan rányomta a bélyegét 
erre az estére is. Hiába volt meg 
minden akarat az irinyÍ6 lányok-
ban. a mi fiaink szégyenlősek, 
visszahúzódóak voltak. Nekünk 
ezt még tanulni kell. 

Oláh Béla, a József Attila kol-
légium titkára a következőkép-
pen vélekedett a rendezvényről: 

— Látva a közös est sikerét, 
remélem, közvetlenebb lesz a 
két kollégium vezetésének és 
hallgatóinak kapcsolata. Hiszen 
jónéhány közö6 tervünk van 
együttműködésünk szélesítésére. 
Jelenleg a mi kollégiumunk az 
egyedüli a JATE kollégiumai 
közül, ahol nem működik stúdió. 
Mivel önálló stúdió beindításá-
hoz nincsenek anyagi eszközeink, 
az Irinyi kollégiummal közösen 
alakítanánk ki a mi hálózatun-
kat. Ez a rendezvény lehetőséget 
adott kollégiumi bizottságunk-
nak arra is, hogy megismerjük, 
kikre számithatunk munkánk-
ban. Sajnálatos, hogy éppen az 
elsős hallgatókra számíthatunk a 
legkevésbé. Pedig az ő lelkesedé-
sük lenne a kollégium tovább-
fejlődésének biztosítéka. 

A rendezvényről megkérdez-
tük az Irinyi kollégium lakóját, 
Schüszler Erzsébetet is: 

— Jól sikerült az est. A ma-
gam részéről szeretek vetélked-
ni, nyilván más is így van ez-
zel. Gondolom, az lenne a ter-
mészetes, ha a jövőben sűrűn 
lenne hasonló rendezvény. 
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éneklik Jancsó Miklós és Her-
nádi Gyula ú j filmjében. A 
megnevezés egyes száma pontos: 
egyetlen filmet láthatunk, még 
akkor is, ha részeit külön-külön 
tekinthetjük meg. A Magyar 
Rapszódia és az Allegro Barbaro 
egyetlen egység két, önállóan is 
élvezhető eleme. Am a részeket 
mélyebb kapcsolódások kötik 
össze: ennek jelzése többek kö-
zött az írásunk címében idézett 
dal mindkét filmben visszatérő 
sora. A magyar történelem sajá-
tos alakulása és az egyéni tör-
ténet sajátos sorsa e konklúzió-
hoz érkezett el: a trilógia első 
része végén történeti valóságá-
ban, második részének befejezé-
sében pedig lehetségességében, 
virtualitásában. Szintetizáló, 
egységbe foglaló műről kell ír-
nunk. A filmtrilógia által átfo-
gott történeti kor sorskonfliktu-
sait a szerzőpáros végiggondolta 
már korábbi műveiben: a Hor-
thy-érát az Égi bárányban, a 
felszabadulás utáni időszakot a 
Fényes szelekben, a fordulat 
előjátékát a Csillagosok, kato-
nákban stb. 

Hernádi és Jancsó régóta a 
szakma mesterei: a szintézis igé-
nye náluk természetes. A vállal-
kozás azonban grandiózus és 
— valljuk be — látszatra ijesz-
tő. Átfogni a magyar sors ala-
kulását a múlt század végétől 
a koalíciós időkig! (Ahogy a 
halvány vagy épp direkt utalá-
sokból a néző kikövetkeztetheti.) 
A film értéséhez azonban a tör-
téneti ismeret nem elengedhetet-
len (ezt sugallja a trilógia nem-
zetközi sikere). Jancsó itt is f i -
lozófiát beszél a költészet leplé-
be bújtatva, a megkapó képso-
rok mögött történetbölcselet hú-
zódik. Am épp azért, mert e 
bölcselet egyben „művészet" is, 
itt csak egyetlen, de lehetséges 
nézőpontot fejthetek ki. A tör-
ténet drámája — akárcsak az 
antik dráma — párbeszéde az 
elbukó-megtisztuló hősnek és a 
történelemnek. Ki-ki másként éli 
át ugyanazt. Ki a Kar névtelen 
tagjaként, ki Szereplőként (pél-
da az utóbbira: az öreg Baksa, 

a Zsadányi-fivérek stb.). Am a 
Szereplő sem érvényesítheti aka-
ratát abezolút módon a történel-
men, a Kar névtelen szereplőin: 
személyes indulatai megszűnnek, 
mikor mégőrződve bukkannak 
fel a történet színpadán. (Ezért 
nehéz a színészek — főképp 
Cserhalmi György, Madaras Jó-
zsef, Tarján Györgyi — dolga: 
személyek és modellek egyszer-
re, szerepükben szerepet kell 
játszaniok; ez régi Jancsó-köve-
telmény.) A mű főhőse azonban 
Ananké, a görög sosrsisten: mi 
alakítjuk ő t de ő is alakít min-
ket. 

Így Jancsó számára a történe-
lem nem más, mint Kell és Le-
het vitája: a történelmi szük-
ségszerűség és a lehetségesség 
párbeszéde, ahol az utóbbi úgy 
küzd, vérzik, hogy a Kell pa-
rancsába átszivárog pirosa, és 
— végső soron — legyőzi a z t 
Am e dialógus nem alakul va-
kon: igazítja, determinálja a 
Múlt A címben idézett dal ta-
núsága szerint ezer év, a film 
történésében az agrárszocialista 
Baksa brutális meggyilkolása. A 
gyilkosság ténye elvezet minket 
a film alapkérdéséhez. A két vi-
lágháború közötti időszak a Ha-
talom metamorfózisának égisze 
alatt zajlik. Amikor a paraszt 
Baksa ü t ellenfele (Zsadányi 
István, Cserhalmi György kitűnő 
alakítása) mint a hatalom birto-
kosa a vereség tehetetlenségében 
üvölt megmutatva önmaga le-
hetetlenségét A Magyar rapszó-
dia végén parasztok és volt arisz-
tokraták (Cserhalmi és Madaras) 
szinte agyonütik egymást: az ú j -
rakezdést kettős vereségnek Kell 
megelőznie. (Közben olyan kép-
kockákat láthatunk, melyek 
Fellini vizionárius-realista mű-
vészetének erejével vetekednék: 
a fehérterror tobzódásában a 
Hatalom önmaga ellen fordul, 
mert mindent — önmagát is be-
leértve! — uralni akar: a terror 
bábjai játékos ritmusban önma-
gukat végzik ki, hogy erejük 
tényleges határait kiismerjék és 
birtokolják.) 

Mennyire torzítja el a szemé-

lyiséget a Hatalom? A Horthy* 
korszakban a három testvér há-
rom különböző utat jár be. Kö-
zülük egyetlen, aki a társada-
lom egészét próbálja átlátni, aki 
a nép felé fordul. De milyen 
küzdelemben?! A Magyar rap-
szódia befejezése felszabadító: a 
Kar előtt 12 Hős lépdel felénk, 
az egyik kezében kenyér. A tár-
sadalmi megváltás ára a szemé-
lyes — sugallja a kép. Az Alleg-
ro Barbaroban csak a lehetsé-
gesség szintjéig jutunk el idáig 
egy-egy pillanatra. A történelem 
alanyaira, az emberekre itt más 
fények vetülnek. Ananké itt a 
lélek tárnáiba húzódik: nem a 
közös érzés, hanem a tömege-
kért való elszakadás a lényege-
sebb (gondoljunk az egyenlősé-
get előrejelző-óhajtó parasztkö-
zösségre). Hiszen a kor kemény, 
Barbarusok földje, csendőröké, a 
két világégés között. A Magyar 
rapszódiában a történelem te-
remtette reális szituáció látomá-
sa volt a fontos, az /lllegro Bar-
baroban a történeti individuum 
(látomásos) helykeresése a szá-
mára adott lehetőségekben. A 
trilógia második részében ezért 
megnövekedett a „talán" szere-
pe. Például az osztályával meg-
hasonlott képviselő (Zsadányi 
István) „élettársát" ezért végzik 
ki kétféle módon: férjével, né-
met motorbiciklik harsogása kö-
zepette, s önmaga választása út-
ján, kommunista fogolytársai. 

A film szerkezete nem cikli-
kus: nem irányítja rendiét idő-
beliség. tematika. Jancsó — ko-
rábbi filmjeivel ellentétben — 
látszatra a legegyszerűbb eszkö-
zökkel dolgozik: képei azonnal 
érthetők, verbalizálhatók, „lefor-
díthatók". Am a látszatnak ne 
higgyünk: míg korábbi eszközeit 
beemelte ú j művébe, a trilógia 
jelentését más megoldásra bízta. 
S a nézőre: nekünk kell megkí-
sérelnünk gondolati úton hidat 
verni az egyes részek között, 
megteremteni a kapcsolatot az 
újszerűen szerveződő szintézis 
részeiben! Rendet teremteni, 
akár a tudat a történelemben. 

SZIGETI CSABA 

ELSŐ VIZSGÁIM 
Emlékfoszlányok, azaz nem kefl mindent elhinni 

iSgy'Ttte törpe peckesein bevonul. 
Vizsgázni. Anatómiából. Első 
vizsgája. Azért törpe. Csak még 
nem tudja. Ügy vágja be az a j -
tót, hogy a tanársegédnek kibom-
lik a nyakkendője. A tanársegéd 
ideglesen odakap, de már késő. A 
kis törpe még mindig nem tudja, 
hova érkezett. Magabiztos, de 
azért próbál nyugtalan képet vág-
ni, mert tudja, mi az illem. De 
csak azt éri el vele, hogy hoznak 
neki egy pohár vizet és valaki 
egy lepedővel legyezgeti. Azt hi-
szik, rosszul van. Végre a tanár-
segéd kérdésre bírja magát. Az 
úgynevezett koponya rejtélyes 
alagútjairol érdeklődik A kis tör-
pe nem emlékszik semmire, csu-
pán azt tudja, hogy az alagútnál 
van a nulla kilométerkő. Érzi, 
ezért a válaszért nem kap Krorru. 
pecher-díjat. A kis törpe gyakran 
néz tévét, így tudja, hogy nem-
tudás esetén mi a teendő Visz-
szakérdez! Hátha a tanársegéd 
sem t u d j a És akkor az éppen 
olyan mintha ő tudta volna a 
választ — a szabályok értelmé-
ben. Kis törpe kezd belejönni a 
játékba. Mosolyog. A tanársegé-
den jeges rémület Már csupa dér 
a szemöldöke. Kis törpét áten-
gedi. 

Később fizikából kellett gya-
korlati szigorlatozni. Vagy szi-
gorlati gyakorlatozni. Nem em-
lékszem. A baj, hogy akkor sem 
emlékeztem. Kaptam egy szappa-
ncsdobozt, tele volt árammal. A 
teteje világított az alja sziréná-
zott, és negyedóránként elmond-
ta az időjárást. Ezen kellett va-
lami kapcsolást előidéznem, úgy. 
hogy mindenki életben maradjon 
háromméteres körzeten belül. Ez 
persze bonyolult feladat Végül 
összekötöttem három ilyen szap-
panosdobozt, és bedugtam a 
konnektorba. Ekkor kidőlt a fal, 
de senki sem sérült meg. 

A kémia is vidám volt. Megír-
ni a tesztet önfeledt tippelések 
Az aceton a múlt héten idegen-
ben nyert a pirosszőlősav ellen, 
most otthon játszik a rézszulfát-
tal — akkor az e«yes Meg olya-
nok, hogy: a vasoxid büdös a 
vákumban minden második nap. 
tehát öt perc múlva fél h*mm. 
Állítás nem Igaz a másik állítás 
sem teáz. összefüggés van, akkor 
ez a Q variáció. 

Aztán ismerkedés az oros7 
nvelwel Próbálok rnCvHvótv 
Gyévocská, gyévocskám, gyévocs-

k ú C a 
szöveg. 

a maga gyévocská ja! Szak-
veg. Iván kezén bőr van. Iván 

hét rétegből áll. De a modern 
orvostudomány meggyógyítja 
Ivánt. Ezek után a szigorlaton el-
mondtam, hogy sikerült lefordí-
tanom, miszerint a kilenc has-
nyálmirigy lépésben halad a vak-
bél fe lé ahsl beleszájadzik a 
kötászövetes májzsugorodás, a 
gyomornak és a puha kollagén-
tol, felszabadulván alóla, neki,be-
le. Eme műfordítás ellenére is át-
engedtek. 

Jó volt élettanból is. A gyakor-
lati szigorlat. Azt a feladatot 
kaptam, hogy vágjak egy békát a 
falhoz, és nézzem m e g él-e? Ha 
él, akkor mártsam lógó végtago-
mat sósavba, és figyeljem a bé-
k á t Ha nem történik semmi, 
akkor jó. Nem történt semmi, 
csak elváltunk csendben... 

Végül a szigorlat anatómiából. 
A kis törpe már tudja, hogy az. 
Megyek a szervsétán. Pici ideg 
ágaskodik, kéne tudnom, mi az. 
Nézem. A másik oldalról is. Rá-
érünk. Kitépem, odaviszem a vi-
lágosra. Ott se szebb. Megpod-
rönv, meggyújtom a végét. Nem 
é g Akkor tiszta gyapjú. A p ro t 
szemében érdeklődés. Még min-
dig nem tudom, mi ez. Kapok 
egy akármit boncoláera. Valami 
fejlődési rendellenessége lehet 
Hiányzik a két vége és a közepe. 
Csak a széle van meg Nem szá-
mit, kiboncolom. A végén a széle 
is eltűnt. Rajta van a szikémen. 

Büszkén mutatom, megsimogBÍJ 
jak a fejem, megdicsérnek 

Aztán mégis harmadéves tet-
tein. 

(Kalmár István 1976; a MetS-
kusszemmal c kötetből) 

— Hidd el, ettől a disco 
nem lesz gólyabál! 

még 

O L V A S Ó I N K 
F IGYELMÉBE! 

A lapunk jelen számának 4—5 
oldala melléklet, a József Attila 
Tudományegyetem Természet-
tudományi Kara vezetőségének 
kérésére készült. Célja: tájékoz-
tatni a beiskolázási területek kö-
zépiskolai hallgatóit az egyete-
men és a karon folyó képzésről, 
az oktatás menetéről, a hallga-
tókkal szembeni elvárásokról, a 
választható szakpárokról, s a 
végzés utáni beilleszkedésről. 

A mellékletben emellett igye-
keztünk átfogó képet adni az 
egyetemisták életéről, szociális 
körülményeikről, s a számukra 
biztosított szakmai és kulturális 
lehetőségekről. 
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