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Nemzetközi jogászkonferencia Vizsgák előtt
A JATE Állam- és Jogtudományi Karának Mezőgazdasági
és Munkajogi Tanszéke, a Magyar Jogász Szövetség szövetkezeti tagozata, valamint a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának szervezésében
tartották
meg november
28—29—30-án a
szövetkezeti
jogászok
nemzetközi
konferenciáját.
A Technika Házában megrendezett három napos tanácskozáson — melyen csehszlovák, jugoszláv, lengyel, NDK-beli, szovjet és magyar szakemberek vettek részt — a
mezőgazdasági
termelőszövetkezetek
belső
viszonyainak jogi szabályozását és
annak továbbfejlesztését
elemezték.
s
A
tanácskozás
ünnepélyes
megnyitójára
november
28-án
délelőtt került sor. Az elnökségben helyet foglaló Szabó Sándort, a Csongrád megyei pártbizottság és Berta Istvánt,
a
A nemzetközi tanácskozást dr. Arttalfíy György nyitottá meg
Szeged városi pártbizottság titkárát és a konferencia vala- kotói tevékenység azért felelheNovember 29-én, csütörtökön
mennyi résztvevőjét dr. Magyar
dr. Nagy László egyetemi tanár,
tett meg ilyen jól a követelméÁrpád, a Legfelsőbb Bíróság tanyeknek, mert mindig támaszko- a Gödöllői Agrártudományi Egyenácselnöke, az MJSZ szövetkezeti
tem Jogi Tanszékének vezetője^
dott a tudományra és a gyakortagozata országos vezetőségének lati munkát végző szakemberekA szövetkezeti tagok
érdekvédelelnöke köszöntötte. Ezt követően
me a termelő típusú
szövetkezere. Az elkövetkezendő években
dr Antalffy
György
egyetemi a belső viszonyok fejlődésének
tekben cimmel tartott előadást,
tanár, a JATE rektora, a Magyar
dr. Veres József egyetemi tanár,
lelassulásával kell számolni, hiJqgász Szövetség elnöke monszen a mennyiségi mutatók he- a J A Í E Állam- és Jogtudományi
dott megnyitó beszédet. Elmond- • lyébe a minőségi mutatók lép- Kara Mezőgazdasági és Munkata. hogy a tudomány
szerepének
jogi Tanszékének vezetője penek. Ez a folyamat viszont megmegnövekedése
tetírekész
tudo- követeli jogalkotásunktól a tudodig a tagsági viszony új vonásait
mányos közéletet
teremtett,
s mányosan is megalapozott előre- elemezte.
ezáltal a tudományos
tevékeny- látást. A jogtudomány
feladata,
A konferencia utolsó napján
ség minden eddiginél
következehogy még közelebb kerüljön
a — november 29-én délelőtt ketesebben és tervszerűbben
tudja
valósághoz, elemezze az eddigi rült sor a mintegy száz szakemszolgálni
a szocialista"
építés
tapasztalatokat
Ss ennek
alapber vitájára, mely dr. Veres Jógyakorlatát. A nemzetközi tudoján munkálja ki a fejlődés úi
zsef elnökletével folyt, aki elmányos konferenciák a legjobb elemeit.
mondta, liogy. a Jiái'oninapop szefó.rumai a tudományos eredméA mezőgazdasági termelőszö- gedi tanácskozás nemcsak a : résztnyek állandó figyelemmel kísé- vetkezetek . tjelső Viszonyainak
vevők számára Volt tanulságos
rést nek, a sokoldalú együttműköés igen hasznos. Az itt elhangjogt-' szabályozásával és >armak
dés kifejlesztésnek, az eddig eltovábbfejlesztésével'
foglalkozó zott hozzászólásokból szerkesztett
ért eredmények, problémák és konferencián olyan időszerű kérháromnyelvű kiadvány segítségétávlati tervek
megvitatásának.
dések
kerülnek
megvitatásra, vel ugyanis a szocialista orszámint a termelőszövetkezeten be- gok szakemberei is felhasználA szocialista országok mező- lüli vagyonviszonyok főbb kérhatják az itteni tapasztalatokat.
gazdasági
termelőszövetkezetei
A konferencián Moharos József,
dései : a szövetkezeti tagok érfejlődésük nagyon fontos szakadekvédelme
a
termelőtipusú a Termelőszövetkezetek Országos
szához érkeztek, a szó valódi é r - szövetkezetekben, a tagsági jogTanácsa elnökségi tagja mondott
telmében hatalmas termelő egy- viszony ú j vonásai a mezőgazda- zárszót. Igen eredményesnek és
ségekké váltak, a figyelem kö- sági termelőszövetkezetekben. A
tanulságosnak értékelte a témazéppontjába kerültek és tovább- tanácskozáson lehetőség nyílik a
kör kérdéseit többféle megközefejlődésük
mikéntje
jelentős
testvér-szövetkezetek belső vi- lítésből vizsgáló aktív hozzászómértékben befolyásolja a fejlő- szonyainak vizsgálatára, az azo- lásokat. Elmondta, hogy napjadő országok szövetkezeti mozgalinkban a jogászok munkája nélnos és eltérő jegyek, feltárására,
a termelőszövetkemát Is. A szegedi tanácskozáson
az összefüggések elemzéseié, a külözhetetlen
zetek munkájában, s a továbbelhangzó vélemények
nemcsak
kite'nkintésre is — állapította
fejlődés érdekében ezért a gaza mezőgazdasági termelőszövet- meg dr. Antalffy György.
dasági szakemberek minden tákezetek továbbfejlődését fogják
Ezután
dr.
Seres
Imre
egyetemogatást megadnak ahhoz, hogy
elősegíteni, hanem az állami válmi tanát, az Eötvös Loránd Tua jogászok szellemi tőkéiét, ellalatokkal és az egyéb szövetkedományegyetem Állam- és Jog- méleti tevékenységét segítsék a
zetekkel foglalkozó tudománytudományi Kara Mezőgazdasági
gyakorlati munkában hasznosítaágaknak
illetve
kodifikációs
Jogi tanszékének vezetője a terni.
munkának is segítséget nyújtamelőszövetkezetek
vagyoni viszonak.
A háromnapos nemzetközi jonyairól, dr. Molnár Imre címzeAhhoz, hogy a mezőgazdasági
gászkonferenciát dr. Miklós Lates egyetemi tanár, a Központi
termelőszövetkezeti belső viszojos. az MJSZ titkára zárta be. s
Népi Ellenőrzési Bizottság elnöknyok jelenlegi magas szintjére
meghívta a résztvevőket üzemhelyettese a szövetkezeti
vezetés
elérkezzünk korszerű, a fejlődést
alapkérdéseiről
tartott előadást. látogatásra, a Forráskúti Haladás
mindig rugalmasan segítő jogalA konferencia első napja a hoz- Tsz-be.
kotásra volt szükség. Ez a jogalK. K.
zászólásokkal zárult.

„ ... valamely
ismeretanyagban
való jártasságot, tudást
elbíráló
hivatalos eljárás —
különösen
iskolában." — határozza meg a
Magyar
Értelmező
Kéziszótár
(Akadémiai, 1972.) a vizsga
szó
jelentését. Persze, ahogy ' a dolgok összeállnak bennünk, vagyis a definíció mögöttes, megélt
folyamata összélményében viszszahat magára a definícióra s a
szubjektum felől módosítja a fogalmi általánosítást. Ez egyben
jelzi talán azt is, hogy túl a kötelezettség kényszerén
minden
vizsgázónak (egyetemistának, főiskolásnak) különböző vizsgaélménye van vagy lehet.
Nem feltétlenül arra gondolok
itt, hogy a jeles vagy elégtelen
végeredmény némiképpen különböző szellemi-pszichikai feszültség feloldása, hanem inkább arra, hogy — a fenti definíciót kiegészítendő, s a vizsgát a tudásról való számot adásként értelmezve — e felfogás is különböző
viszonyulást enged meg. Abban,
hogy e felfogás érvényességének
lehetősége fennálljon, része van
a vizsgáztatónak is. különösen az
idézett meghatározás értelmében,
amely közvetve és egyoldalúan
éppen az ő személyét helyezi
előtérbe. Abból a szempontból
jogosan, hogy a tudásról való
számot adás középpontba helyezése nem kis mértékben függ
attól, aki az adott szituációban
kérdéseivel, közbeszólásaival irányítja a vizsga menetét. Mert
hogy a tudásról
való
számot
adás folyamata töltse ki a vizsga
szóllémi terét és idejét, az függ
a vizsgáztatónak
a
vizsgázóhoz
és a vizsgaanyaghoz
való viszonyától. Természetesen, a különböző
diszciplínák
jellegének
megfelelően maga a vjzsganvag
sugallja a tudás ellenőrzésének
módozatait. A lehetséges variációkon túl is fontosnak érzem
azonban, hogy a vizsgáztató fent
jelzett két viszonyulási mozzanata úgv rendelődjön alá a tudás
ellenőrzésének, hogy egyben a
tudásról való számot adás lehetőségét is megteremtse. Vagyis:
vizsgáztató és vizsgázó egy nyelven folytatott párbeszédéről lenne szó. S innen kezdve a kölcsönhatások bonyolultabbá válnak, a feltételezések sorozatai
egyre inkább a vizsgázóra vonatkoznak. Hiszen egy vizsgán
csakis akkor alakulhat ki a szó
igazi értelemben vett oárbeszéd.
(s egy pillanatra tekintsünk el
a két fél esyenranpúságának viszonylagosságától!, hí a vizsgázó
felkészül az adott ismeretanyagból, ha nem csupán betanulja
azt, de a rendszerszerű átgondolás szintién sajátítja el, ha
épnen a vizsgán van szellemi
teljesítő'^énességének csúcsán és
ígv tovább.
De húzzuk meg itt a határvonalat: eddig az plké^zeiés. ami
nem mindi? (ritkán) fedi a gyakorlatot. Minden poyetemista kerül olvan helyzetbe, hogy célja

egyetlen legyen: túllenni a vizsgán, egy kivételtől eltekintve
(elégtelen) mindegy, milyen m i n d .
bitessel. Éppen a praktikus gyakorlat bizonyítja e leifogás „létjogosultságát"
is, főként, í ha
nem
szaktárgyra
vonatkozó.
(Persze, kérdés: mi a
rtiellékú r g y ? talán például a dialektikus és történelmi materializmus
az?!?) Hiszen, gondolhatjuk, a
jövő szempontjából elegendő, ha
valaki a választott szakterületen
produkál
kiemelkedőt.
Érvényességében kétségbevonhatatlan
tapasztalat is támogatja e felfogást: korántsem bizonyos, hogy
a mindvégig eminens tanulókból
lesznek a jövő nagy tudósai, irodalmárai, orvosai. (Más kérdés,
hogy erre is van nem
kevés
számú példa.) Mint ahogy az
sem bizonyos, hogy a felkészülési
időt végigtanuló egyetemista jobban vizsgázik annál, aki csak az
utolsó napokat vagy éjszakákat
használja ki. A vizsgáztató kedvenc
kérdéseire,
problémáira,
módszerére vonatkozó előzetes
információk nemcsak a könyvtárban, de másutt is terjednek.
S adott esetben egy-egy ilyen
kérdés
helyes
megválaszolása
jobban befolyásolja a végső érdemjegy kialakulását, mint
a
rendszerszerű tudás. Dehát jó
lenne, ha a vizsgázót még ez
sem mentesítené utóbbi megszerzése alól. Ha más nem is ösztönöz erre, legalább az egyén önmagával
szembeni
felelőssége
legyen az, ami
a
választott
szakma, hivatás
ismeretanyagának valóban felsőfokú
elsajátítására serkentsen.
Persze,
nem
szabad elfeledni: az egyéni képességek önkritikus
számbavétele
elengedhetetlen
feltétel magának a felkészülési módszernek a
megválasztására. S talán itt lehet megvonni egy másik határvonalat, ahonnan a variációk, az
egyén kialakult szellemi-pszichikai sajátosságai következtében
megengedett és lehetséges felkészülési módszer és folyamat nyomon követése visszatorkollik az
elképzelésbe. Itt már csak feltevéseink és bölcs szabályaink lehetnek; utóbbiakat jó, ha lehetőség szerint megfogadjuk, az
előbbieket pedig bízzuk a gyakorlati megvalósulásra, vagy éppen az egyén önmagával szembeni felelősségére, erkölcsi érzésére.
Végszóként hadd ejtsek szót
valami másról, s próbáljuk meg
elhinni: nem a lírai lezárás csábításának engedve. — A vizsgán
ünneplőben
jelenik
meg
az
egyetemista, s ugyan nem ismerem a szokás eredetét, de úgy
gondolom: e külsőséggel is az
ünnepi
forma
hangsúlyozása
hagyományozódik. S hogy „legalább céljaink legyenek nagyok"
(Bretter György), azt is gondolom: legyen a vizsga ünnep, a
tudás ünnepe. S nehogy bárki is
félreértsen: ne más tegye azzá,
mint a tudás szépsége, b . GY.

Számítástechnikai kongresszus
A Neumann János Számítógéptudományi
Társaság
Szegeden
rendezte meg kongresszusát december 3—8 között.
A tudományos tanácskozás reprezentatív kiállítással kezdődött,
mely a magyarországi számítástechnikai ipar és a számítógépek
alkalmazásának jelenlegi lehetőségeit mutatta be. A bemutatót dr. Kovács Győző
főtitkár
nyitotta meg.
A Számítógéptudományi Társaság kongresszusának
ünnepélyes
megnyitó ülésére december 3-án,
az Ifjúsági Házban került sor.
Megnyitót dr. Vámos Tibor,
a
Neumann
János
Számítógéptudományi
Társaság
elnöke
mondott. Köszöntötte a kongresszus
résztvevőit
és
az
elnökség
tagjait,
dr.
Konc z
Jánost,
az MSZMP Csongrád
megyei pártbizottságának, titkárát, dr. Petrik Istvánt, a megyei

tanács elnökhelyettesét, dr. Petri
Gábor, a SZOTE rektorát, és dr.
Szőke falvi-N agy Bélát, a Szegedi
Akadémiai Bizottság elnökét. A
tudományos tanácskozáson megjelent Hermán H. Goldstine pro,
fesszor, aki a Számítógéptudományi
Tái-saság
névadójával.
Neumann Jánossal munkatárs-,
ként együtt dqjgozott.
Az ötnapos kongresszuson megközelítőleg 600 résztvevő hetven
tudományos előadást hallgatott
meg, melyek a számítástechnika
hazai helyzetéről, a számítógépekkel kapcsolatos kutatási és alkalmazási eredményekről számoltak be.
;
A kongresszus záró napján
dr. Vámos Tibor, a társaság elnöke bejelentette, hogy a Társaság Elnöksége a
számítástechnikai kutatásokban,
alkalmazásokban és a többi
tudományágakkal
való kapcsolatának
megteremté-

sében kimagasló érdemeket -szerzett szakemberek
jutalmazására
megalapította a Kalmár
bászlóemlékérmet. Az első ízben átadásra
kerülő
emlékplakettet
heten kapták meg, négyen egyéni,
hárman kollektív munkájuk elismeréseként. Kalmár
László-emlékérmet adományoztak dr. Benczúr Andrásnak, a Számítástechnikai Alkalmazási Kutató Intézet
tudományos
főmunkatársának.
dr. Csernay Lászlónak, a SZOTE
egyetemi tanárának, dr. Makay
Árpádnak, a JATE tudományos
főmunkatársának,
dr.
Varga
Lászlónak,
az ELTE egyetemi
tanárának, valamint megosztva
dr. Gergely Tamásnak, a SZÁMKI tudományos főmunkatársának.
dr. AndréJca Hajnalnak és dr. Németh Istvánnak, az MTA Matematikai Kutató Intézete munkatársainak.

Kívánunk a vizsgákhoz mindenkinek legalább egy kéményseprőt
vagy bzercncsét...

Az ifjúsággal az ifjúságért
A József Attila
Tudományegyetem
matematikus-fizikus
pártoíapszervezetének
tevékenységét
minden bizonnyal az ifjúságcentrikus szóval jellemezhetjük legjobban. Erről tanúskodott a tag.
gyűlésen a dr. Szalay István titkár által előterjesztett tartalmas
összegező beszámoló, s az utána
következő vita.
A Természettudományt Karon
dolgozó matematikus, fizikus oktatók munkájában az elmúlt öt
é«ben meghatározó jelentőségűek
voltak az MSZMP KB tudoreárly-, oktatás- és ifjúságpolitikai állásfoglalásai, amelyeknek
végrehajtásában jelentős eredményeket értek el. A tudománypolitikai irányelvek helyi érvényesítéséért a kommunisták jól működtek együtt a kar állami vezetőivel, s a szakterületükön tevékenykedő nem párttag kollégáikkal.
Megvizsgálták,
elemezték,
hogy a tanszéki, a kutató egységekben
milyen
a
tudományos
munka helyzete, s kapcsolata a
jy&korlati élettel, illetve más hazai és külföldi kutatóintézetekkel.
Megállapítható, hogy az elmúlt
őt év során tervszerűbb
lett, a
gyakorlati
igényekhez
közelebb
került
a tudományos
munka,
megerősödtek fő irányai, növekedett anyagi bázisa és eredményessége. szélesedlek, bővültek
az intésetek kapcsolatai Gyarapodott a tudományos fokozattal
rendelkező dolgozók, oktatók száma, közöttük több a fiatal. A beszámolási időszakban sor került
az Intézetekben dolgozók minősítésére, a képzéai tervek kidolgozására. E munkában aktívan részt
vett az alapszervezet, a minősítések és a tervek reálisak, az oktatók megfelelnek
a
követelményeknek.
Magasabb szintű, Jól
szervezett, kollektív munkájuk
elismeréséről tanúskodik az utóbbi években is számos kitüntetés,
illetve anyagi elismerés.
A
beszámolási
Időszakban
állandósult az oktatáa korszerűsítésének törekvése. Az új tantervek és programok kidolgozásában
a szegedi egyetem oktatói aktívan
rését vállaltak, messzemenően
figyelembe véve az
oktatáspolitikai
határozat célkitűzéseit.
Az oktatás korszerűsítése sorén a technikusi eszközök, felszerelések jelentős bővítésével, házi jegyzetek
kiadásával, több új, a főtárgyak

közötti összefüggések jobb megértését célzó előadás és speciális
kollégium meghirdetésével is törekednek a magasabb színvonalú
oktatásra, szakemberképzésre. Az
oktatók több gondot
fordítanak
az egyetemi hallgatók
tanulmányi
munkájának
segítésére. Ezt Indokolja hogy a matematika, fizika
szakos diákok körében elég max gas az utóvizsgák száma, illetve
az évismétlők és a végleg lemorzsolódók aránya. A diákok oktatói segítésének lehetőségeivel, a
konkrét tennivalókkal rendszeresen, s kiemelten foglalkozik az
alapszervezet vezetősége és tagsága, aktívan együttműködve e
téren a kar állami vezetőivel, s
a párton klVüll oktatókkal — keresve a hallgatókkal való hatékonyabb
együttmunkálkodás
ú j a b b és ú j a b b lehetőségeit.
A tanulmányi munkát
félévenként elemzik. Tapasztalataik szerint az utóbbi < időben lazult a
hallgatók tanulmányi fegyelme,
éppen ezért az
alapszervezethei
tartozó kommunisták
különösen
fontosnak
tartják az
évfolyamfelelős oktatók munkáját,
akiket
a pártcsoportok időről időre beszámoltatnak. segítenek. Az oktatók többsége lényeges
feladatának
tartja a nevelőmunkát
— amint
erről a taggyűlésen felszólalók
közül többen szóltak ls — de annak színvonalát magasabbra kell
emelni. Szükséges odafigyelni a
diákok magatartásának, viselkedésének problémáira is. A világnézeti nevelés eredményei
figyelemreméltók,
de koráht sincs ok
megelégedésre. Tovább kell tehát
fokozni a párttagság
ideológiaipolitikai felkészültségét. Jól szolgálják ezt a különböző politikai
tanfolyamok, amelyeken aZ alapszervezet tagsága
rendszeresen
réazt vesz, igényelve, hogy a napi politikai események mellett
mélyebb, általánosabb, a párt politikájával összefüggő elvi kérdésekkel is foglalkozzanak. Fokoz,
zák személyes példamutatással is
agitáló, nevelőmunkájuk
hatékonyságát.

arra, hogy a különböző szinteken
megtelelő munkakapcsolatok alakuljanak ki. Több párttag állandó fő pártmegbízatása a KtSZmunka segítése. Az évfolyamfelelős kommunista tanárok is nagy
részt vállalnak az ifjúsági szerve,
zet patronáláaából — elsősorban
az ő feladatuk, hogy a hallgatók
köréből rendszeresebb legyen a
tagfelvétel, amint erre a felsőbb
pártszervnek az alapszervezetrőt
készült, munkájukat színvonalasnak, jónak tartó minősítése ls
felhívta a figyelmet.
Erősíteni
kell a KISZ szerepét a szakmaitanulmányi munkában, a tanulmányi fegyelem megszilárdításában, a diákköri munka fokozásában, a hallgatók érdekvédelmének, — képviseletének hatéko.
nyabbá tételében, az egyetemisták közművelődési tevékenységé,
ben, a snortolás fellendítésébe.
Igen fontos feladatnak
tekintik
évek óta a fizikai dolgozó szülők
tehetséges
gyermekeinek
egyetemi felvételi vizsgára való előkészítését. Ennek az úgynevezett
FEB-tevékenységnek évente mintegy 150 egyetemista Is részese. A
tanárokkal együtt végzett munkának nemenak a beiskolázási eredménre. hanem a diákokra gyakorolt Dolitlkal nevelőhatása is jelentős.
Dt. Székely Sándor, ar M"3ZMI>
városi bizottságának titkára a
taggyűlésen az ifjúság
oktatásának, nevelésének soron levő feladataira
hívta fel a fiqvelmetl
a nárttagok fokoznák az nktnAUs
politikai kérdések iránti érzékenységüket, dolgozton i k
mé"
hatékonyabban a? Ifjtísácra váró
szakmai. társartn'mi. közéleti feladatok m e g v a l ó s í t ó é r t .
A taewvűlésen elhangzottak a-'t.
erősítették mea. hogy a JATE
matematiku*—flzllws
nSr'alap^rervezetenek tevéken veífirére <1
lövőbe^ is PZ iíjúságcentrikus6ág
lesz jellemző.

Az alapszervezet
kommunistáinak egyik fő feladatát jelenti és
a legtöbb
gondjukat
okozza a
KtSZ-szervezet
politikai
munkájának segítése és részbeni irányítása. A legnagyobb energiát az
ifjúság körében végzett munkára
fordították j f a fordítják, ügyelve
.

ijp

Sokrétű és aktív tevékenység
A Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola MSZMP 1. alapszervezetének beszámoló
taggyűlésére
november 29-én. a főiskola Történelmi Tanszékének nagv előadójában került sor. A párttaggyűlésen megielent Szántó
Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottsága mellett működő Tudományos és Közoktatási Osztály munkatársa.
valamint a főiskola
párt- és állami vezetői.
A beszámoló értekezlet első
napirendi pontjaként az alapszervezet párttitkára Rozgonyiné dr.
Molnár Emma számolt be az elmúlt időszak munkájáról. Az
alapszervezet ideológiai és politikai munkájáról szólva elmondta,
hogy a tagság elméleti
képzettsége magas szintű és korszerű.
Az alapszervezet területéhez tartozó oktatók, dolgozók ideologial
képzését a középtávú nártoktatási
terv alapján a Marxista—Leninista Esti Egyetemen, illetve helyi egyéves tanfolyamokon biztosították. Növekedett a főiskolán
az elmúlt öt évben a szakmaiideológiai konferenciák száma is.
a tagság elméleti felkészültségének korszerűsítése céljából évente
két alkalommal Ideológiai, politikai témával foglalkozó taggyűlést rendeztek. Az alapszervezet párttagságának aktivitása taaf/uűléseken.
a
szakmai-ideológiai
vitákban, s ú napi politikai munkában egyre erőfödik. A Jövő felftdaUI kösé tartozik az Ideológiai es a szakmai fejlődés Igényesebb egybekapcsolása.
A pártcsoportok tartalmi munkájáról
szólva
megállapította,
hogy a pártcsoportvezetők mindig pontosan összegzik a pártcsoport-értekezleten elhangzottakat es közlik azt a vezetőeeggel.
Kiemelte
a beszámoló, hogy
mindhárom pirtcsoportban
közvetlen, őszinte légkör
uralkodik.
Ezt követően az alapszervezet
partéletéről.
a 1 taggyűlésekről
esett szó. Az alapszervezet
az
evente
készített és jóváhagyott
munkaterv szerint végezte
felSZEGEDI EGYETEM5f

adatát. E munkatervek nem csak
egyenletesebb munkastílus kialaaz állandó jellegű feladatok ütekítása. Az eredményesebb pártmezését
tartalmazták.
hanem
munka érdekében tanulságos és
konkrét célkitűzései
is voltak,
hasznos lenne az alapszervezetek
mint például a
pártcsoportok
tevékenységének kölcsönös ismeKlSZ-t erősítő munkájának
megrete. az alapszervezetek vezetősészervezése. a
KISZ-alapszervezegének tapasztalatcseréje.
tek politikai nevelése,
KISZ-tagA beszámoló következő részégyűléseken a párttagokkal
szemben a KISZ és a szakszervezetben támasztott
követelménvek
ben végzett pártmunkáról szólt.
ismertetése, a párttagok
példaMegállapította, hogy a tagság
mutató hatása a párton kívülieksokrétű és aktív
tevékenységet
re stb. Nem egy alkalommal fogfejt ki. Ezt követően az állami
lalkoztak
nőpolitikái
kérdésekvezetéssel, az oktatási egységekkel külön is. s felmérés készült
a főiskolán dolgozó nők közéleti, kel fenntartott kapcsolatot értékelték. Kiemelték, hogy a mintevékenységéről. (Elkészült a nődenkori pártvezetőségnek köteoktatók tudományos munkájáról
lessége segítenie az állami vezeszóló felmérés is. amely későbbi
tést helyes törekvéseiben. A beidőpontban kerül á taggyűlés
elé.) A taggyűléseken folyamato- számoló végén a határozatok
Végrehajtásáról esett szó. Leszösan tájékoztatták a tagságot a
gezték, hogy az alapszervezetekfelsőbb pártszervek munkájáról.
ben születő határozatoknak közFelhívták a figyelmet arra. hogy
vetlenül kell segíteniük a pártszükség van á spontán, termémunkát. ezért a jövöbeh is körülszetes módon kialakult taggyűtekintően
megfogalmazott
és
lési vitákra, de a mesterségesen
végrehajtható határozatot
kell
előállított vitahelyzetek öncélúak.
hozniuk.
A pártépítő
munka
tartalmi
részét illetően a beszámoló ráRozgonyiné dr. Molnár Emma
mutatott arra. hogy a kialakult
titkár végezetül
megállapította,
konzulenst rendszer segítette a
hogy az 1. sz. alapszervezet telhallgatók felkészítését. A KISZ- jesítette mindazokat a feladatoVezetőségek. a taggyűlések ls
kat, amelyek a XI. kpngresszus
egyre jobban tartalmazzák az
határozataiból reá hárultak. Elaláhlási Jogukat és kötelességümondta, hogy a tagság a pártket. Jó indítvány, hogy a pártmunka során igyekezett a párt
csoportok a tagfelvétel előtt küpolitikáját a konkrét helyzet
lön foglak ózzanak a Jelöltekkel.
ismeretéljen alkalmazni.
illetve
annak megismerésével időt és
Az alapszervezeti
vezetőség
enérgiát nem sajnálva
eleget
munkájáról szólva hangsúlyozta, tenni,
a választott tisztségükkel
hogy a három pártcsoportnak
járó feladatoknak.
azonos véleménye volt a vezetőA főiskola l.v sz. alapszervezeség munkájáról, hogy tudniillik
beszámolójához
többen
színvonalasan Végzi
munkáiét. tének
hozzászóltak,
s
elsősorban a
Igen lényegesnek ítélte meg azoKISZ-szervezetben kifejtett polikat a megállapításokat* amelyek
azt tükrözik, hogy a tagság tikai nevelést, a tagság pártépítő
munkáját értékelték A hozzáfigyeli a vezetőség m u n k á j á t érszólások rámutattak arra is, hogy
tékeli azt és igényes a választott
végzett polipártvezetőkkel szemben. A fel- a KISZ-szervezetben
tikai munka mennyiségi
fejlődést
sőbb pártszervekkel tartott kapmutat, most már minőségi válcsolatról megállapították, hogy a
tozásra van szükség. Felhívták a
jövőben ajánlatos lenne a főisfigyelmet a párttag
oktatóknak
kolai pártvezetőség és az alapszervezetek kapcsolatában a kö- az egész területre gyakorolt hatápéldamutatásra.
rülményekhez Jobban
igazodó. sára. a

Magasabb követelmények
szerint — eredményesen
Az Orvostudományi
Egyetemen az Elméleti Intézeti
pártalapszervezet november 22-én tartotta beszámoló taggyűlését, amelyen összefoglalták, értékelték az
elmúlt öt évben végzett tevékenységüket az elméleti intézetekben dolgozó kommunisták.
Az alapszervezet
vezetőségének beszómolóia — amit dr. Kása Péter titkár ismertetett —
Шарое, részletes elemzést adott a
beszámolási időszakban végzett
munkáról. Amit a tervszerűség
és rendszeresség
jellemzett, a
párttagság — miként ezt az alapszervezetről készült felqóbb nartszervi minősítés, az MSZMP
SZOTE vb. értékelése is megállapította — aktíván,
felelősséggel vett részt a feladatok
véprehaUósában. Az alapszervezetben
különös figyelmet
fordítottak a
a párttagság tájékoztatására,
eszmei-politikai színvonalának
emelésére. KOzéptávú
pártoktatási
terv elánján a nárttagságnak
mintegy 30 százaléka vett részt
rendszeresen
ideológiai-nolitikai
továbbképzésen
különféle formákban. Eredményként könyvelhetik el, hogy az utóbbi években a szakmai ideológiai tevékenység terén is sikerült előbbre lépniük
A pártcsoportok
munkájában
Is javulás történt, de szükségese
tartalmi munka további javítása.
Felhívták a figyelmet a pártcsoportok rendszeresebb mozgalmi
életének még céltudatosabb pártm u n k á s n a k szükségességére, s a
pártépító tevékenység fokozására,

a komplei nevelési terv kidolgozásában, a hallgatók
nevelá*ébin.
Kulcsfontosságú szerep jutott és
jut e »éren a Marxizmus—Leninizmus Intézetnek, amely az Skty tó munkával párhuzamosan az
ideológiai nevelés bázis intézménye lett a z egyetemen.
A jó oktatás szerves részének
tekintik a tudományos kutatómunkát, s ebben is igyekeznek
élen Járni érvényt szerezve az"
MSZMP KB tudománypolitikai
határozátairtáfc. Jelentős szerepét
kap e téren az alapszervezet tudománypolitikai
munkacsoportja, amely jól együttműködve a
pártbizottság
tudománypolitikai
csoportjával, számos
kezdeményezéssel járult hoztí a tudományos munka objektív
értékelésére szolgáló kritériumok
egyetemi
kidolgozásához,
a
tudományos
élet demokratizmusának fokozásához, etikai normáinak megfogalmazásához.
A beszámolási időszakban végig napirenden tartották a nőpolitikái kérdéseket is. Az elméleti
intézetekben is több intézkedés
történt a dolgozó nők helyzetének megkönnyítésére, javultak •
munkakörülményeik, jövedelemviszonyaik elismerésük. A tudományos fokozatok megszerzése
terép azonban továbbra is problémák vannak, amelyeknek Megoldása a következő évek egyik
foptos feladata.
Az alapsterveset
gondot fordított arra, hogy segítse a szakszervezet politikai, mozgalmi
jellegének fejlesztését, számos kommunista végzett e téren elismerésre
méltó m u n k á t A párttagok közül többen pedig azon munkálkodtak, hogy az
oktatól-dotgozói
KISZ-szervezet
munkáját
segítsék. A társadalmi munkában a
KISZ-tagok és a KISZ-ben dolgozó párttagok aktívan részt
vettek. Említésre Méltó eredmé-.
nyeket értek el a párttagok és a
KISZ-esek közösen a fizikai dolgozók gyermekeinek
felvételi
előkészítőében. Igen jó kapcsolata van az alapszervezetnek a
hallgatói pártalapszervezettel. A
felsőbb párt szervekkel, illetve dz,
állami vezetőkkel ls jó kapcsolatok kialakítására
törekedett
az
alapszervezet,
s velük
hasznos
együttműködést
alakított
.kL
Az alapszervezet vezetősége' és
tagsága, .valamint a Szervezeti
egységek vezetői közötti kapCÍÓr.
latok ls Jelentősén javulnak. Egy-,
re hasznosabbak az Intézetvezetők . beszámoltatásai,
amelyek
megfelelő keretet biztosítanak á
munkahelyi légkör és demokrácia megismerésére.

Az alapszervezet
tevékenysége
a politikai nevelő és káder politikai munkában — mint azt a vb.
minősítés is megállapította —
kiemelkedő.
Igen nagy súllyal
foglalkoznak a beiskolázásokkal
és a rendszeres ideológiai képzéssel. A káderpolitikát a tudatosság és a tervszerűség jellemezte az utóbbi években ebben
az alapszervezetben
A megfelelő
káderutánpótlás
biztosítása érdekében az alapszervezet tagjai tevékenyen működnek közre a fizikai dolgozó
szülők tehetséges gyermekeinek
egyetemi fplvételi vizsgára való
előkészítésében, az egyetemre bekerültekkel pedig minden intézetben egy-egy párttag külön
foglalkozik, s különös*, gonddal
tumogatják diákkörbe való kerülésüket. Patronáló
tevékenységüknek nagy szerepé van abban,
hogy a fizikai dolgozók gyermekei mind tanulmányi téren, mind
a diákkörben jó eredményeket
értek, érnek el. Keresik a leheAz elméleti intézetekben
doltőségeit annak, hogy közülük a
gozó kommunisták
munkáját
«
legtehetségesebbek az egyetemen
/elsőbb pártszervek többször elkapjanak állást. Rámutattak a r ismerték. Jelzi ezt például, hogy
ra, hogy az ittmaradó fiatal dipa beszámolási
Időszakban az
lomások nehéz helyzete egyben
alapszervezet hatáskörébe tartozó
megnehezíti a megfelelő káderterületen 71 különböző kitüntetés
utánpótlást
ií.
Szorgalmazzák
történt, amelyből 35 párttagok
fiatal diplomásaik munkafeltétekitüntetése volt. A vb. értékeléleinek
javítását.
Tevékenyen
se szerint az alapszervezet
a
résztvesznek a káderfejlesztési
pártélet minden
területén
ite»
tervek kidolgozásában és végrepozitív és fejlődést mutató
munhajtásának ellenőrzésében. Kákát végzett. A beszámoló taggyűderfejlesztési munkálkodásuk a
lésen aktív eszmecsere bontakopolitikai nevelést is szolgálja Az
zott ki a munkáról s azt állapítotalapszervezethez tartozó intézeták meg, hogy az alapszervezet
tek többségében a minősítések
a kitűzött célokat megvalósítot-i
nemcsak a formai követelméta, de számos tennivalója v*!\
nyeknek felelnek meg, de benmég. Tovább kell javítani példánünk egyre inkább az őszinte
hangnem és a konkrét megálla- ul a határozatok végrehajtásának
pítások dominálnak. S mindjobfeltételeit, fokozni kell a tagság
ban ez válik jellemzővé az intéaktivitását, előbbre kell lépni a
zetvezetők beszámoltatására is, bírálat és önbírálat terén, széleamivel az intézeti demokrácia ki- síteni kéli a pártcsoportok tevészélesítését segítik elő.
kenységét és kapcsolataikat.
Az alapszervezet
rendszeresen
foglalkozott
az
oktató-nevelő
munkával,
az oktatási
reform
egyes kérdéseivel, a
kutatómunkával, a tudományos
étet demokratizmusával
és etikai kérdéseivel. Kiemelkedő
munkát
végeztek a beszámolási
időszakban

Eddigi eredményeink biztosítékot adnak arra, hogy meg tudnak felelni a maguk szabta magasabb követelményeknek, a soronlevő feladatok
eredményes
megoldásának is a SZOTE elméleti Intézeteiben
tevékenykedő
kommunisták.

Tudományos ülés a SZOTE-n
A
Szegedi
Orvostudományt
Egyetem Szemészeti
Klinikájának.
nagytermében
november
27-én
megemlékezést és
tudományos
ülést tartottak a
Röntgenkllnika.
fennállásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi tanácskozást
dr. Petri Gábor, a SZOTE rektora
nyitotta meg, majd dr. Kelemen
János egyetemi tanár, a Röntgenklinika igazgatója tartott előadást

A szegedi Röntgen klinika 20 éve
círmtiel.
A tudományos ülés előadói voltak dr. Fráter Loránd docens.
dr. Kocsis Julianna docens, dr.
Páldu László adjunktus, dr. Ökrös József adjunktus, dr. Csépregi Erzsébet adjunktus, dr. Pokorny Lajos adjunktus, dr. Nárag
György tanársegéd és dr. Száva
Judit tanársegéd.

Olasz vendégek a jATE-n
Az Olasz Köztársaság budapesti nagykövetségének munkatársai
dr. Guilio Bilanconi
nagykövet
vezetésével a József Attila Tudományegyetemre
látogattak. A
vendégeket az egyetem és a Bölcsészettudományi
Kar
vezetői
fogadták, tájékoztatták az oktato,
nevelő és tudományos munkáról.
Bésztvettek az olasz szakos hall-

gatók tudományos és műfordítói
pályamunkáinak ertékelésén. Az
clasz tanszék munkájának támogatása céljából a nagykövet különdíjat ajánlott fel a következő
évi pályázathoz. Az olasz szakosokkal rendezett baráti találkozóval fejeződött be a vendégek
programja.

Szovjet akadémikus látogatása
A József Attila tudományegyetem és az odesszai egyetem oktatási és tudományos együttműködése keretében Szegeden járt
Alekszej
Vszevolodovics
Bogatszkij akadémikus, az odesszai
egyetem szerveskémiai tanszékének vezetője. A szovjet kémikus
professzor látogatásának célja az
volt, hogy a két testvérváros
egyetemeinek több • éves kapcsolatára alapozva tovább bővüljenek az együttműködés területei.
Ezzel kapcsolatosan megbeszéléseket folytatott dr. Krajkó Gyulával, a JATE rektorhelyetteséveL

Bogatszkij akadémikus találkozott
dr. Szökefalvi-Nagy
Béla akadémikussal, a Szegedi Akadémiai
Bizottság elnökével is, akivel a
tudományos kapcsolatok erősítéséről, az Ukriim
Tudományos
Akadémia Déli Centrumával való
közös kutatásokról
tárgyaltak.
Az odesszai vendéget a megyei
pártbizottság székházában fogadta dr. Koncz János, a megyei
pártbizottság titkára, a baráti
beszélgetésen résztvett dr. Székely Sándor, a szegedi pártbizottság titkára.

Kollégiumi versés prózamondó verseny
József Attila születésének 73.
évfordulója alkalmából vers- és
prózamondó versenyt hirdettek
meg a szegedi felsőoktatási intéz,
mények kollégiumaiban.
A Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola Teleki Blanka kollégiumában november 27-én este 7
órai kezdettel rendezték meg az
elődöntőt a kollégium olvasótermében. A kötelező vers, József
Attila: Karóval jöttél a próza /
Móricz Zsigmond: Barbárok című
novellájának egy részlete volt.

Versmondásban
első
helyen
végzett Markolt Bernadett I. éves
magyar—népművelés szakos hallgató, második helyezett Rauh Judit, szintén I. éves magyar—népművelés szakos. Prózamondásban
Török Mária II. éves magyar—
népművelés szakos hallgató szerepelt a legeredményesebben, s
ő nyerte el a közönségszavazatok
többségét is. Az induló tíz versenyző közül ők hárman jutottak
tovább a jövő év áprilisában
megrendezendő döntőbe.

Könyvtárak nyitvatartása
Az egyetemi könyvtárak, illetve a város legnagyobb központi
könyvtárának a látogatottsága a
vizsgaidőszakban jóval nagyobb,
mint az év többi hónapjaiban.
Ennek egyik oka. hogy igen sok
olyan könyv, illetve jegyzet szükséges a vizsgákra való felkészüléshez, melyet kikölcsönözni a
kis példányszám miatt nem lehet, ezért csak az olvasótermekben tudnak hozzájutni a hallgatók.
A másik ok, hogy sokan szívesebben tanulnak a csendes, nyugodt körülményeket biztosító olvasótermekben. mint a kollégiumok zajos hálótermeiben. Mindezek érdekében egyetemi könyvtáraink a vizsgaidőszakra módosítják nyitvatartási idejüket, s
ezzel kívánnak segíteni az egye-

tem hallgatóinak vizsgákra történő felkészülésében.
Egyetemi könyvtár nyitvatartása december 10-től a következőképpen alakult:
Hétfőtől
péntekig
8-től
22
óráig, szombaton 8-től 19 óráig,
vasárnap 8-től 13 óráig tart nyitva az olvasóterem. A kölcsönző
nyitvatartási rendje változatlan.
SZOTE könyvtár: hétfőtől péntekig 9-től 19 óráig,
szombaton
8-tól 12.30 óráig tart nyitva.
A Somogyi Könyvtár olvasója
és kölcsönzője a hét munkanapjain 10-től 19 óráig áll az érdeklődők rendelkezésére.

Munkakultúra
és politikai műveltség
E témakörben rendeztek országos konferenciát Szegeden az
MSZMP Csongrád megyei Oktatási Igazgatóságának szervezésében, november 22. és 23-án. Referátumokat Berend T. Iván, Huszár Tibor, Vitányi Iván, és Makó István tartottak, majd számos
kiselőadás hangzott el, közöttük
Besenyi Sándor, Szögi István és
Tráser László a JATE és SZOTE
oktatói korreferátumai.
Két nap önmagában nem hosszú
idő, de mégis lehetőség nyílott
számos hasznos és érdekes gondolat
kifejtésére,
eszmecserére.
Ezekből idézni sok mindent lehetne, de az ismertetés önkénye folytán Berend T. Iván előadásának
néhány mozzanatát emeljük ki.
olyan megfontolásból, hogy ő
foglalkozott leginkább a középés felsőfokú
oktatásunk
kérdőjeleivel, egyéb társadalmi jelenségeinkkel
való összefüggéseivel.
Felvázolta azt a folyamatot,
amelynek nyomán Európa mintegy százötven év alatt eljutott a
lakosság kétharmadát kitevő analfabétákból napjaink jellemzőjéig,
amikor a lakosság majd egyötöde
felsőfokú végzettséggel bír. Hangsúlyozta a gazdaság és az oktatás
összefüggését, noha nem helyeselte direkt megfelelés létesítését
e két társadalmi folyamat között.

Kitüntetés

Mégis úgy vélte, hogy a gazdaság
fejlődéséhez a széles körú, tömegméretű általános műveltség hozzátartozik, mert egymást kiegészítve
jelennek meg Európa történetében. Az oktatás szerepe pedig
abban áll, hogy képes lehetőséget teremteni a művelődéshez, de
hasonló módon képes ezt a lehetőséget el is zárni.
Oktatási rendszerünkről,
szer.
vezeti formáiról, intézményi
kereteiről úgy szólott, mint
nemzeti
kultúránk integráns részéről annak szervezőjéről.
Utalt arra,
hogy ma nálunk a középiskolás
generáció 50 százaléka végzi el a
középfokú iskolák valamely típusát. de a generáció majd telies
egészében beiratkozik! Fejlődésünk bizonyító erejű tényezőjeként szögezte le. hoey a felszabadulás óta a felsőfokú
intézmények
hallgatóinak létszáma
megtízszereződött!
Előadása
harmadik részében
szólott a gazdaság és műveltség,
valámint a társadalomtudományok viszonyáról, kapcsol ódásáról. Megállapította és bizonyít o t t a hogy a társadalomtudományok helyzete társadalmunk mai
műveltség szerkezetében kedvezőtlen. Jellemző példaként felhozta. hogy az eurónai viszonylatban is hosszú — 12 évig tartó

alap- és középfokú — képzés úgy
múlik el a tanuló fölött, hogy
nem ismerkedik meg a társadalmi élet mindennapjaiban
később
nélkülözhetetlen
közgazdasagi
alapfogalmakkal,
szemlélettel.
Általában jellemző tünetként
állapította meg, hogy a társadalmi jelenségeket
diszciplinárisán
közelítjük meg, a szaktudományok kereteiben, holott azok az
életben komplex formában, összetett módon jelennek meg. Véleménye szerint ennek a merevségnek szemléletbeli okai vannak,
s ezt látja visszavezethelőnek
arra a tényre, , hogy kicsiny a
társadalomtudományok
oktatási
részesedése,
mindössze
12—14
százalék, szemben a természettudományok közel ötven százalékos nagyságával. Olyan korban
élünk, amikor a tudományok
forradalmáról szokás beszélni, de
mind világosabban megmutatkozik a társadalmi problémák közötti eligazodás tudást követelő
6züksége.
Néhány sorba sűrítve ez volt
Berend T. Iván vonzó előadásának magja, amely hasonlóan a
többi előadáshoz, nagy figyelemben részesült. A konferencia elő.
adásainak és koreferátumainak
anyagát a szervezők megjelentetni tervezik.

Megint vizsgaidőszak

Dr. Kovács
Endre
egyetemi
adjunktust, a Szegedi Orvostudományi Egyetem újítási bizottságának elnökét az egészségügyi
miniszter Kiváló Munkáért
kitüntetésben részesítette az újítási mozgalomban kifejtett szervező és irányító tevékenységéért.
Dr. Kovács Endre a kitüntetést
az Egészségügyi Minisztériumban vette át.

Kerekasztal
konferencia
A Magyar Biokémiai Társaság
neurokémiai szakosztálya és a
Szegedi
Akadémiai
Bizottság
Biológiai Osztálya november 27én Szegeden kerekasztal konferenciát rendezett. A tudományos
tanácskozáson — amelynek vitavezetője dr. Kása Péter egyetemi
tanár volt — a fiziológiai, morfológiai és biokémiai megfigyeléseknek a neurokémiai Jtutatásokban
való
koordinálásáról
hangzottak el előadások és hozzászólások

A lányok keresnek egy „csendes zugot" és megbeszélik az anyagot.

Nevelés — önnevelés
Dr. Durkó Mátyás kandidátus,
a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Népművelés
Tanszékének
vezetője tartott előadást a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola
dísztermében november 20-án a
Nevelés-önnevelés
dialektikája
a felnőttnevelésben
és a közművelődésben" címmel.
Bevezetőként
elmondta, hogy
az önművelés szocializációs tevékenység. Napjaink társadalmi és
politikai képzése csak a permanens nevelésen
keresztül képzelhető el. A permanens nevelés
megvalósulása pedig az önnevelés felé mutat.
A továbbiakban korunk, a XX.
század művelődési ellentmondásairól beszélt dr. Durkó Mátyás.
Társadalmunkban egyre nőnek az
olyan területek, amelyek önnállóságot követelnek. A kultúra-közvetítés eszközrendszere
80—90
százalékig megoldott. Ugyanakkor az előzetes iskolázottság hiánya rriatt az egyén nem rendelkezik a befogadás megfelelő képességével. Ezért a nevelés, önnevelés dialektikája
központi
kérdés.
Néhány mondattal érintette az
önnevelés,
önművelés
helyes
szemléletét, a neveléshez való
viszonyát. A szocialista nevelés

legfontosabb tétele: bipoláris tevékenység.
Az egyén rendelkezik azzal a
képességgel, hogy önmaga helyzetét felismeri. Értékelni tudja
saját tevékenységét — reális önértékelésre képes. Reálisan tud
célokat maga elé tűzni, képes
erős akaratra — tehát alkalmas
önnevelésre.
Végezetül felvetette a kérdést:
lehet-e abszolút jellegű önnevelésről beszélni. A válasz: nem!
Nincs olyan ember, aki a kultúra minden területén mások segítsége nélkül alakíthatná önmagát.
Az élet ugyanis rendkívül differenciált.
A nagy sikert arató előadás
után néhány kérdést tettem fel
dr. Durkó Mátyás
kandidátusnak.
— Miért éppen ezt a témát
választotta
előadása
anyagának?
— Ügy l á t o m hogy a nevelés,
önnevelés dialektikája a felnőttnevelésben és a közművelődésben, napjaink legégetőbb kérdése. Nem tanulták meg a felnőtteket felnőttként kezelni. Legtöbbször még gyermekként foglalkoznak velük. Ennek a hiánynaK a kiküszöbölése szempontjából tartom fontosnak ezt a kérdést. A nevelés folyamán alakulnak ki ugyanis az önnevelés képességei.

— Milyen különbségek
legyeVek a főiskolai és egyetemi képzés között?
— Nehéz a kérdésre felelni.
Maga a társadalom sem tisztázta
eléggé azt, hogy milyen szakterületekre akarja képezni a főiskolára, illetve egyetemre jelentkezőket. Az egyetem „járási szintre", többféle vezetői munkára
képez. A főiskola elsősorban
községek, városok
intézményi
tevékenység végzésére. Ilyen körülmények között az egyetemi
képzésnek erős hangsúlyt kell
tennie a képzés színvonalára, az
irányítás, vezetés és a fontos nevelési folyamatok értelmezésének
és kutatásának problémáira. A
főiskolai nevelés sem nélkülözheti a magasszintű elméleti képzést, de a gyakorlati folyamatokra jobban kell gondolnia.
— Mit tart ön a népművelés
képzés
sajátosságának?
— Az egyetemi népművelő
képzés nagyon fontos feladata a
valóság művelődési folyamatainak elemzése. Ezen alapul a ter
vezni, irányítani tudás. Azt hiszem, ez a valóságszemlélet teljesebb, mint a tanárszakos képzésben, de még máig sem elégséges.
DEMETER IRÉN

Az asztalnál társaságban is lehet ..maeunkba mélyedni.

„Csendes p e r c e k . . . "

(Simon László felvételei)
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Régi magyar irodalmi találkozó
i

November harmadik
hetének
végén érdekes találkozó színhelye volt a JATE-klub. A MTA
Irodalomtudományi
Intézetének
Reneszánsz és Barokk Kutatócsoportja — korábbi hagyományához híven és Szegeden — rendezte meg évi rövid, őszi tudomá-.
nyos ülését, a „kétnaposat". (A
t#saság hosszabb Időre minden
év tavaszán szokott összeülni).
Legutóbb, két éve adott hasonló
találkozónak helyt Szeged: a Plrnát Antal és Horváth Iván között
lezajlott lovagi certnmen máig
emlékezetes a virrtgéneket kedvelők számára. Most Is pesti,
debreceni, szegedi oktatók, tudósok és hallgatók kis tábora várta
péntek délután Bán Imre professzor megnyitóját — meghitt
hangulatban, hisz ezeken az Üléseken ismerősök
köszönthetnek
Ismerősökre.
A megnyitó után Rltoákné Stata y Ágnes olvasta fel tanulmányát. A Janus Pannonlust kiadó
Htlartus Cantiunculáról festett
fegalmas, eleven portrét: olyan
emberről, akiről eddig csak Igen
kevés Ismerettel rendelkezett a
Janus-fllológla. A tanulmányban
pontosan rajzolódott kl a kiadó
családi környezete, baráti köre,
bohém életútja. A szerzőtől megszokott alapossággal megírt dolgozat a sok nehézséggel küszködő Janus-szaklrodalom egyik értékes, új alkotása. Nagy várakoteklntettünk a következő

felolvasó, Kovács Sándor Iván
dolgozata elé. Már a témaválasztás nagyvonalúsága is meglepő:
„Zrínyi verseskönyve és a magyar
epigramma kezdetei". Tanulmányában a szerző továbbvitte azt
a kutatói vonalat, gondolatmenetet, amely a valóban oly titokzatos epigrammák és az eposz közötti összefüggéseket fejti fel —
megpróbálva beágyazni mindezt
egy rendkívül széles műfajelméletl és műfajtörténeti fetteaetésbe. S bár talán megkérdőlelezhető az a szoros vérségi kötelék,
melyet a szerző az epigramma és
n szonett műfajtörténetéről tételként állít, s az is, hogv a könyvét
csekély példányszámban publikáló, arisztokratikus Zrínyi alaovetően befolyásolta volna e két
műfaj naplalnklg húzódó fellődését — a költő műveinek XVII.
századi
lovábbhagyománvozódásáról mondottakkal egvütt élvezetes stílusban meaírt, merész
szellemi erámutatvány
részesei
lehettünk.
A második napon, szombat délelőtt költészettörténet!
tanulmánnyal folytatódott az UlésSiak.
A magyar költészetnyelv két elméletéről, az erasmista és a Balanal-követő teóriáról értekeeett
Ács Pál. Korszerű kísérlet ez: ilj
szempont alapján átrendezni a
XVI. század második felének poétikai irányairól, valló, már korábban Is Ismert adatokat. Ács
Pál — tán túl erősen támaszkod-

va az újabb Balassi-kutatások
megállapításaira, egészében sikeresen felelt meg vállalt feladatának. A dolgozat elérte azt, hogy
szerzője a nyelvkialakító és megújító törekvéseket ideológiai jelenségként tudta értelmezni, még
akkor is, ha a nemzettudat sajátos korabeli formáinak tárgyalásába — az ilyen jellegő előmunkálatok
kevésbé
előrehaladott
volta miatt is — fogalmi tisztázatlanságok kerültek. Am az újszerű koncepció jogosultsága s a
tanulmány igényessége Jogosan
váltotta ki a hozzászólások hoszszú sorozatát. A kétnapos régi
magyar irodalmi ülésszakot Jankovlch József tanulmánya zárta.
A Bethlen Miklós levélstílusáról
készített elemzés pontos érvekkel fejtegette az anekdota valós
szerepét az eddigi szakirodalommal szemben. A Bethlen stílusát
Illető gondolatmenet
rendkívül
felépített és megbízható volt.
Joggal emelhette kl zárszavában Klanlczay Tibor a „kétnapos" őszi találkozások hasznát.
Végül Ötvös Péter kedvesen Invitálta a megjelenteket a közös
Hágl. vacsorára. Kívánjuk, hogy
e hagyomány folytatódjék tovább
is. S azt is, hogy az elkövetkezendő ülésszakokat még több diák látogassa, mint az ideit
SZIGCTI CSABA

Szól a rádió
Mindennap este és reggel hét
«• nyolc óra között szól a rádió
• Hermán is a Móra kollégium
szobáiban. Nem a Petőfi,, vagy a
Kossuth adó műsoralt sugározza,
hanem
mindössze
30 lelke«
kollégista sokszor hajnalig tartó
kamény és lelkiismeretes munkájának eredményeként összeállított programokat hallgathatják a
két kollégium lakói.
A Hermanban már három éve
•gyütt dolgozik a 20 fős stúdiós
atáb, a Mórások „csapata" csak
• tanévtől kóstólt bele Harka
Janó vezetésével a rádlós-újságIráe kemény munkájába. Beszélgetésünkön a kulcsemberek vannak jelen, azok, akik a legtöbbet
tesznek a stúdió sikeres működése
érdekében.

kollégiumi életünk görbe tükre.
Ebben szabadjára engedve fantáziánkat mindenről sió esik:
diákéletünk, kollégiumi életünk
mindennapjairól. Természetesen
mindez humoros formában télalva". Most tervezünk még egy
állandó adást a Hermanosokkal
közösen, a hetente jelentkező
Politika 20 percben címűt melyben napjaink aktuális kül- és
belpolitikai kérdéseiről lesz majd
szó. Állandó műsorunk egyébként
a Reggeli ébresztő. Sok háttérzenével, humorral fűszerezve hívjuk fel kollégista társaink figyelmét, miről ne feledkezzenek meg
a nap folyamán. S van még egy
specialitás, amelyet szintén mindennap élvezhetnek hallgatóink,
a 10 órakor elhangzó Siti mise.

Már az első percekben érzem
fájtuk, fanatikusan szeretik azt,
amit a tanulás mellett, szabadidejükben csinálnak, hiszen szinte egymás szavában vágva mesélnek eredményeikről, gondjaikról.
— Kezdetben volt a Hermán
•túdló — próbál segíteni gyorsírás! gondjalmon Harka Jenő,
valamiféle rendet teremtve a rám
zúdított Információ áradatban.
— Irigyeltük őket,, mígnem rájöttünk, hogy egyetlen összekötő
vonal segítségével a ml kollégiumunkba is átvehető az ő adásuk.
E technikai feltétel megteremtése
után megszerveztük a Mórában
lg a stábot, a így mostmár közösen dolgozunk a Hermanosokkal.

— Hogyan alakul a hét programja a Herman—Móra hullámhosszán?

— Milyen műsorokkal vesztek
riszt a közös stúdió adásaiban?
— Kéthetente Jelentkezik 40
percben a Figyelő című irodalmi
Jellegű összeállításunk, mely tulajdonképpen a kollégiumi irodalmi kör kulturális „melléklete". E műsor keretén belül hívjuk fel a figyelmét kollégista
társainknak kulturális programokra, érdekesebb TV, rádió
műsorokra, filmszínházak, klubok, művelődési házak, színházak programjaira. A másik állandó műsorunk a Hátsó lépcső,

— Hétfőn az Album című áltudományos műsorunk jeletkezik,
amelyben a különböző tudományos folyóiratokból
összeollózott cikkeket „magyarázzuk félre". Kedden este lemezbemutatót tartunk könnyűzenei és komolyzenei
hangfelvételeinkből,
szerdán jelentkezik a Magacin
csütörtökön a már említett Figyelő, pénteken Hétvégi Ajánló
műsor. Szombatonként pedig a
hallgatók legfantasztikusabb kívánságalt Is teljesítő „Kívánságműsorral"
szórakoztatunk. Vasárnap a Magyar-Rádióból felvett programokat sugározzuk.
— Műsoraitok ömedtMtáttfban
törekedtek
arra, hogy szerepet
kapjon bennük a humor.
— igen, alapelvünk, hogy nem
akarjuk „elkomolykodnl" a dolgokat. Arra törekszünk, hogy a
problémákat amikkel nap mint
nap találkozunk a humor segítségével
kiélezzük ugyan, de
ugyanakkor oldjuk is eteket
— Ügy tudom a kollégium szobáiban nem lehet kikapcsolni a
rádiót. Nem lehetséges valami

BLORELCPCS

— Gyerekek: Kaptunk egy táskarádiót!
4 SZEGEDI EGYETEM

S

féle kényszerhatlgatásról
béliéiül a kollégisták körében?
— Igaz, hogy a szobákban nem
kapcsolható kl a rádió, de a
portán igen. Kezdetben elég tokon elzáratták a rádiót de a
kezdeti idegenkedés ma már 80
százalékban feloldódott. Hallgatóink többsége élvezi és Igényli
műsorainkat. Az egésznapi munka után esténként jól esik lazítani.
— Beszélgetésünk színhelye a
„stúdió", melyet legalább háromszor kellene még idézőjelbe tenni, hiszen a Móra kollégium zeneszobájában található két magnó, egy lemezjátszó és egy kazettás magnó, messze nem biztosítja az optimális technikai feU
tételeket.
— Nagyon nehezíti munkánkat, hogy nincsenek meg a kellő
technikai feltételek. Szükségünk
lenne egy olyan helyiségre, „süket szobára", ahol zavartalanul
dolgozhatnánk a nap bármely
szakában, ahol „steril" körülmények között készíthetnénk el a
felvételeinket. Sajnos erre egyenlőre nincs lehetőségünk.

Herbszt Zoltán:

Egyszerű
történet

Vecsernyéi I m r e :

Ágacska
gyémánt-szendergfl ágacska
körülhavazva kócbaba-kínnal
a lét nádszál-trapézán lengesz
a darócruhát csend fölött
szomorúfűz ajkadon cseppnyi
méz a tökéletesre szerkesztett
halál

Vecsernyés Imre:

Hazatértek
bőrödhöz érve hazatérek
mert befogadsz
mint gyöngéd folyó mélye
egy szénné égett
csónakot

Herbszt Zoltán:

Emlékeztetőül

J. K.-nak.

ezt loptad, amit nem szabad
aprópénzemből az utolsót
hogy dobjam így fel
göncöl-keréknek t
úgyis a tiéd volt már
párnádat esténként ez világította
volna meg, nekem nem telt
gyömbérszagú álmokra
most parasztszagü őseim
leszólnak az elballagó
égi szekérről: látod f i a m . . .
• nincs paripám, hogy utánuk
vágtassak, csak nőkkel alszom
néha s reggel elődübörögnek
furcsa gondjaim mint a
nehézlovasság

Herbszt Zoltán:

Szabad(?) asszociáció
madárlét = vijjogás
seholse-part amit látunk
bár mögöttünk szárazföld hatalmas polipja
nyúlik be két karral a vízbe
ezt kl lehet küszöbölni a látótérből
térdünk szikláin dörren a tenger
az örvény
negatív csigaház
nyáladzlk halál-verítéket
bármely előre-lépés öngyilkossági
kísérletnek tűnhet
de mégsem állhatunk itt őrökké
(lévén élő szerveret, jelzői: gyáva
habozó
de lehet — előrelátó
megfontolt
stb. ii)
tehát visszafelé indulunk

— Mindennapra műsort készíteni napi aktualitásokból azt jelenti, hogy nektek,
mint informátoroknak kell a legfelkészültebbeknek és legtájékozottabbaknak lennetek. S ez még csak a
munka tartalmi része, ehhez járul a technikai kiviteletés, ami
szintén sok időt igényel. Hogyan
bírjátok ezt energiával és idővel?
— Örömmel csináljuk, igaz,
hogy gyakran a Stúdióban virrad
ránk, hiszen egy húszperces műsor elkészítése most még nekünk
körülbelül 10—12 órát vesz igénybe. Baj az, hogy kevesen vagyunk, így egy emberre igen sok
munka jut.
— A rádiózásnak és az'újságírásnak vannak
fortélyát.
A
ti esetetekben
kezdőkről
van
szó. Segít-e valaki az újságírás
elméletének
elsajátításában?
— Természetesen az elméleti
képzésre ii szükségünk van, hiszen műsoraink színvonala a mi
szakmai hozzáértésünktől függ.
Akkor, amikor elkezdtünk dolgozni, egyldőben megszerveztük
stúdiósaink képzését is. Ebben
segít Szabó Magdolna újságíró.
Műhely jellegű beszélgetéseink
során a gyakorlat é6 az elmélet
szoros egysége
valósul meg.
Minden nagyobb lélegzetű műsorunkat meghallgatja, elemzi, elmondja véleményét, tanácsokat,
ötleteket, témákat ad. A programok kiértékelése mellett az újságírás fortélyalt is megismerteti velünk. Ez a közös munka hozzájárul a Móra stúdió további
fejlődéséhez.
S reméljük az újszeged! kollégiumok lakói fogják élvezni eredményeit a stúdiósok lelkes munkájának.
— kalocsai —

a déli tenger
hol elsüllyedt hajóm
felett szív alakú örvényt
vet a víz
hihetetlen bár
de kék volt
a vitorlák feszültek a szélben
s a kapitány igazi tengeri medve
pipázott a kormány mellett
talán rabszolgákat vitt
talán merész felfedezőt
mindenesetre a kannibálok
őszintén megsiratták
a sarokba rúgott kondér felett.

Vass Terczia linómetszete

Rfj*ji TimMSan annak próbál»
tunk utánajárni, mennyi pénzből és hogyan élnek meg ma az
egyetemisták.
KISZ-titkárt,
a
Munkaközvetítő Iroda vezetőjét,
egyetemistákat kérdeztünk meg.
A probléma szerteágazó volta
miatt sem törekedhettünk arra,
hogy mindenki számára érvényes
teljes képet adhassunk.

•

A Móra Kollégiumban Balogh
Magdolnát, Venczel Zsuzsát és
Farkas Tündét kérdeztük, honnan
jön és hova megy a pénz. Elmondták, ösztöndíjukból fizetik a
kollégiumi díjat, a mindennapok
költségeit pedig az otthonról kapott összegből fedezik. Balogh
Magdolna és Farkas Tünde ötödik kategóriások,
s otthonról
rendszerint havi 1200 forintot
kaphak kiadásaikra. Ennek ellenére ők is vállalnak alkalmanként fizikai vagy szellemi munkát, így pótolva a hiányzó forintokat
A harmadik
kategóriás
Venczel Zsuzsa rosszabb helyzetben van, mert szülei legfeljebb
100—200 forinttal
támogatják
időnként. Ebből következően csak
könyvekre költ nagyobb összeget.
Ruhatára évente csupán néhány
praktikus és olcsó ruhadarabbal
bővül. A szórakozási lehetőségek
közül ls a legolcsóbbakat választja, például mo2iba jár:
*
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola KISZ-titkárát, Márton
Józsefet arról kérdeztük, milyen
anyagi eszközök állnak a főiskolai KISZ-bizottság rendelkezésére a hallgatók anyagi támogatására, s hogy milyen módon döntik el ennek kiutalását.
— A főiskolai hallgatók kaphatnak rendszeres szociális támogatást, albérleti segélyt, kérhetnek rendkívüli szociális segélyt, illetve Indokolt esetben
kategória csökkentést Ebben az
évben szokatlanul sokan kértek
ilyen, vagy olyan Indokkal szociális támogatást, leggyakrabban az
albérletben lakók és a házaspár o k Ez érthető is, mert kollégiumi férőhelyekben nem bővelkedünk,
házaspároknak
pedig
egyáltalán nem tudunk szállást
biztosítani meglévő kollégiumainkban.
— Milyen összegű
támogatást
kaphat
egy hallgató
indokolt
esetben?
— Háromszáz és ezerkétszáz
forint közötti az az összeg, amit
kiutalhatunk egy-egy hallgatónak. Hogy melyik határhoz közelít a kiutalt pénz, azt az indokok
súlya határozza meg.
— Hallhatnánk
egy-két
okot,
melyekre hivatkoznak a kérvénybeadók?
— Ősszel a leggyakoribb indok
a téli ruhanemű, télikabátok, pulóverek, csizmák beszerzése. A
nyelvszakosoknál a szótárak, a
szakkönyvek vásárlása emészt fel
nagy pénzeltet. Ezenkívül a házasságkötés, a szülés, illetve a
közvetlen hozzátartozó elhalálozása szerepel a kérések indokaként.
— Hogyan történik a beérkezett kérvények el bírálása?
— A kérvényeket először az
alapszervezeti taggyűléseken tárgyalják meg a hallgatók a tanulmányi felelősök és a KlSZ-titkárok bevonásával, m a j d a Diákjóléti bizottság vizsgálja felül az
indokokat és a javaslatokat.
— A döntések mennyire
tükrözik az igény jogosultságot?
— A főiskolán 1500 hallgató
tanul, de a magas hallgatói létszám ellenére sincsenek
kari
KISZ-vezetőségek. Ez azt jelenti,
kevésbé ismerjük egyénekre lebontva a tagságot, nem tudjuk
olyan pontosan mérlegelni egyegy hallgató munkáját, nem vagyunk
kellőképpen
tisztában
egyes emberek szociális helyzetével. Talán ezzel magyarázható,
hogy adódhatnak helytelen döntések, hogy nem mindig az igazán rászoruló hallgató kapja a
segélyt, nem mindig valósághűek
a papírra vetett indokok. Sokan
nem is mernek kérvényt beadni,
mert nincsenek tisztában a kérvényezés hivatalos útjával, a

SOK? ELEGENDŐ? KEVÉS?
szükséges jogosítványok beszerzésének módjával. Különösen vonatkozik ez az elsőéves hallgatókra. A jövőben tehát nagyobb
gondot kell majd fordítanunk az
elsős hallgatók tájékoztatására.
— Véleményed szerint egy harmadik kategóriás, jó
tanulmányi
eredményt felmutató
hallgatónak
mennyi a havi
,Jövedelme"?
— Amennyiben harmadik kategóriás és jól tamil, megfelelő
tanulmányi ösztöndíjban és szociális segélyben részesül. Ehhez
még valószínűleg otthonról is
k a p pénzt. Ügy gondolom ez az
összeg körülbelül kétezer forint.
Ha albérletben lakik, a felét kifizeti albérleti díjként, ha kollégista, nyilván kevesebbet ad ki
szállásra ó» étkezésre.
— Akkor tehát mennyi « fennmaradó összeg, amiből
havonta
gazdálkodia
keü?
— Ügy ezeT-ezerkétszáz f o r i n t
— Kz szerinted
elegendő?
— Semmiképpen sem, hiszen
még olyan kiadásokat, mint étkezés (albérlőknél), busz, vagy
villamosbérlot,
filmklubbérletck,
esetleg kávé, cigaretta nem is
vettünk figyelembe. A legtöbb
hallgató — most nem azokról
beszélek, akik egyáltalán nem ls
törekednek íól felhasználni a
rendelkezésükre álló összeget, —
pénzszűkében van, melynek következménye az a furcsa életstílus, amely csak egyetemistákra,
főiskolásokra jellemző.
— Milyen
jővedelemklegészítésl módokat Ismernek a hallgatók?
— Elsősorban a különböző fizikai munkavállalásokat. A mésik
mód a szellemi „bedolgozás", fordítást, lektorálást, korrepetálást
csinálnak. Nem helytelenítem az
ilyen pénzszerzési módokat. Sőt,
nagyon hasznos dolognak tartom
az egyetemi munkaközvetítő irodák tevékenységét. Mégis úgy
gondolom, jobban oda kellene figyelni, hányszor és milyen ldflkó.
zötaként vállal fizikai munkát,
mert nem ritka a hallgatók között az egész hetes éjszakázás, s
ez az. ami káros. S i t t nem csak a
tanulmányi szempontokra gondolok, hanem az
egyetemisták
egészségi állapotára, fizikai erőnlétére. Meggyőződésem, hogy a
túlzott fizikai igénybevétel nem
tesz jót a fiatal* szervezetnek.
A, hallgatók munkavállalási lehetőségeiről és a munkadíjakról
érdeklődtünk a JATE Munkaközvetítő
Irodájának
vezetőjénél,
Óvári Juditnál és a JATE KISZbizottság érdekvédelmi felelősénél, Szántó
Gábornál.
Elmondták, hogy az 1977 óta
működő iroda ma már meglehetősen jól kiépített munkaadó-hálózattal dolgozik. Egyre több vállalattal van kapcsolatunk, így
egyre több és jobb munkalehetőség között válogathatnak a pénzszűkében levő egyetemisták. A
vállalatok mellett magánszemélyek is kínálnak munkát, ezek
szolgáltatás jellegűek. Többnyire
gyermekfelügyelet,
korrepetálás,
alkalmankénti vagy
rendszeres
takarítás, illetve idénymunkák:
kertásás, gyümölcs-zöldség betakarítás. Mint kiderült ez utóbbi a
legjövedelmezőbb, óránként 25—
30 forintot fizetnek a munkaadók. A vállalatok ls jó jövedelmet biztosítanak a hallgatóknak,
délutánonként 20, este 40 százaiákos alapbérkiegészítést adnak.
A munkaadók részéről általános
az a vélemény, hogy szívesen
végeznek az egyetemisták nehéz
fizikai munkát is, ha jól megfizetik őket. Megtudtuk, a munkavállalási láz leginkább szeptemberben és októberben kapja el a
diákokat, decemberben — nyílván a vizsgaidőszak közeledte
miatt — kisebb az érdeklődés,
majd februárban és márciusban
ismét több a munkát kereső hallgató. Idén szeptemberben például naponta 50—80 diák is megfordult a munkaközvetítő iroda

^Elszánt pénzkeresők"

szűk kis szobájában, míg most,
december elején csak
háromnégy hallgató jelentkezik naponta munkavállalási szándékkal.
Optimális az lenne, ha folyamatosan azonos arányban állna a
munkalehetőségek és a munkavállaló hallgatók száma. Ez kedvező volna a további kapcsolattartás szempontjából mindkét fél
számára. Jelenleg gyakran előfordul, hogy hirtelen van szükség valamelyik üzemben, vagy
gyárban alkalmi
munkásokra.
Ilyenkor rendszerint értesítik az
egyetem munkaközvetítő irodáját és segítséget kérnek. A hallgatók értesítését albérletesek esetében telefonon, vagy levéllel
oldják meg, a kollégistákat pedig
összekötők, illetve a kollégiumi
rádió felhívásain keresztül.
A jövőben még koordináltabb
lesz az iroda munkája, mert a
városi tanács vb művelődésügyi
osztálya és munkaügyi osztálya
is jelentő» segítséget nyújt. Az
együttműködés során az üzemeken é» magánszemélyeken kívül
a város iskoláit és óvodáit is tájékoztatják az egyetemi hallgatók munkavállalásairól, szolgáltatásairól.
*
Másodéves bölcsész, lány, albérletben lakik havi ezerkétszáz
forintért. Negyedik
kategóriás,
ösztöndíjának összege 810 f o r i n t
Ebből a tanulmányi ösztöndíj ötszáz, száz forint a szociális segély, plusz a további kiegészítések.
— A szüleid mennyi
pénzzéI
támogatnak havonta7
— kérdezem.
— Átlagosan havi 1700 forintot
kapok otthonról. Ebből fizetem az
albérletet, de a fennmaradó ötszázból nemegyszer magam intézem a családi bevásárlásokat. A
szüleim alföldi községben laknak,
s az ott nem kapható cikkeket
én szerzem be nekik.
— A menzán
ebédelsz
vagy
másutt?
— A menza túl drága, igy a
MÉK-bisztróba fizetek be, egy
ebéd 13 forint 20 fillérbe kerül;
mindenesetre így ls olcsóbban
jövök ki, mintha a menzán ennék.
— Tbédet, albérletet
leszámítva tehát körülbelül ezer forintod
marad meg tisztán, perszs ebből
kell fedezned a reggelit,
vacsorát is.
— Igen, és a további »nap!
szükségleteket". Napi egy doboz
Symphonia, egy kávé — havonta
ezekre is sok pénz megy eL S
hát az az igazság, hogy kozmetikai cikkekre is költök.
— Ha összegszerűen
nem ls
számolunk
utána, ezek
szerint
havonta elég kevés
zsebpénzed"
marad, értem ezalatt: olyan pénz,
amit könyvre, lemezre,
mondjuk
úgy: a kultúra anyagi
eszközeinek előteremtésére
vagy
egyéb
szórakozásra
költhető.
— Így van, igaz, adott esetben
a fent említett összegen kívül
könyvre külön is kapok pénzt
otthonról.
— Végül is ha
megpróbálunk
viszonyítani a többi
egyetemistához, véleményed
szerint
mennyi
pénzed van7 Sok? Kevés? Elegendő?
— Tény az, hogy havonta sokkal kevesebb pénzem van, mint
az első vagy második kategóriájú
csoporttársaimnak.
Ennek
több oka lehet, de például úgy
érzem, probléma van az ösztöndíj-elosztással. Én legalábbis a
•4,93-as átlagomra, ami majdnem
felső hatéra a jelesnek, az alsó
határnak megfelelő összeget, ötszáz forintot kapok.
*

Bölcsész, fiú, kollégista, harmadik kategóriás. Havi ösztöndíjának összege négyszáz forint. A
kollégiumi díjat
automatikusan
levonják, tehát a fenti összeget
kapja kézhez.
Szüleitől nem kap pénzt.
— Hogyan tudsz
kijönni egy
hónapban ilyen kevés pénzből?
— Mindenekelőtt! eladom az
ebédjegyem háromszáz forintért.
Azután a vacsorajegyet beváltom
hidegre és rendszerint főzök magamnak
— Mennyivel olcsóbb a főzés?
— Egy hónapban 150—600 forintból kijön, hiszen csak az
alapanyagokat: tojást, olajat, stb.
kell megvenni. — Ebből a pénzből ki lehet jönni, igaz spórolni
kell. Hozzá kell tennem, szociális segélyt rendszeresen kérek és
kapok, például ebből
vettem
most télikabátot és kesztyűt.
Könyvespolcán ott látom a
legújabb kiadású filozófiai műveket (Hegel, Vico), melyek tudvalevőleg drágák.
— Miből tudod ezeket a könyveket
megvenni?

— Nem dohányzom, nem iszom,
mint mondtam az étkezést viszonylag olcsón meg tudom oldani, de azért igy is spórolnom kell
ahhoz, hogy könyvet, lemezt tudjak venni. Szóval tulajdonképpen
nehéz kijönni ennyi
pénzből.
*
Kollégista, másodéves, bölcsész,
fiú.
— Mennyé pénzed van egy hónapban?
— Otthonról semmit nem kapok, ugyanis a szüleim nem tudják támogatni
továbbtanulásom a t Két testvérem van, mindketten fiatalabbak nálam és tanulnak még. Tehát első kategóriás vagyok, havonta ezeregyszáz
forintot kapok az egyetemtől: Ez
az összeg három részből tevődik
össze, a tanulmányi ösztöndíjból,
a rendszeres szociális segélyből
és a rendszeres rendkívüli szociális segélyból, mert Ilyet is kér e k Kollégiumi díjat nem kell
fizetnem, ílymódon az étkezés is
ingyenes.
— Mire költőd ezt az ezeregy*
száz forintot?
— Főként kulturális célokra

re jellemző^ nem utolsó sorban
azért, mert ezek többnyire az
egyetemisták
számára
megfizethetetlenek.
*
Eddig a véleménye^ nyilatkozatok,
helyzetjelentések.
Nem
hisszük, hogy valamit is megoldottunk volna >tt, de talán sikerült olyan tényeket összegyűjtő
nünk. amelyek
kiindulópontul
szolgálhatnak
az egyetemisták
anyagi (pénzbeli) helyzetéről való elmélkedéshez. A problémák
valódi okainak felderítése nyilvánvalóan oly mértékben terjed
túl adott tárgyunkon, hogy megszabott terjedelmű kereteink kőzött nem vállalkozhatunk mégcsa.k
gondolati
végigkövetésére sem. Ugyanakkor nem
hagyhatunk szó (kommentár) nélkül bizonyos dolgokat, még akkor sem, ha véleményünk vitára
késztet. Pontosabban: talán éppen ez lenne a legszerencsésebb.
Induljunk ki abból a tényből,
hogy — mint azt a főiskola
KISZ-titkára is említi — az egyetemisták átlagos pénzkerete ezerezerkétszáz forint között mozog.
Bizonyos az is, hogy egyénenként
jelentős az ingadozás, Márton József éppen itt véli meglelni a
„furcsa életstílus" okait. Tény,
hogy ösztöndíjosztás után a kocs-

— Bocr-bogy miből élünk? Természetesen a szüléinkből..;
használom fel: könyvet, lemezt
veszek, hangversenyekre
járok.
Másodsorban pedig ruházkodásra.
— Meg tudod-e
venni a számodra legfontosabb
könyveket,
lemezeket
ebből a pénzből?
— Mivel a könyvek egyre drágábbak, sajnos csak egy részét
tudom megvenni a szükséges
könyveknek. Ezzel kapcsolatban
hadd mondjam el, éppen mostanában gondolkoztunk többen is
arról, hogy jó lenne ha nem csak
a
nyelvszakosok
kapnának
könyvvásárlás! utalványt az egyetemtől. Tudniillik például a történész könyvek is sokba kerülnek.
— Mire költöd még a pénzedet?
— Viszonylag sokat utazom,
nyáron túristautakat bonyolítok
le, lehetőség szerint bővítem a
lemezgyűjteményemet,
hangversenyre időnként más városba is
eljárok. Ebből a pénzből viszonylag megfelelő mértékben elő
tudom teremteni a kultúrálódáshoz szükséges eszközöket, hozzá
kell tennem, hogy cigarettára,
italra egyetlen fillért sem költök.
Ugyanakkor tény az, hogy nem
dúskálok.
*
Sárkány, este tíz. A csúcsforgalom körülbelül ekkor tetőzik, szerencsés, aki ilyenkor legalább
szabad széket talál.
Nagyobb társaság érkezik, megszólítom egyiküket:"
— Ne haragudj, riportot csinálunk az
újságba..,
— Nem vállalom a publikumot — így a válasz.
Előbb-utóbb felszabadul egy
asztál, leülnek, hosszas tanakodás után rendelnek. A vendégek
döntő többsége egyetemista, s
így van ez minden nap. A pincér
haver, kölcsönkérni nem nehéz:
itt mindenki mindenkinek cimborája.
És
valamelyiküknek
mindig van pénze. Az alkohol
demokratizmusa, persze nemcsak
pénzügyekben valósul meg. Az
alkohol már-már közösségformáló
erő. Csak — s ez már túlnő itteni problémánkon — azt kellene
megvizsgálni: milyen lesz ez a
közösség?
*
Az egyetemisták öltözködése, a
hölgyek ruhatárának i alaposabb
bemutatása külön dolgozat tárgya lehetne — ezt mindnyájan
t u d j u k S még csak az sem feltétlenül szükséges, hogy az egyetemre, vagy a discóra egyenesen
a divatlapból „ érkezőkre" gondoljunk. Hiszen a többség sportosan öltözködik, főként és teljes
joggal kényelmi
szempontból.
Nagy általánosságban ezek a
sportos viseletek ls lépést tartanak a divat változásával. Hozzá
kell tenni: a túlzott divatmánia,
a nemegyszer kényelmetlen, de
divatos, csizma, vagy egyéb ruhadarab viselete igen szűk réteg-

mák megtelnek söröző egyetemistákkal, miként az is, hogy nem
egy olyan társaság van, amelynek tagjait a hónap minden napján ott találhatjuk. Ez így önmagában rejtély, mármint az, hogy
miből isznak. Látszólag könnyű
magyarázatot találni: mindenféle
munkát elvállalnak a pénz előteremtésére, a kölcsönök kiegyenlítésére. Itt érhetjük tetten az
egyik végletet. Mert sajnálatos
módon előfordul, hogy a munkát
vállaló egyetemista az aznap
megkeresett pénzt este elkölti, s
másnap kezdődik újra a körforgás. így lesz
„kölcsöneinek",
anyagi függésének rabjává, miközben elsikkad mindaz, amiért
tulajdonképpen egyetemista. Nem
marad Ideje tanulni, olvasni, művelni magát. Persze, ez a szélsőséges magatartás igen kis százalékra jellemző. S a!zt sem akarjuk mindezzel mondani, hogy az
egyetemista a mindennapi sörért
dolgozik, vállal munkát. Ezzel
összefüggésben nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hegy
minden egyetemistának
elvileg
van ideje a különmunka-vállalásra. S az idő, a szabadidő, ebben
az esetben fokozott érvénnyel:
pénz.
Előnye van az egyetemistának
ott is, hogy tanulmányi eredményétől függően részesül ösztöndíjban, egy viszonylag érvényes,
teljesítmény-rendszer alapján. S
persze: a különböző segélykérések, amelyekkel, aki csak teheti
él vagy visszaél. Alapvető problémának, amely aztán jelentős
Ingadozást hoz létre, a kategóriabesorolás tűnik. Amit a szülők
alapfizetése után
állapítanak
meg s ez bizony nem egy esetben csalóka. Igazságosabb lenne, ha a kategória-besorolás a
szociális helyzet alapján történne — igaz, ezt sokkal körülményesebb, nehezebb lenne pontosan megállapítani.
De/iát végülls hogyan élnek az
egyetemisták?
Ügy gondoljuk, s
ez talán kitűnt riportunkból is:
a többség elvileg jól, gyakorlatilag azonban már korántsem Nagyon csekély réteg az, amelyik a
pozitív, az egyetemista
léthez
szükségszerű „szellemi élet" alapfeltételeit, éppen anyagi okok következtében. nem tudja önmaga
számára biztosítani. A többség
azonban, anyagi vagy egyéb módon „jól él". Azokra gondolunk
itt elsősorban, akik
szellemi
„irányú", tárgyi alapszükségletek
megteremtése mellett rendszeresen eljárnak discóba, nem jelent
különösebb problémát számukra,
hogy bármikor moziba menjenek, vagy beüljenek egy esti
szórakozóhelyre. S akárhogy ls
van: a Sárkányban, de még •
Hágiban sem csökkent az egyetemista törzsvendégek s z á m a .
G. R. —

B. GY.
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„Művészet és ifjúság"
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága,
az Oktatási Minisztérium és a Kulturális Minisztérium 1980-ban. a
forradalmi ifjúsági napok idején a KISZ „Művészet és ifjúság"
akciója keretében megrendezi a z egyetemi és főiskolai kulturális
napokat.
Felhívással fordulunk az egyetemi és főiskolai KlSZ-szervezetekhez. művészeti csoportokhoz, az öntevékeny művészeti munka iránt
érdeklődő oktatókhoz és hallgatókhoz, hogy igényes és gondos munkájukkal készüljenek fel a különböző helyi (intézményi és intézményen kívüli) bemutatókra és vegyenek részt a „Művészet és ifjúság"
akcióban, a kulturális napok bemutatóin. Törekedjenek arra. hogy a
kulturális napok vonzó eseményt jelentsenek intézményünkben városunkban.
Kérjük, munkájukkal segítsék elő:
— hogy a bemutatók .láruljanak hozzá az 1980. évi forradalmi
ifjúsági napok célkitűzéseinek megvalósításához, hazánk felszabadulása 35. évfordulójának megünnepléséhez:
— hogy a ..Művészet és ifjúság" akció részeseiként nyújtsanak
művészi élményt, szolgálják a művészeti ismeretek széleskörű terjesztését;
— hogy a kulturális napok helyi és országos eseményei, a színvonalas. sokirányú bemutatók és a szakmai tapasztalatcserék, viták
révén hozzájáruljanak az egyetemi, főiskolai közművelődési munka
fejlődéséhez.
Az egyetemj és főiskolai kulturális napokat a következők szerint
rendezzük meg:
1. Kérjük az egyetemek, főiskolák vezetőit. KISZ-bizottságát és
közművelődési titkárságát, szervezzenek intézményi kulturális napokat.
Az egyetemi és főiskolai együttesek, csoportok, egyéni szereplők
és alkotók műsoraikat, alkotásaikat mutassák be intézményükben
és
városukban, megyéjükben a forradalmi ifjúsági napok időszakában, a
„Művészet és ifjúság" bemutatósorozat keretében. A bemutatókon
nyújtott teljesítmény alapján az intézményi KISZ-bizottságok és közművelődési bizottságok válasszák ki azokat a produkciókat, szereplőket. akik érdemesek és alkalmasak az intézmény képviseletére az
országos rendezvényeken.
2. Az egyetemi és főiskolai kulturális napok országos
bemutatóira a „Művészet és ifjúság" bemutatósorozat keretében nyolc városban kerül sor. Az országos bemutatók alkalmat és lehetőséget teremtenek a résztvevők számára, hogy képet alkossanak az egyetemi, főiskolai amatőr művészeti mozgalom helyzetéről: megismerjék az általuk képviselt m ű f a j törekvéseit; a művészeti ág sajátosságainak megfelelően alkalmat terfemtünk a csoportok, együttesek minősítésére és
lehetőséget adunk arra. hogy a különböző rétegeket képviselő amatőr
művészek találkozzanak egymással és a közönséggel.
A rendezvényeken az egyetemisták és főiskolások mellett a megyékben dolgozó fiatalok, szakmunkástanulók, középiskolások és
katonafiatalok legjobb minősítést szerzett produkciói is részt vesznek.
Az országos bemutatókat a következő műfaji — területi csoportosításban szervezzük meg:
— Kórusok,
zenekarok,
kamarazenekarok
és szólisták
(három
országos bemutató keretében):
— irodalmi színpadok, színjátszó csoportok, vers- és prózamondók:
politikai, közéleti dalokat előadó kisegyüttesek és szólisták (két országos bemutató keretében);
— néptánccsoportok,
népi zenekarok, népdalénekesek,
folkegyüttesek (két országos bemutató keretében);
— amatőr filmesek, fotósok, képző- és iparművészek
(két országos bemutató keretében).
Az országos bemutatók programjához kapcsolódva szakmai, közművelődési tanácskozásokat szervezünk.
3. Az országos bemutatók előkészítését, szervezését felkérésünk
alapján az illetékes megyékben alakuló szervező bizottságok végzik.
A szervező bizottságok munkájában a megyei KISZ-bizottságok irányításával a megyei tanácsok, a megyei művelődési központok és a
felkért felsőoktatási intézmények képviselői vesznek részt.
A szervező bizottságok a „Művészet és ifjúság" bemutatósorozat
közóbttti felhívása és az egyetemi és főiskolai kulturális napok országos felhívása szellemében kialakítják az egyes országos bemutatók
részletes felhívását, programját, rendezési tervét, a szervezés és a
részvétel feltételeit. Ezeket a konkrét felhívásokat a műfaji-területi
rendezési elvnek megfelelően megküldik valamennyi érdekelt felsőoktatási intézménynek 1979. november 30-ig.
4. Az országos-bemutatókon résztvevő csoportok, szereplők, alkotók munkáját a művészeti ágak szakértői értékelik és minősítik. A
kiemelkedő együttesek és szereplők teljesítményét
arany, ezüst és
bronz fokozattal ismerik el. illetve jutalomban
részesítik.
A „Művészet és ifjúság" akcióban, a kulturális napokon részt
vevő együtteseknek, művészeti csoportoknak, köröknek és egyéni szereplőknek sikeres felkészülést, színvonalas és eredményes szereplést
kívánunk.
Oktatási Minisztérium
Kulturális Minisztérium
KISZ Központi Bizottság
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Az idei .jogászbálra az e?ész várost igyekeztek a rendezők megmozgatni. Hangulatos toborzót tartottak a belvárosban — mint a bál bizonyította, sH;«-r*et
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„...csak akaraterő kérdése
Osváth Klára IV. éves gyógyszerészhallgató.
Elsőévesként
kezdte tudományos diákköri tevékenységét a Gyógynövény és
Drogismereti Intézetben. Másodéves korában az országos TDK
konferencián dolgozatával első
helyezést ért el. Egy évvel később a Pécsett megrendezett versenyen második helyezett lett.
Harmadév végén több hallgatótársával együtt ő is megpályázta
a SZOTE Egyetemi Tanácsa által alapított Apáthy emlékérmet
és Jutalomdíjat. Idén, november
7-én át is vette azt.
Beszélgetésünk apropóját lényegében az emlékérem elnyerése adta, de más jellegű tevékenységiről is szó esett.
— Gyógyszerésznek
készültél?
— Tulajdonképpen nem. Nyíregyházán jártam gimnáziumba,
ének-zene tagozatra. Utolsó évben végleg el kellett döntenem,
mit válasszak: a zenét, a zongorázást. vagy a gyógyszerészi pályát. Hosszas meditálás után —
nem utolsó sorban édesanyám
ösztönzésére — a Gyógyszerésztudományi Kar mellett döntöttem. Természetesen a zongorázásról sem mondtam le, kikapcsolódásként ma is csinálom.
— A gimnáziumban
végzett
mozgalmi
munkádért
elnyerted
a KISZ KB Dicsérő oklevelét és
az Aranykoszorús
KISZ-jelvényt,
Itt az egyetemen,
KISZ-titkár
lettél.
— Igen. miután a gimnáziumban is KISZ-titkárként dolgoztam. szívesen vállaltam ezt a
funkciót az egyetemen is. Kezdetben "nehezen ment, hisz' egy
különböző képességű és aktivitású emberekből álló száz fős
alapszervezet voltunk. Végül —'
én legalább is úgy éreztem —
összecsiszolódott a társaság.
— Később mégis
lemondtál..'.
— Nem mondtam le, másodév
után nem választott meg az évfolyam.
— Mi lehetett ennek az oka?
— Pontosan nem tudom, inkább csak sejtem. Talán valami
ellenszenv-féle alakult ki irányomban
az
évfolyamtársaim
között. Akkor már javában di-

ákköröztem, szép eredménnyel.
Emellett m é s „vezető'-ember is
voltam, s ez így együtt sokaknak
nem tetszett. Az évfolyamon belül klikkek alakultak, s nem az
volt a döntő, ki mennyire képes
megbirkózni a rábízott feladattal, hanem hogy szimpatikus-e
vagy sem. A vezetőségválasztás
szubjektív tényezők alapján történt.
— Ez a sikertelenség
kihatott-e
további
mozgalmi
tevékenységedre?
— Bár nagy pofon volt, és
sokáig nem tudtam
kiheverni,
mégsem mondtam le továbbra
sem a közösségi munkáról. Ebben a helyzetben a legnagyobb
segítséget az jelentette, hogy
egy másik közösséghez is tartoztam. Az első év végén jelentkeztem a pártba, s fel is vettek.
— Itt hogy érzed magad?
— Ez a közösség — feladatainál fogva is — „felnőttesebb''.
Így a tagság egymással való kapcsolatát is egy másfajta viszony
jellemzi, az értékmérők objektívebbek, tényszerűbbek. Kapcsolatom a többiekkel nagyon jó,
amit leginkább az a tény igazol,
hogy a hallgatói pártcsoport vezetője lettem.
— Az aktív mozgalmi
munka
sok időt és energiát kíván. Mindezek mellett, hogy van még időd
diákkörözni?
— Az első félév után kezdtem
a kutatómunkához, mely a szöszös ökörfarkkóró virág tartalomanyagainak
vizsgálata.
Ez a
gyógynövény olyan hatóanyagokat tartalmaz, melyek a máj, az
epe, a szív és érrendszeri betegségek gyógyításánál hasznosíthatók. Mindezt eredményesen csinálni úgy tudom, »hogy fennmaradó szabadidőmet teljes egészében erre fordítom. De rendkívül
sokat köszönhetek témavezetőmnek, dr. Tóth Lászlóné dr. Pápay
Valériának,
akinek
nemcsak
szakmailag, de emberileg is hálával
tartozom.
Oroszlánrésze
volt a TDK-konferencián elért
sikereimben, ezért is tartom fontosnak megjegyezni, hogy nem
méltányolják kellőképpen a témavezető-tanárok munkáját. Pedig nem pusztán a diákok érde'
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me. amit egy-egy ilyen alkalomkor fel t*.dnak mutatni.
— A kari tanács és a KISZbizottság javasolt az Apáthy e m .
lékérem-re.
Kötelez-e
valamire
ez az elismerés?
— Természetesen. Többen pályáztunk, köztük olyan hallgatókkal, akik igazán kiemelkedő munkát végeztek. Így hát rendkívül jó
érzés volt a jutalmazottak között
lenni. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy ez az elismerés
egyben újabb elvárás elé állít,
amelyeknek újra meg kell felelnem.
— Végzés utáni
terveid?
— Szeretnék visszamenni Nyíregyházára. Elsősorban a szüleim
és a férjem miatt, akik ott élnek, ott dolgoznak. Másodsorban .
mert szeretnék tenni valamit
ezért a szakmáért. Altalános vélemény, hogy a közforgalmú
gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek nem végeznek különösebben értékes kutató m u n k á t
Én elsősorban szakmailag jól
felkészült gyógyszerész szeretnék
lenni.
— A kutatómunkáról
e szerint
nem mondtál le?
— Egyáltalán nem. A végzés
után is szeretnék ilyen jellegű
tevékenységet folytatni. Tudom,
csak akaraterő kérdése.
épp
úgy, mint a további önképzés.
Gróf Róza
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Klubprogramok
Tamási Aron Klub:
December 12. 19.30 óra: Miről
vitatkoznak a Szovjetunióban?
(Csizmazia György diaporámás
estje)
December 13. 19.30 óra: „Gyorsuló idő" — beszélgetés Bánlaky
Pállal az „Azon túl ott a tág
világ" című könyvről (vezeti:
dr. Szöllősi Erzsébet)
December 14. 19.30 óra: Moldova sebes folyása — Kóka Rozália néprajzi előadása
21 óra: Pisztrángok k a r a — romániai magyar írók estje
December 15. 19 óra: Disco
December 17. 19.30 óra: KMKfilmklub: Balázs Béla nevelésügyi sorozat III,
December 18. 17 óra: Makramékör
19 óra: Zártkörű rendezvény
December 20. 21 óra: Régi idők
mozija — vetít: Horváth Emil
December 21. 19 óía: Disco
JATE-klub:
December 12. 20 óra: Gyöprugi — táncház
Decenjber 13. 20 óra: P. Mobil
koncert
December 14. 19 óra:
Disco
(Óriás)
SZOTE-klub:
December 13. 20 óra: A nap
jegyese — Budai' Ilona estje
December 14. 19 óra: Gyógyszerészkari est.
December
15. 18—22 óráig:
Bébi disco

Tudományos kiadványok
A SZOTE
Marxizmus-Leninizmus
Intézetének
Tudományos
közlemények
című most megjelent füzete hat tanulmányt tartalmaz a marxizmus-leninizmus
oktatásának, kutatásának területéről. A Baranyai Róza, Benedek
György, Kotogány Ilona szerzőhármas az egészségügyi szakdolgozók háromműszakos munkarendjének
szociálpszichológiai
elemzésére vállalkozik. — Révész
Mihály tanulmánya (A modell
ontológiai fölfogása és a társadalmi modell) többek közt megállapítja, hogy a társadalmi modellek különleges ontológiai státusza egyértelművé teszi a modell
ontológiai
vizsgálatának
szükségességét; ezen kívül további ú j szempontokra hívja fel
a figyelmet. — Karácsonyi Péter
J.—P. Sartre értelmiség-felfogásának kritikai elemzéséhez írt
bevezetőt, az író-filozófus munkásságának a 60-as évek elejétől napjainkig tartó periódusára
koncentrálva. A szerző a mű
alapo3 ismeretében kiemeli, hogy
Sartre baloldali radikális értelmiség-képét az egyre több rendelkezésre álló dokumentum segítségé, el immár kritikai elemzés tárgyává lehet tenni. —
Tráser
László
tanulmánya
a
társadalmi értékek és az egyéni
meggyőződés, mint értékazonosulás,
értékvállalás
kapcsolatát
elemzi. Gondolatmenetét arra a
megállapításra futtatja ki. hogy
az értékek egybeesnek a haladó
műveltség-tartalmakkal.
mivel
létezésük igazi értelme a társadalmi cselekvés. — Pál József
izgalmas, nagy erudíciójú, alap-
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vető bibliográfiai
apparátusra
épülő tanulmánya (A neotomista
természetjogtan mint a katolicizmus szociális doktrínájának
metafizikai alapja) a
Tudományos Közlemények
erőssége. —
A füzet utolsó tanulmánya —
Kukovecz György
munkája —
1922—59 között vizsgálja a kubai
diákmozgalom szerepét, az ország társadalmi-politikai küzdelmeiben. A szerző megállapítja,
hogy a diákmozgalom csúcspontja a társadalmi válság elmélyülésének időszakára esik, szükségszerűen politizálódott és került szembe az imperializmussal.
•
Az Acta Histórica LXV. kötetében megjelent két tanulmány
szerzője Szántó Imre, illetve Rákos István. Közismert, hogy a
történettudomány kutatási területeinek egyik legnehezebbike a
helytörténeti kutatás. E területen Szántó Imre már több évtizede jelentős tevékenységet folytat, s mondhatni, már-már iskolát teremtett Szegeden. Országos
méretű tanulmányát (A katolikus falusi kisiskolai
oktatás
helyzete Magyarországon a XIX.
század első felében) is helytörténeti indíttatású szempontból közelíti meg, a nevelés- és művelődéstörténelem kérdéseit is bevonva a helytörténeti
kutatás
tárgykörébe.
Rákos István főként agrártörténettel foglalkozik, itt közölt
tanulmánya (A legelőelkíilönözést törvénv végrehaitása Hódmezővásárhelyen 1836—1847.) egy
készülő Csongrád megyei helytörténeti írás rész«.

Együtt —
a gyerekekért
Betegségének és a klinikán eltöltött hónapok számának ismeretében várok egy 11 éves kisfiút
a Gyermekklinika egyik kórterméből pszichotheraplas íoglalko.
zásokra kialakított szobájában.
Színtelen arcú, értelmes szemű
gyefek lép be és félénken, ül le
mellém. Erőltetett mosollyal az
arcocnan próbálom
szórabírni.
Kérdéseimre azonban csak tőmondatokban válaszol, s éraem,
képtelen feloldódni. A külvilágtól vuló elzártság, a klinikán eltöltött négy hónap már megtette
hatását.
Rövid
beszélgetésünk
alatt jövök rá arra, mit jelent a
valóságban az, ar-dt valaha psz.chológiából tanultam: hospitalítácio.
A kisfiúval történt beszélgetés
hatása alatt, az első, amit kérdezhetek dr. Gulácsy Eva pszichológusnőtől, mit tehet a pszichológus a hospitalizáció. enyhítése
érdekében?
— Legelső feladatomnak kell,
hogy tekintsem a szülői környezetből való kiszakítáa krízis állapotának feloldását, s az ebből
adódó szorongás enyhítését. Miután gyerekekről van ezé, s az
6 esetükben még az anya-gyerek
kapcsolat a domináló, ezért nekem az intim kötődést, a személyes kontaktust kell velük kialakítanom. A betegiség tudatából
eredő kétségbeesést oldott légkörrel, érzelmi biztonság adásával próbálom megszüntetni. A
hospitalizáció csökkentése érdekében ennyi a feladatom. Vannak
olyan esetek, amikor a gyereknél
jelentkező tüneteket nem organikus elváltozások okozzák, hanem
pszichés okok váltják ki. Ilyenkor az orvosok munkája kissé
háttérbe szorul, B előtérbe lép a
pszichológus munkája. Első lépés
ilyen gyerekeknél a pszichés okok
feltárása, a diagnosztizálás. Fel
kell derítenem a kicsik életében
azokat a motivációkat, melyek
később elvezettek a kóros állapothoz és kialakítják az úgynevezett organikus pszichoszomatikus
szindrómát. A gyerek érzelmi és
élményvilágához legközelebb áll
a játék, ezért a játékdiagnosztikát kell alkalmaznom náluk.
Ennek nélkülözhetetlen segédeszközei a bábok, a a gyerkek érzelmi világához legközelebb álló
játékfigurák
— Hogyan lehet a gyerek játékából a kór okára fényt deríteni?
— A gyerek a bábukkal eljátssza életét, az átala elképzelt
világot, s a játék során érzelmeit, kapcsolatait, kötődéseit, vágyait hozzá felszínre. A figura mögé bújva — az egyébként önmagából keveset kiadó gyerek —
őszintén hozza önmagát. Ez a
pszichológus számára sok mindenről árulkodik. Természetesen
a játék-diagnosztikát más diagnosztikus
módszerekkel
kiegészítve áll össze a kép, a végső diagnózis, amelyre később a
therapiás kezelést együtt építi
az orvos és a pszichológus.
— A játékot, mint therapiás
módszert hogyan alkalmazza munkájában?
— El kell különítem a foglalkoztató és a szórakoztató játéktheraplát A foglalkoztató játék
során leginkább szemelőtt tartom
a tünetek megszüntetését, a diagnózis során feltárt kóros folyamatok feldolgozását, lereagálását,
helyes megélését. A foglalkoztató
játék során a gyereknek lehetősége nyílik arra, hogy rendezze a
helytelenül megélt emocionális
konfliktusait. A felhalmozódott
affektív késztetéseit levezesse és
6egítő irányításommal
kiépítse
személyiségében
az egészséges
mechanizmusokat.
— Azt a munkát, amit itt Ön
egyedül végez, ha jól tudom a
budapesti
II. sz.
Gyermekklinikán 10 főállású pszichológus és
egy főállású pedagógus látja el.
— Az igaz, hogy itt a szegedi
klinikán csak egy pszichológusi
állás van, az is egyelőre csak
ideiglenes jellegű, de ez nem jelenti azt, hogy egyedül vagyok.
Nagyon sokan és sokféleképpen
segítenek abban, hogy eredményesen dolgozhassam. A legnagyobb szakmai segítséget 9 fiatal
tanárjelölt mindennapos munkája jelenti számomra. Dr. Boda
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Domokos professzor kezdeményezésére négy éWel ezelőtt felvette
klinikánk a kapcsolatot a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola Teleki kollégiumának lakóival — ahogyan a gyerekek hívják őket, a
kistanárnénikkel. Ez a jó kapcsolat azóta is él, s másfél év óta —>
amióta én itt dolgozom a klinikán — a 9 hallgató lány munkáját az én vezetésem mellett végzi. Kiváló segítőtársaim ők, akik
velem együtt félig pedagógiai, félig pszichológiai tevékenységet
végeznek.
— A Teleki kollégiumban kötél
300 főiskolás lány lakik. Meglepően kevésnek tartom, hogy csupán 9-ón vállalkoznak erre a féladatra.
— Néhány emberre valóban
még szükség lenne — a második
emeleti fertőz» osztályra kellene
még segítség —, de pszichológiai
szempontból kifejezetten károsnak tartom, ha sokan járnának
ide a hallgatók közül. Vannak
ugyanis krónikus eseteink nem
kis számban. Sok gyerekünk egy
év alatt többször visszakerül a
klinikára, vagy hosszú időt tölt
el itt egyfolytában. Az 6 Számukra fontos, hogy ismerős arcokkal,
mondhatni barátokkal találkozhassanak a kistanárnénik személyében. Ezért úgy alakítottam ki
ezt a 9 fős „csapatot", hogy nagy
részük elsőéves hallgató legyen,
s szeretném, ha ők az államvizsgáig — tehát még négy évig —
ismerősként járnának be. Nem
beszélve arról, hogy olyan segítőtársakra van szükségem, akik
szakmailag is megbízhatóak és
pszichésen is bírják ezt a nem
kis megterheléssel járó munkát.
A tanárjelölteknek is hasznukra
Válik ez a tevékenység, hiszen
alkalmuk nyílik itt önmaguk kipróbálására. Lemérhetik azt. hogyan tudnak bánni a gyerekekkel.
Aki Itt helytáll, az a katedrán
sem fog szégyent vallani.
— Milyen feladat
nárjelöltekre?

hárul a ta-

— Mindennap délután egy-két
órát vannak a gyerekekkel csoportos és egyéni foglalkozásokon.
Azokat a kicsiket, akik hotózú
időt töltenek el a klinikán tantárgyakként korrepetálják Így
próbáljuk behozni azt a tanulmányi lemaradást, amit az iskolából történő hiányzás okoz. A motivációra itt is szükség van, ezért
a
hallgatók
is
osztályozzák
a gyerekeket. E mellett pedig 6k
is tartanak therapiás foglalkozásokat. Sokat beszélgetnék, játszanak a gyerekekkel, azt az oldási
feladatot látják el, amelyről a
hospitalizáció kapcsán már beszéltem.
— Milyen segítségre számíthat
még ezen kívül
munkájában?
— A munkámhoz elengedhetetlenül szükséges tárgyi feltételek
is a segítség bizonyítékai. A képek, amiket itt a játéltszobában
láthat a falon, az 1. sz. Gyakorló
Általánc« Iskola ajándékai. A
minta bábok, mintadarabok a makói általános iskolából kerültek
ide. Az összes általános Iskolai
tankönyvek, munkafüzetek, a sok
ifjúsági könyv,
mesekönyvek,
egyéb játékok jó része az orvostudományi egyetem KlSZ-szervezetének köszönhetők. A rendkívül hasznos és fontos stúdióhálózatot pedig tíz budapesti műegyetemista hallgató szerelte fel. Egy
hétig dolgoztak itt Valamin fantasztikus lelkesedéssel és megfeszített munkával építették ki,
S végül, de nem utolsósorban
magának a játékszobának a berendezése, otthonossá tétele is
közös munka eredménye. Nem
beszélve arról, hogy 16 ezer forint értékben vásárolt a klinika
— a munkámhoz felengedhetetlenül
szükséges — pszichológiai
vizsgálati készletet. S í * minden
hiányzik még, rengeteg tervem
van. Tudom, hogy mindezek megvalósításához messzemenő segítséget fogok kapni — mint ahogyan eddig is — mind a klinika
vezetésétől, mind az orvosoktól,
mind a „kívülállóktól". Nem vagyok egyedül, hiszen sokan együtt
dolgozunk értük: a gyerekekért
KALOCSAI KATALIN

A JATE Szakszervezeti Sportbizottsága november 24-én rendezte meg első alkalommal férfi
egyéni asztaliteniszben a „JATE—
10" meghívásos versenyt. Sajnos
a meghívottak közül hárman távol maradtak, de így is jó küzdelmet vívott a résztvevő hét
versenyző. Végeredmény:
1. Dr. Hevesi Imre
(Kísérleti
Fizika) 12 pont
2. Dr. Jáky Károly (Szervetlen
Kémia) 10 pont
3. Dr. Hatvani László (Bolyai
Intézet) 8 pont.
További sorrend! dr. Papp
György (Elméleti Fizika), dr.
Varga * Tibor
(Kibefrtetiká),
dr. Szilágyi László (Marxizmus)
és Ormándi János (Testnevelés),
A versenyt hagyományossá kívánja tenni a Szakszervezeti
Sportbizottság és mindig
az
egyetemi asztalitenisz bajnokság
kezdete előtt bonyolítja le, mintegy arra való felkészülésként

EDZETT

Labdarúgó
bajnokságok
Végetért a JATE dolgozói labdarúgó bajnokságának őszi Idénye. A küzdelmek tavasszal foly'tatodnak. Áz őszi végeredmény:
A csoport:
1. Szerve« Kémia I. 9 7 - 2 4«:ll 14 p.
2. K i b e r n e t i k a I.

3. Biológia
4. M ű h e l y
5. SZÉF

8. Tartneveiéb
7. F i z i k a
8. Ai"K I.
9. M a t e m a t i k a
10. Á F K П.
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В csoport;
1. J G Y T F

2. eagvári
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sz. K é m i a 11.
AJTK
Old B ó y s
K i b e r n e t i k a XI.
Geográfia,
Marxieták
ВТК

8 1 - 7 18:60 2 р.

A JATE hallgatói kispályás
labdarúgó bajnoksága őszi fordulójának végeredménye:
Hermán ttoll.
programozók '
ВТК
Bólyei
Sunyik
Zsizza
JTK X.
X. тл*-

A börtönbüntetés letöltésének
kezdetén mindenki fogadkozik:
„Ha egyszer kikerülők innen,
soha többé . . . " Sok mégis a viszszaeső, a többszörösen visszaeső
bűnös. Nem találják meg a helyüket a társadalomban és újra
meg újra visszakerülnek a börtönbe. Igaz, hogy több évi bezártság után nehéz beilleszkedni
a becsületes emberek világába,
nehéz újrakezdeni. Az első problémákon
való
keresztüljutást
próbálják meg elősegíteni a hivatásos utógondozók. A börtönből kikerülők gondjaival foglalkoznak, megpróbálnak segítséget
nyújtani nekik. Sajnos Csongrád
megyében a számuk elég kicsi,
néhány évvel ezelőtt egy, ma
négy hivatásos pártfogó dolgozik.
Természetes, hogy nem tudnak
maradéktalanul eleget tenni a
feladatoknak, hiszen az ő idejük
is véges, egy emberrel csak perceket tudnak foglalkozni — és ez
nagyon kevés. Munkájukban a
társadalmi pártfogók segítenek.
Általában antiál a vállalatnál,
ahol a szabaduló dolgozni fog,
dolgozik társadalmi pártfogó is.
Segit az első lépések megtételénél. segíti beilleszkedését a kol-.
lektívába. Erre a bonyolult, sok
megértést és figyelmet, türelmet
igénylő munkára nehéz megfelelő embereket találni, kevesen is
vállalják a feladatot.
A JATE Közművelődési Táborában a nyáron alakult egy főleg Jogászokból álló kiscsoport,
amelv e munkában kíván segíteni. Hogyan készölnek érte a
munkára, erről beszélgettünk a
csoport tagjaival.
— Eddig főleg elméleti „alapozás" folyt, nem lehet egyik
napról a másikra elkezdeni egy
ilyen komoly dolgot — kezdte a
csoportvezető, Kövér Ágnes, Hallottunk előadást a fiatalkorúak
ügyészétől, dr. Tóth Pétertől a
fiatalkorú bűnözésről. Kiemelte
a család meghatározó szerepét és
a társadalom felelősségét, kitért
a megyei jellegzetességekre is.
Dr. Veczkó József pszichológussal
az antiszociális
személyiségről
beszélgettünk. Volt már előadás a
börtönben folyó nevelésről, a nevelőmunka nehézségeiről, problémáiról is.
— Ebben a félévben kizárólag
elméleti
oldalról
nróbáljálok
megközelí'eni
a kérdcst,
vagy
esetleg történt már valami konkrét, gyakorlati kezdeményezés is?
Arra gondolok, hogy Személyesen találkoztatok már utógondozottal?

7 8 1 13 р.
7 3 - 2 88:11 10 р.
7 1 2 1 30:19 10 р.
7 4 12
» p,
7 2 2 3
в р.
7 12 4
'
3 р.
7 1 2 4
3 р.
7 0 0 7
0 р.

A Hermán Kollégium csapata
a Radnóti hétfőkön (labdarúgóbajnokság. amelyet a Radnóti
Gimnázium rendez) II. helyezést
ért eL

— Utógondozottal ugyan még
nem találkoztunk, de azért már
történt gyakorlati dolog ls —
kapcsolódott a beszélgetésbe Béri icz Klára. — A Rigó utcai nevelőintézetben jártunk megfigyelési gyakorlaton. Első alkalommal az Igazgatóval beszélgettünk
az intézet életéről, a nevelők
munkájáról. A második alkalommal már beszélgettünk is az intézet lakóival, próbáltunk kapcsolatot teremteni velük. Feltűnt, hogy mennyire ragaszkodnak, milyen hamar feloldódnak.
Persze jóval nehezebb dolog lesz
a tényleges utógondozás, bonyolultabb lesz a kapcsolatok kialakítása. Már az első perctől kezdve el kell érni azt, hogy ne úgy
kezeljenek, mint „valakit", aki
felülről jött", hanem
partnerként. A bemutatkozáskor ott
lesz egy „hivatalos személy" is,
ez részben megkönnyíti, hogy elfogadtassuk magunkat, de egyben feszültséget Is okozhat. Azt
hiszem, hogy az első perceket —
órákat nem lehet és nem is szabad „szabályosan" megtervezni,
nem lehet meghatározni előre,
hogy mikor mit kell, mit célszerű csinálni. Mindenkinek magának kell döntenie.
— A tanulás
szempontjából
milyen haszna van annak, amit
eddig csináltatok? Hogyan képzelitek el a tényleges gyakorlati
munkát? — kérdeztem a csoportvezetőt
— A JTK Büntetőjogi Tanszékének tdk munkájában résztveszünk, de nem v ez a legfontosabb. A jövendő jogászok nem
hiszem, hogy gyakran találkoznának börtönből kikerült fiatalokkal — mert főleg velük szeretnénk
foglalkozni.
Célunk,
hogy az egyetemisták közel kerüljenek
a
gyakorlathoz, ne
csak a könyvekből ismerkedjenek meg későbbi munkájukkal.
A bölcsészek is hasznát veszik
majd tanári munkájukban itteni
tapasztalataiknak.
Rendszeres
kapcsolataink vannak a hivatásos pártfogókkal, tavasztól az ő
segítségükkel fogunk dolgozni —
egyenlőre velük együtt. Később,
kellő gyakorlat és tapasztalat
után önállóan szeretnénk foglalkozni a fiatalabb felnőttek utógondozásával. Tudjuk, hogy komoly és nehéz feladatra vállalkoztunk, de úgy gondolom, hogy
a csoport minden tagja szívvellélekkel csinálja, és így sikerül
eredményt elérni — mondta
AgI
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A z „esélytelenek"
nyugalmával...

A Balassagyarmaton
megrendezett XV. Madách Imre Irodalmi
Színpadi
Napokon
a Medicus
Színpad B. Stepanovic:
Földbe
némult száj című produkciójával
első helyezést ért el.
•
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A dolgozói bajnokság után 10
csapat résztvételével elkezdődött
az egyenes kiesési rendszerű Szakszervezeti Kupa küzdelemsorozata, amely tavasszal, a dolgozói
bajnokság
megkezdése
előtt
folytatódik. A kupa
döntőjét
márciusban rendezik meg.

1.
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.

Utógondozás

A hír — melyet a rádióból
tudtunk meg — annál ls inkább
meglepő volt számunkra, mert
néhány nappal a találkozó előtt
az elő'adás két szereplője, Oláh
Attila és Apró A. Zoltán, így búcsúztak: „Ha az elsó nyolc helyezett között végzünk, már akkor
is győztünk!" Most, a verseny
után egy nappal elmondhatják,
valóban győztek, hiszen az első
nyolc között is a legelsők lettek.
Legelsők lettek, maguk mögött
hagyva olyan neves
amatőr
együtteseket mint a KISZ Központi Művészegyüttesének Színpada, mint a Kaposvári Kisszínpad, mint a budapesti Perem
Színpad, mint a debreceni Alföld
Színpad.
Az elismerés utáni első pillanatokban így vélekedtek teljesítményükről :
— Megjelenésünk,
csakúgy
mint amatőr színpados múltunk
szerény volt. Két reklámszatyorral érkeztünk Balassagyarmatra,
amelybe összes kellékünk belefért. Ezt csak azért említem,
mert a debreceni Alföld Színpad
például ötvenezer forintnyi díszlet és jelmezkészlettel érkezett.
Ügy gondoltuk, a nagy előkészületek mögött csak nagy teljesítmény húzódhat, ezért a „nagyok"
árnyékában mi a2 esélytelenek
nyugalmával versenyeztünk. Az
első meglepetés akkor ért bennünket, mikór az előzsűrizés során észrevettük, hogy nemcsak a
szakemberek, de a közönség is
nekünk szurkolt.
— Az első díj a Vándor Kupa
és az oklevél. Mit hoztatok még
magatokkal
ezenkívül?
— Elsősorban a zsűri elismeré-

sét, amely további munkánk m i
torja lesz és mérce az elkövetke-*
zendő időkre. Ezenkívül sok meghívást és barátokat — válaszolta
Apró A. Zoltán. — Nem szeretném, ha szerénytelenségnek tűnne, de el kell mondanom, hogy a
legértékesebb kritikát Debreceni
Tibortól, a Népművelési Intézet
osztályvezetőjétől, a zsűri egyik
tagjától kaptuk. Értékelésében elmondta, hogy előadásunk rendezés, formaválasztás és megjelenés
tekintetében az amatőr színjátszás történetében esemény.
— Azért mást is hoztunk, a
Vándor Kupával járó tizenkét
ezer forintot. Ha jól meggondolom, búsásan megtérült a befektetésünk — szólt közbe Oláh Attila.
— Hogy érted ezt?
— Nyolc forintba került a Stepanovic-kötet, száznyolcvan forintba a fekete kalap, s kaptunk
érte ezreket. Ez persze csak tréfa, mert forintokba mérni sem a
munkát, sem a sikert nem lehet
— fordította komolyra Oláh Attila.
— S mire használja fel ezt az
összeget a Medicus Színpad?
— Nem színpadunk kelléktárát fejlesztjük ebből, hanem az
együttes szakmai továbbfejlődését elsősorban. „Tanulmányutat"
tervezünk, mslynek célja, hogy
az együttes tagjai minél több
olyan értékes és hasznos előadást
láthassanak, melyekből profitálhatunk — fejezte be beszélgetésünket a két szereplő.
Az első helyezés nemcsak a
Medicus Színpadnak hozott elismerést, hanem Szegednek is. Fontos ez azért, mert a JATE Egyetemi Színpad korábbi sikerei után
városunk másik amatőr csoportja is az élvonalba került, ismét
bebizonyítva, hogy hagyományainkat ápolni és továbbfejleszteni
érdemes.
.¿cttcD'
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Hibák
a telefonkönyvben
Itt az új telefonkönyv. Mivel csin. Ruszoly Józsefből pedig
pedig egy telefonkönyv igazán
„átkereszteléssel" István lett. A
közérdeklődésre tarthat számot,
szerkesztők nem közöltek minszorosan vett funkciója mellett
den
foglalkozási
megjelölést,
pótolja a hiányzó név- és címamit meg is lehet érteni, a válotárát is. úgy gondolom, hogy közgatást azonban már kevésbé.
ügy a hibák nyilvános szóvátétele.
Amennyire indokoltnak
tűnik
például az orvosok vagy ügyvéA szegedi közületi névsorban
dek e foglalkozásának feltüntetéigen sok a hiba. A SZEOL-lal
se. annvira különös például a
egyesült patinás nevű Szegedi
postatisztek e minőségének közAtlétikai Klub. a SZAK a szerlése. A tanároknak, az egyetemi
kesztők szerint továbbra is öntanárokat is beleértve, mestudálló egyesület. Gyanítom, hogy
ható foglalkozásuk, más — közötaz Egyetemi és Olajipari 'Sporttük az egyetemi — oktatóké viklub (helyesen: Atlétikai Klub)
szont nem. Előfordul persze olyan
neve elöl megspórolt ..szegedi"
eset is, hogv a szerkesztők egyejelző is sok ket'esgélésre ad maid
temi docenst professzorrá „léptetalkalmat.
nek elő", nem éppen az illető
A diákotthonok és kollégumok
örömére...
között hiába keresni a József
E te'e'onkönvvben „jelen vanAttila és az Eötvös kollégiumot,
nak" több mint egy éve Szegedide ezért csak az telefonálhat,
aki tudja „titkosított" számukat i ról elköltözött, sőt — akárcsak
Gogol Holt lelkek-iében — el(10-641).
liunvt személvek is.. (MagánelőMég több baj is Van az egyetefizetőkről lévén szó. neveket
mekkel. Az még csak hagyján,
nem említek.) Nem egv lakás
hogv a József Attila Tudomány- vagy intézményeim szőrénél roszegyetem
Rektori Hivatala és szul. Ilia Mihályt is átköltöztette
Rektori
titkársága
egymástól
a posta a Csorba utca 5-ből az
távol kerüli, de az, hogy az'egye- Űrhajós utca 14-be. Ez persze
temi pártbizottság a Dugonics tér
azt a sajátos tarjáni házszámo12. mellett a központi épületben
zást is „dicséri", amely egyazon
is szerepel — ahonnan régesrég épületet két utcában is számbaelköltözött — természetesen másvett. Az 1954 óta érvényes helyesmás telefonszámmal, az már küírási szabállyal ellentétben a
lönös. A telefonkönyv az egyete..peres" házszámok
betűtagiái
mi diákklubot még mindig a
végig kisbetűvel szerepelnek, holLiliom utca 10-ben véli föltalálhatónak. nem a Dugonics tér 13. ott naggval írandók például nem
alatti központi épület pincéié- 8/b. hanem 1) B).
ben. pedig korábbi helyét és száBaj van az 1974. óta érvényes
mat már az utána oda költözött
utcanevekkel is: a Híd utca hesokszorosító üzem átadta az ellályett Kállai Albert utca szerepel,
tási osztálynak, s maga is továbba Dóm tér némely esetben még
költözött az egyetem úi. Petófi
sugárút 30—34. alatti épületébe, mindig Beloiannisz tér — a
a volt ALÉP-székliázba. Ennek
görög szabadsághős nevét e tér
központi számán (11-455) mind
kapuja őrzi!
ezt. mind a több mint egv éve
ugyanott levő Központi IdegenE hibák, melyek — a nem emnyelvi Lektorátust megtalálhatlítettekkel együtt is — mennyijuk. a számot azonban a könyvben hiába keresnénk. (Az évekkel ségileg a telefonkönyv adattömegének elenyésző hányadát képeezelőtt megszűnt kari lektorátusok viszont továbbra is szerepelzik. gondosabb munkával elkerülnek!) A Természettudományi Kar
hetők lettek volna. Nem hiszem,
egyes tanszékei karokká léolek
hogy valamennyi az adatszolgálelő. A két egyetem és a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola kö- tató előfizetők
hanyagságából
zös lapja, a Szegedi Egyetem is
eredhetett. A baj inkább az. hogy
megjárta, önállóan Egyetem szera Budapesten működő (!) szerkesztősége címen, a szegedi jelző
kesztőség nem rendelkezhet megmegspórolásával (vö. SZEOL AK!)
és hibás telefonszámmal, a JATE
felelő helyismerettel.
Mindegy:
eeyéb szervei között „Egyetemi
ló nár évig. talán egy évtizedig
Üjság"-ként jó számmal, valais ezt a könyvet használjuk. Admint — végre helyes megnevedig is jó lenne, ha a következő
zéssel és számmal — a Lapkiadó Vállalat alatt van fölvéve.
kiegészítő jegyzékben vagy méginkább egv közbeeső szegedi telefonkönyvben az illetékesek helyAz egyéni előfizetők között
több bosszantó névelírás történt;' reigazítanák a hibákat.
például Horucziból Hóruczi, Komócsinból négy esetben Komo— oly jó —

Napjaink, óráink és perceink meg vannak számlálva. Egyre közelebb az év vége és a vizsgaidőszak kezdete. Az 1979es év utolsó nao.iait remélhetőleg mindenki kellemesen tölti
el. Bár a vizsgaidőszak beleszól az ó-esztendőt búcsúztató éjszaka hangulatába, mégis azt kívánjuk mindannyiótoknak, ez
a „kis bosszúság" ne rontsa el azt.
Tekintve, hogy ebben a szemeszterben ez az utolsó lapszámunk. most kívánunk nektek kellemes karácsony estét, boldog ú.i évet, jó eredményekkel záruló vizsgaidőszakot és minél
kevesebb utóvizsgát! Viszontlátásra 1980-ban!

Megtörtént...'
*

Mottó: Aki nem hiszi, járjon
utána
<
A KLUBBAN
A színhely: a JATE-klub. Idő:
23 óra 10. A beszélgetés
részt- •
vevői: egv fiú és egy lány.
— Hidd el — mondja a fiú:
Én olyan szívesen
teljesíteném
minden
kívánságodat.
— Csak azt próbáld meg. akkora pofont kapsz...
— felelte
a lány.
*

TERVEZÉS
A római jogvizsgára
érkező
hallgató újságolta:
— Kiöltöztem.
Otthon feltúrtam a lakást, hogv
magamra
szedhessem a legrosszabb nadrágomat. zoknimat.
— Miért?
— Miért, miért?
Azért, hogy
ha kirúgnak elmondhassam
magamról. a szegény embert
még
az ág is húzza.
*
KIRÁNDULÁS UTAN

— Hogy sikerült a kirándulás?
— Ne is kérdezd, rosszul.
— Hogyhogy?
— Amikor megérkeztünk
az
állomásra, nem találtuk a kocsmát. amikor a kocsmából kijöttünk. akkor meq az állomást.
*

ORAN
— A mam'ar történelem zavaros századai sajnos a királyokat
sem kímélték. Lajos a Csele patakba fulladt. Ulászló a várnai
csatában halt meg. És ott van
Zrínyi, akit egy vadkan ölt meg.
— És hogy halt meg U. Rákóczi
Ferenc?
— Belefulladt a Rodos tóba.
*
ANNO 1979
— Július 23.: Aki árt mond.
mondjon bért is!

— 'Ha gazdag leszek,
csak
aranyhalai fogok enni.
— A történelem megismétli önmagát. de nem mindig a nagy
sikerre való
tekintettel.
— Lassan dolgozó gyorsés
gépírónő dadogó igazgatót keres.
— Mi beosztásra,
társadalmi
állásra való tekintet nélkül minden ' vendéghez
gorombák
vagyunk.
— Augusztusban
hótakaritást
vállclok.
— A jogász a legdemokratikusabb foglalkozás.
— Miért?
— Nyakkendőt
köt a miniszternek és a betörőnek a tiszteletére is.
*

EZ IS. AZ IS
A bíró szigorúan kérdezi:
— Hány pofont adott a panaszosnak?
— Egyet.
— De ő azt mondja hogn ötöt.
— Csak egy volt bíró úr, de
tekintettel silány testalkatára öt
részletben adtam* be neki.
A fiatal tolvaj néhány nappal
az esküvője előtt beállít jövendő,
beli apósához.
— Apa. az esküvői
ruhát te
lopod, vagy én lopjam?
*
A rab levelet ír haza:
Ne sírj anyám, nem én vagyok
bezárva, hanem az ajtó.

— Tiszteletem, tanár úr! Hajol
meg előttünk egy
kunkorivégű
Ascaris. A mellettem álló magasabbik tag udvarias
mosollyal
biccent. Most nézek csak jobban
körül. Hiszen ezek ...
ezek...
baktériumok! Meg vírusok! Sőt,
férgek is vannak! Balra előttünk
Gram-negatívok
tárgyalnak valamit, csilláik kecsesen
hullámzónak a vita hevében. Néhány méterre egy fehér koszorús
menyasszony hever valakivel,
aki
nyilván a vőlegénye.
Döbbenten
ismerek rájuk: hiszen ezek a
Borrelia vincenti és a Bacillus
fusifprmis,
éppen most
lépnek
szimbiózisba. Szemben sörözgető
asztaltársaság: egy
Clostridium,
mellette egy Diplococcus, közöttük ül egy lehorgadt fejű galandféreg. Mohó tekintettel
méregetnek. Megüti a fülem a Diplo
hangja: — Nézzétek, milyen vézna gamma-globulinjai
vannak!
— Ott hátul egy népes bakteriofág társaság,
staphylococcusszőlőfürtöt szemezgetnek, az élvezettől
hangosan
cuppogtatva.
Mellettük egy dühtől
vöröslő
képű ostoros magyaráz
néhány
társának; azért ostorozza
őket.
mert nem elég virulensek. A tér
közepén díszes emelvény,
mellet-

rOGADALOM

*

Két rab beszélget:
— Magát mi juttatta
— A konkurrencia.

ide?

? ??

— Ugyanolyan
bankjegyeket
nyomtattam, mint az állam.
(A Bál-í-gazság-ból)

Emlékezés
egy nyári
éjszakára
Holnapután
szigorlat..":
A Szobában elgondolkozva dőltem rá az ágyra, a mikrobiológia
könyv hűvös borítóján nyugtatva
kezem. — Ma még '30 oldal —
ütöm föl a könyvet
elszántan.
Belepillantok.
Nézem. A lap
fehér, a betűk feketék. A betűk
feketék, a lap fehér. A lap fch...
Zavaros, gomolygó ködben megyek előre. Utcán, házak között
botorkálok. Utcasarok. Két lódén
kabátos alak válik ki a homályból, közelednek felém,
összeszorul a szívem.
Vizsgáztató-arcuk
van. A zömökebb szúrósan a szemembe néz, aztán előre mutat.
Lábam, akaratom ellenére megmozdul, elindulok, a két vizsgáztató-arcú közrefog. Hirtelen vakító fényesség támad, egy másfél
méteres kerítéssel körülvett,
füves térre értünk, amely
piknikező, fura alakoktól hemzseg.

Karácsonyi vízió

— 1980-tól ú j évfolyamot kezdek!

te matrózblúzba öltözött cecelegyelí rendezett sorokban. A tribünön — most látom — egy 1apostetű, kissé lámpalázasan gyűrögeti sapkáját. A
mikrofonhoz
lép, megköszörüli a torkát; a figyelem a szónok felé fordul, ö
int, s a cecelegyek kórusa élesen
rázendít a „Légy te is polírezisztens, pajtás!" kezdetű
indulóra.
A tömeg meghatottan együtt dúdolja a dalárdával a melódiát,
csak egy illetlen kis
tejsavbacillus osztódik az egyik, transzparens alatt. Ismét a lapostetűre
figyel
mindenki:
„Szeretettel
üdvözöljük várva várt vendégünket, és megkérjük vegye át ajándékunkat, amely bár nem hat
meglepetésként, de tiszta szívvel
adjuk, érdemel méltó elismeréseképp." Hátulról meglöknek,
clőretaszigálnak,
most jövök
rá,
hogy én vagyok az ünnepelt. És
most a kórus halk énekétől kísérve, két E. coli lép elő, ősi
171-es törzsbeli
népviseletben,
két oldalukon egy-egy
mutáns.
Csilláik között egy hatalmas l-es
számjegyet
tartanak, s meghatott mosollyal közelednek
felém.
Hideg veríték lepi el a testem.
Segélykérően sandítok két
kísérőmre: nem, ezek nem segítenek!
Minden erőmet összeszedve előreugrom, kicselezek két véglényt,
a kerítéshez rohanok,
miközben
átható, artikulátlan üvöltés szakad ki torkomból, egy lendülettel átvetem magam, zuhanok.

Hatalmas csattanás, éles fájdalmat érzek könyökömben,
medencecsontomban,
körülöttem lábak dobbanása, kattanás, a hirtelen erős fény
miatt
szemem
elé kapom a kezem. Mozdulásra
képtelen, elgyötört testtel várom
sorsom
beteljesedését.
— Mi a francnak üvöltöztél itt
éjjel kettőkor? — Ujjaim közül
kitekintve, pizsamás
szobatársaimat látom, amint fölém hajohiak.
A padlón fekszem,
kollégiumi
szobám padlóján.
Erdei Antal
(A Medikusszemmel
kötetből)

című

Szálkák
— A Lét határozza meg a bűntudatot.
— Nem hagyta cserben áldozatát, hanem- hazavitte a levesbe
— az elgázolt fácánt.
— A komputer már
könyvet
olvas. Maholnap
megrendezhetik
az első író—komputer
találkozót.
— Se kutyája,
se
macskája,
csupán egy szépen fejlett oroszlánja van.
FIZIKAVIZSGAN:
— A mozgás relatív — nyögi
az elgyötört hallgató.
— Nagyon jó — biztatja őt az
elgyötört oktató. — Mondjon rá
egy példát.
— A rabló például az üldözőjéhez viszonyítja
a
sebességet.
— Aki meg sem halt, minek
azt itatni.
— Vékonypénzű
embereknek
is lehet vastag pénztárcája.
— Nem az a
kibírhatatlanul
zajos munkahely, ahol kiabálnak
rád, hanem ahol összerúgnak a
hátad mögött.
— Sajnos még csak ott tartunk, hogy a bőség kosarából
mindenki
egyformán
csenhet.
Vad ész
(A Mi Egyetemünk című

lapból)
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