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Kérdőjelek és felkiáltójelek
Ha nem volna, ki kellene-e
Remélem a fura cím miatt többen belekezdenek az olvasásba, s
talán a végére érve nem bánják
meg, hogy szántak rá egy kis időt.
Egy szervezetről szeretnék néhány gondolatot, kérdést felvetni
azzal a szándékkal és reménnyel,
hogy többen akadnak majd, akiknek kiegészítő, vitázó, ellentmondó, de mindenképpen az előrelépést segítő véleményével az újság
hasábjain egy vita kerekedik.
Nem árulok tovább zsákbamacskát ez a szervezet a KISZ.
Nagyon sok véleménnyel
találkoztam
már. Ezek közül néhányat:
„Értelmetlen
feladatok
tömkelegét végzik. „Olyan bürokratikus, hogy a papírhégyektól a
vezetők már nem is látják a tagságot." „A KISZ nélkül is jól, sót
jobban el tudom tölteni az időmet." stb. stb. És a másik Oldal:
„Ha nem kapcsolódtam volna be
a mozgalmi munkába, azt hiszem
kevesebb lennék mint ember, s
szürkébb lett volna az életem."
„A KISZ ma m á r „nagyhatalom",
nélküle a fiatalokat érintő kérdésekben nem lehet dönteni." stb.
stb.
Vajon kinek van igaza? ügy hiszem mind a két tábornak. Az viszont nem véletlen, hogy az egyes
véleményeket kik mondták. Az
első sorozat azoktól származik,
akik valamilyen ok miatt, nem
akartak, nem tudtak bekapcsolódni a munkába. „Mert néhányan
kisajátítják e munkát". „Nincs is
annyi feladat, hogy mindenkinek
jusson."
i „Marhaság és kin". Amit nágyon muszáj, csak azt csinálom
meg." Persze kérdés vajon ezek
az emberek akkor miért ragaszkodnak tagságuk fönntartásához.
Azért a néhány forintért, amit
ösztöndíjként kaphat? Mert a többiek is KISZ-tagok körülötte. Errpj talán a hozzászólók, mert remélem lesz ilyen, többet tudnának írni.
A másik „oldal" képviselői pedig azokból kerülnek ki, akik
késztetésük, érdeklődésük, kiszámítható vagy véletlen káderpolitikái lépésként olyan munkához
jutottak, melynek értelmét látták,
melyen kérészül kötődtek a KISZhez, mely életük szerves részévé
vált
Azt, hogy a két véleményt, s
eléggé, sőt szögesen ellentmondó
véleményt vallók aránya milyen,
nem tudnám megmondani, s nem
is lehet mert helyenként, szervezetenként változó. Ügy érzem
azonban nem is ez a fő kérdés,
hanem az, hogy miért vannak még
olyanok, akik szervezetileg tagjai,
tehát belül vannak a mozgalmon,
s ezt mégis egy tőle elidegenedett
eletében semmit, vagy csak baszszúságot jelentő valaminek tartják.
Mo6t nézzünk néhány' területet
mellyel kapcsolatban elég gyakran lehet hallani bíráló, s esetenként jogosan bíráló megjegyzéseket.
1. Érdekvédelem,
érdekképviselet. Az egyetem életének, a munka és tanulás feltételeinek alakításában való részvétel.
Nézzük miket lehet hallani.
„Ugy-n már egy KISZ-es jobban
teszi, ha ki sem nyitja a száját.
Eredménye úgy sincs, ha csak az
nem, hogy jól elvágja malát."
„Látszat demokrácia az egész: beszéljetek, mondjátok csak! Aztán
úgysem történik semmi. Az talán
már eredmény, ha azt válaszolják: utána nézünk, megvizsgáljuk?". „Mindent visszavernek azzal : fiatalok,
tapasztalatlanok
vagytok, a realitásoktól elrugaszkodottak. Nem beszélni, követelőzni kell, csináljátok meg becsülettel a munkátokat, aztán ma.id
beszélhetünk." stb. stb. Ezekkel a
felvetésekkel több gondom is van.
Az egyik: a retorziók tol vjtlo leie-

találni?

lemmel történő takarózás sok
esetben még az első próbálkozást
is megelőzi, hogy szóvá tenné a-i
illető problémákat.
Kettő:, ha
egyéni véleményt képviselek nagyobb a lehetősége, hogy rosszul
l á t o m ugyanakkor még a közösség segítő erejét sem tudhatom
magam mögött, s ekkor valóban
ki vagyok szolgáltatva. Három
igazi védelmet, de egyúttal súlyát
szavunknak az elvégzett munka
jelentheti csak Erkölcsi alapunk
s jogunk csak akkor van kérésekkel, követelésekkel
előállni, ha
munkánkat
becsülettel
ellátjuk.
Négy: a vezetők, képviselők védelme mindenhol rögzített, s ennek szervezeti biztosítékaink is
vannak. No persze mindennek
ellenére vannak még gondok. Lássuk, halljuk őket! Írjátok le!
2. Politikai nevelő munka.
..Röhögnöm kell, amikor valaki
két „Magyarország", egy brossú-'
ra három vezércikk alapján veszi
a bátorságot, hogy Ifjúsági vitakörön „vitára sarkalló" előadást
tartson. Vak vezet világtalant."
„Az aztán borzasztóan fontos,
hogy titkárképzés címén Magyarország társadalmi
felépítéséről
halljunk. Ettől aztán tényleg jobb
titkár leszek."
„Ahogy mi esetenként ünneplés
címén megemlékezünk nagy eseményekről az . . . " „A KISZ nem
tudom mit buzgólkodik, amikor a
marxizmus intézet, meg a különböző társadalom tudományokat
oktató tanszékek százszor jobban
csinálják, még így i s . . . , mint valaha csinálhatja a KISZ." stb.
Hogy ezekben van igazság? Persze, badarság volna tagadni. De
hiszen mi magunk csináljuk, Ti
magatok csináljátok ilyenné: mert
miért vállal, s miért kap megbízást, olyan előadó aki a témából felkészületlen. Nem lehet
a vezetőképzésben jobb témákat találni? Biztos lehet. Nem
tudnánk meghittebben, bensőségesebben, érzelmileg telítettebben
ünnepelni? ötletek is nyilván
vannak rá. Nincs olyan dolog, téma saját életünkből, saját dolgaink közül, amihez, mert rólunk van
szó, jobban érthetünk, és kell is
hogy értsünk, mint a tanszékek?
Van. Fogadok rá. Ötlet, a megvalósítás hite és akarata kell csak
hozzá.
3. Szervezeti események, vállalás, értékelés.
„Ha azt hallom, hogy alapszervezeti gyűlés lesz, azonnal veszek
egy bűnügyi regényt, hogy valamivel hasznosan töltsem el azt az
időt." „A titkáron is látszik, hogy
szenved,
meg menne ő is haza,
de gyűlést azt kell tartani, hisz
benne van a szervezeti szabályzatban." „Vállalni egy évre előre?
Miből? Senki nem tudja pontosan
milyen programok lesznek, de azt
s e m hogy vele mi lesz." Én mindig kipipálom, hogy erről a területről is arról is mit vállalok, de
kit érdekel ez, meg mit számít?"
„Értékelés? Ez nem értékelés amit
csinálunk. Ha járt vitakörre, meg
alapszervi gyűlésre esetleg társadalmi munkára, meg mit tudom
én, akkor már jó ember.
Ettől még lehet aljas, gazember
de ezzel senki nem törődik, a lényeg, hogy jól adminisztrálja ma
gát" stb. stb. No persze láttam én
már olyan alapszeivi gyűlést is.
ahol nem azért jöttek össze, mert
kell, hanem a közös ügy, a közös
problémák megvitatására, a mindenkit érdeklő kérdések megvitatása m i a t t Ott nem nézték az órát, nem olvastak. Volt
már olyan is, hogy a nem megtelelő vezetőt leváltották, persze:
..Minden szervezet megérdemli a
saját v e z e t ő j é t . . . " és viszont is
igaz. Vállalni pedig nem az „étlap

végig evésével" kell, hanem az
egyént érdeklő a közösség
fejlő,
dését .szolgáló, .cselekvési programot kell kialakítani, megtervezni.
A legszebben
kigondolt felülről
jövő ötlet sem ér semmit, ha abban azok, akik végrehajtják sem
hisznek, és saját dolgaikról felelőseéggel nem döntenek, saját fejlődésükért semmit, nem • tesznek.
Az egymást nem ismerő, egymásnak segíteni nem akaró közösségek úgy értékelnek bizony, ahogy
azt a fentebb leírt mondat tartalmazza. Sokkal könnyebb vállalni
a vállveregetŐ6 „jól van öreg"-et.
mint a kritikus egymás hibáját, el
nem néző és azon segíteni akaró
és tudó magatartást •
4. Vezetők és vezetettek.
„Mind csupa karrierista, ö maga sem hisz benne, csak a hasznot
húzza belőle". „Ha egy kicsi hatalom van a -kezében az egyszerű
embert észre sem veszi." „Gyártják a nagy elméleteket majd szétdurran a fejük az okosságtól, de
arról, hogy mi meg tudjuk-e csinálni vagy egyáltalán akarjuk-e,
azzal bezzeg nem
törődnek"
„Nem lehet mit kezdeni velük
olyan passzívak. Semmit nem
akarnak'csak a discót."
„A szemlélet az nem megfelelő,
azon kellene változtatni." „Fogalmuk sincs arról, hogy az ember
mennyit gürcöl értük, miket harcol ki nekik stb. stb."
Azt hiszem nem nehéz kitalálni
mslyiket ki mondta, tulajdonképpen mindegyik kijelentésben bizonyos részigazságok, persze dac
és rossz hiszeműség, önigazolás és
védekezés is van. Vannak lelkes,
a mozgalmat becsülettel, szívükkel, eszükkel szolgáló vezetők, s
vannak emberi hibáktól nem mentes, esetenként vezetésre alkalmatlan választott, de visszahívható vagy alakítható vezetők is.
Tévedni is szoktak egyének és
testületek is, különösen ha a demokratizmus biztos
iránytűjét
nem használják. Ugyanakkor a
tagságra sem igaz, hogy nem mozgatható meg. Esetleg nem megfelelő formákkal közelednek feléjük, vagy egyes megmozdulások
objektív és szubjektív feltételeit
nem jól mérték fel a vezetők,
nem tudják „helyzetbe hozni" a
tagságot, nem törődnek az érdekek beláttatásával, azokra való
alapozással. Ha pedig a tagság
nem látja mit tesznek értük vezetői, úgy kell a vezetőknek. Ha a
sikereket, kudarcokat nem tudják
vagy nem akarják megosztani,
megérdemlik, hogy elszigetelőd
jenek a tagságtól.
Ezek csak kiragadott területek.
Nem szóltam a szabadidő eltöltésről, az intézmények közötti kapcsolatról, a párthoz és szakszervezethez való viszonyról és még nagyon sok kérdésről, amiről esetleg
nem is tudok, de ha összedugjuk a
fejünk, tollúnk, írógépünk, össze
áll a kép.
Ügy gondolom ezekről lehet is
kell is, hogy kicseréljük gondolatainkat. Mert gondok, problémák
vannak, de abban is biztos vagyok, hogy megoldás, kiút is van.
s a megoldásolcat akkor találjuk
meg, biztosabban, s akkor lehetünk igazán bizonyosak,
hogy a
helyes utat találtuk meg, ha az
minél több véleményből
kerekedik ki. A megoldás, bizonyos vagyok benne a kezünkben
van,
s ennek egy-egy része mindenki
kezében csak ki kell írni belőle.
Ne fogjátok vissza magatokat! S
akkor a címben jélzett kérdőjel
talán kevesebb lesz, s több a felkiáltójel, vagy ha nem is harsány
felkiáltójel, de szerény, magabiztos. megnyugtató pont. Hozzászólásaitokat, véleményeteket a Szegedi Egyetem címére (Szeged, Dugonics tér 12.) küldjétek!
LLHOCZKY PÁL

Magas fokon
(7. oldal>

Új tanterv
nyelvszakosoknak
Az idegen, nyelvek, .oktatása
mindenütt a világon nagy problémát jelent, de az utóbbi évtizedekben Magyarországon sokkal nagyobbak a
nehézségek,
mint a környező
országokban.
Ennek csak az egyik oka az,
hogy hazánk nyelve jelentősen
eltér az indoeurópai nyelvcsaládba tartozó úgynevezett „világnyelvek" felépítésétől — az
oroszétól, angolétól, franciától,
németétől, spanyolétól, olaszétól.
A másik ok az oktatás színvonalában keresendő és ezen lehet és kell is változtatni.
Az
1979-es Tantervi
módosítás
a
tudományegyetemek
bölcsészettudományi
karain
Az
idegen
nyelv és irodalomszak tanári és
bölcsészképzésben
című
reformtervezet megpróbálkozott
a változtatással. Az 1980—81-es tanév során a diákok már új tanterv szerint kezdhették meg tanulmányaikat.
Hogy mit is jelent ez a reform,
mi a célja,
mik a nehézségek? — erről beszélgettünk dr. Hansel
István
adjunktussal,
a német
tanszék
oktatójával, és dr. Font Márta
tanársegéddel, aki az orosz tanszéken tanít.
— Németből az első évfolyam
részére már készen van a tanterv, a többi év tananyagát folyamatosan állítjuk össze
—
kezdte Hansel
István.
Mint
minden nyelvből, németből is
heti 14 óra van, ebből 4 óra országismeret előadás, a
többi
szeminárium. Elég nagy nehézségeket okoz a középiskola után,
hogy az órákon nem hallanak
magyar szót a hallgatók.
A
tantervben az is szerepel, hogy
egy csoport létszáma maximum
12 fő lehet, jó munkát nem lehet nagyobb létszám
mellett
végezni. Általános gond, hogy
nagy a csoportok létszáma. 15—
10 íő körül mozog más nyelveknél, németből a 20-at is eléri.
Ezen jövőre feltétlenül változtatni kell. A második félévben
— németből már biztosan, oroszból még egyelőre bizonytalan —
részképzésen
fogják
folytatni
tanulmányaikat az
elsőévesek
az NDK-ban, i l l e t v e ' a Szovjetunióban. Többek között ezért is
nagyon fontos, hogy a
három
bölcsészkar tanrendje egyforma
legyen, a fogadó
országokban
építeni tudnak majd az itthon
tanultakra. Nem megoldott még
a 9 orosz-német szakos hallgatónk helyzete, ha oroszból is az
első év 2. félévét fogják kijelölni nekik részképzésre. A nyugati
nyelveket
tanulók
külföldön
történő nyelvtanulásával kapcsolatban még csak elképzeléseink,
terveink vannak. A közeljövő
kulturális egyezményeibe szeretnénk belevenni egy-egy hathetes kurzust az angol, francia,
olasz szakos hallgatóknak.
— Az első év célja egyértelműen az intenzív nyelvi képzés

- — f o l y t a t j a -Font Márta.-A-nyelvet olyan szintre kell hozni,
hogy ne okozzanak problémát a
felsőbb évfolyamok
stúdiumai.
Nálunk is kiemelt szerepe van
az országismeret tárgynak, ezenkívül fonetika — beszédgyakorlat, nyelvtani gyakorlatok, modern
irodalmi
szövegolvasás
van és ún.
„proszeminárium"
nyelvészetből és irodalomból, itt
az illető tudományterületek alapfogalmaival való megismerkedés
a cél. Az első évet egy nagy
záróvizsga fejezi be, ahol az
írásbeli rész egyszer, a szóbeli
rész egyszer sem
ismételhető,
úgyhogy nagyon komolyan kell
venni a felkészülést a hallgatóknak. Néhány évnek feltétlenül el kell telni, hogy meg tudjuk állapítani, mit is követelhetünk.
— Kezdeteknél,
átállásoknál
mindig nehézséget okoz. hogy
miből tanuljanak, milyen könyvekből tanítsunk — vette át a
szót Hansel adjunktus. A bevezetés gyakorlatokhoz még nincs
jegyzet, a nyelvészeti
stúdiumokhoz a kötelező irodalom
megszerzésével vannak nehézségek — de gondolom
nemcsak
németből vannak ilyen gondok.
A tantervben szép elképzelés,
hogy a 3. év után specializálódjanak a hallgatók, csak éppen a
debreceni és szegedi egyetemek
idegennyelvű
tanszékei
nem
rendelkeznek még olyan lehetőségekkel, hogy ez megvalósítható • legyen — a várható igények
szerint. Persze addig még három
év eltelik, nagyon messze vagyunk ettől a problémától, egyelőre az elsőévesek
gondjait
kell megoldani. „Sajnos"
az
idegennyelvi reform egy lépéssel előbbre jár, mint a magyar
és a történelem, így nehéz az
egyeztetés, várhatóan sok vitás
kérdés lesz a tanszékek között.
— És akik
belecsöppentek?
— Pontos tájékoztatást csak
október 9-én kapunk az ú j oktatási formáról. Mivel a régi
tantervet nem ismertük, így a
változást
sem érzékeljük —
mondja Matyók Kati. orosz—történelem szakos. — Ügy érzefn,
hogy a / heti 12 óra szemináriuminál az arány az orosz és a
történelem között nem valami
jó.
— Ezzel a rendszerrel az
a
cél,
hogy
beszédkészségünket
lej lesszák. Éppen ezért a szemináriumok középpontjában az
áll, hogy az újonnan tanult kifejezéseket átvegyük,
használjuk. A tantárgyak bőven nyújtanak ú j ismereteket, de ezek
elsajátítása többségünknek
nehézkes az anyag terjedelme miatt. Mindenesetre az
biztos,
hogy a beszédgyakorlatok
nagyon hasznosak és nagy segítséget adnak a továbbiakhoz.
MÓROCZ KÁROLT
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Egyetemisták és Főiskolások
Országos Fotópályázata '81

Megint piros csövekről áll l o d o m . . .
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A paprikahalmok gyorsabban
őrölnének, mint Isten malmai —
volt kénytelen megállapítani a
SZOTE V. évfolyama, amikor a
paprika
érésének
elmaradása
miatt az őszi
mezőgazdasági
munka kezdetét
elhalasztották.
Végül mégis eljött az a bizonyos hétfői nap, amikor számot
adhattunk
arról, hogy a négy
éven ét végzett szorgos „bemelegítés"
milyen
eredményeket
hoz a paprikaszüreten.
Ismét a
pusztaszeri
Hétvezér
tsz-be
ssállitották ki évfolyamunkat a
buszok, és aZ első " nap valóban majdnem hét vezér állított
be minket a munkába: a mindennapi oktatókon kívül az oktatási rektörheiyettes, a termelőszövetkezet elnöke, jogtanácsosa, ágazatvezetője és balesetvédelmi felelőse is
megtisztelte
jelenlétével a nagy számban kivonuló évfolyamot
A munka kisebb zökkenőkkel
ment — igaz. dicséretet
nem
kaptunk — és az utolsó napig
a zimankós idő ellenére meleg
teát se — de már
kevesebbet
szidtak bennünket, ami a haladás egyik jele. Szinte azt gondoltuk, hogy még két-három év,
és talán már dicséretesen is
dolgozhatunk! A tavalyi évhez
képest a munka nem sokat változott: a paprika
ugyanolyan
alacsony volt, a kocsi
meg

ugyanolyan magas, tehát a kettő „szintbe hozása" idén
sem
követelt kisebb energiát, mint
tavaly. OJ idők szelét jelentette
viszont a „Farkas Bertalan brigád" kikiáltása, és megkockáztatom, hogy az egyes brigádok
Közt kialakuló egészséges versengés is, mely néha
meglepő
teljesítményekre
sarkallta
a
résztvevőket es udvarias félreállásra a babérokra nem pályázókat.
Elmerültünk a magyar
népi
bölcsességek
közmondásokban
megnyilvánuló formáiban is. A
kocsikon dolgozók fennen hirdették, hogy „Nincsen olyan rakott szekér, mire ne férne!".
Kis brigádok tagjai felváltva cipelték a zsákot „Magad uram,
ha szolgád nincs" kiáltással és
a reklamálókat a zsákok megtöltésének módiéra is figyelmeztették, mivel köztudott, hogy
„KI a kicsit nem becsüli, az a
nagyot nem érdemli!". Mégis a
legfőbb tanulság, amit fájó derekak és fájó kezek
hirdettek,
az volt, hogy egyetemi oktatásunk sokrétűsége ellenére „Nem
szokta a cigány a szántást".
Nehéz lenne a többi évfolyam
munkája előtt véleményt mondani, de valahogy
úgy
tűnik,
hogy a SZOTE jobb
eredményeket kezd felmutatni
ezen a területen is, mint tavaly. Ebben

Nem bú cs ú z o m

Tisztelt
Szerkesztőség!
„Szíves elnézéseteket
kérjük,
de mivel az idő sürget — Malek
a mai nap hazautazik — tisztelettel kérünk
benneteket,
hogy
szíveskedjetek
egy riportot
készíteni vele, mint
az
Afrikai
Koordinációs Bizottság
vezetőjével, valamennyi magyar és nem
magyar
hallgató
kedvencével.
Köszönjük:
SZOTE
KISZ
Bizottság"
A rövid felkérő levél kézhezvételének ideje, délelőtt 10 óra
30 perc. Gyors körtelefon. Szerencsém van, mert sikerül Malekot Illetve mostmár dr. Menzou Malekot
megtalálnom, és
11 órára megbeszélnem vele találkozót. A riport időtartama
mindössze tél óra lehet, mert
déJU*n. még legjobb magyar barátjához hivatalos búcsúebédre.
Aztán indulnia kell. Üttcél: Algéria.
Beszélgetésünk rövidre szabott
ideje zavarba hoz. Mit mondhat
el mindössze harminc perc alatt
Magyarországon eltöltött 8 évről.
— Nem búcsúzom — tiltakozik jó előre. — A búcsú csak a
halál. Én most elmegyek, visszamegyek Algériába, szülőhazáméba, de Magyarországra, Szegedre gyakran szeretnék még viszszatérni. Akit várnak valahol,
annak mindig vissza kell térnie,
s ázt hiszem, engem várnak itt.
Felolvasom neki a szerkesztőségbe érkezett rövid kis levelet, mely a SZOTE KISZ Bizottságának
elismerését
tükrözi.
Nem lepődik meg, hiszen jól
tudja, lelkes, odaadó szervezőmunkájával jogosan vívta ki a
körülötte élők szeretetét
és
megbecsülését, s ezért lett mindenki kedvence.
— Szeretem az embereket.
Azért is választottam az orvosi
pályát, hogy minél közelebb kerülhessek hozzájuk, s mint orvos, mint ember segíteni tudjam őket. Ügy fogalmaznám a
véremben van az
emberekkel
való törődés.
— Tanulmányaid
ideje
alatt
nagyon sokat tettél az
afrikai

diákok összefogásáért.
Több sikeres rendezvény
megszervezése, az Afrikai Diákok
Koordinációs Bizottságának
létrehozása
és ennek vezetése a Te
érdemed. A mozgalomban
kifejtett
tevékenységed
mozgatórugója
valószínűleg
édesapád
példája,
aki
az
Algériai
Forradalom
egyik vezetője
volt.
— Az apám, aki az 1959-es
forradalomban mártírhalált halt
egy életen át példaként áll előttem. Tovább akarom folytatni
az általa megkezdett utat, s békés eszközökkel, a tudásom és
tapasztalataim segítségével szeretnék. harcolni a népem boldogságáért. Ez az oka annak,
hogy már nagyon fiatalon bekapcsolódtam a mozgalmi m u n kába. Magyarországra 8 évvel
ezelőtt jöttem, s a budapesti
nyelvi előkészítő egy éve alatt
már annak a Diáktanácsnak voltam az elnöke, amely 47 nemzet
600 Magyarországon tanuló diákját fogta össze. Szegeden másodéves koromban kezdtem el
szervezőtevékenységemet. Akkor
még csak én egyedül voltam algériai. Próbáltam összefogni az
itt tanuló afrikai diákokat s a
köztük levő személyi és politikai ellentéteket akartam valamiféle egységgel elsimítani. Az
első lépést — 1974-ben — az
Algériai Nap megszervezése jelentette. Legfőbb célom ezzel —
a már említett összefogás, együvétartozás érzésnek elmélyítése
mellett — az volt, hogy magyar
hallgatótársainknak bemutassam
hazámat, Algériát. Az itt eltöltött évek alatt két alkalommal
tudtam megszervezni sikerrel az
Afrikai Napokat, amelyre az országban tanuló összes
afrikai
diákot meghívtuk. 1974-ben alakítottuk meg az Afrikai Koordinációs Bizottságot. E szervezet
tagjainak feladata az, hogy mutassa meg országaink politikai,
gazdasági és kulturális
életét,
problémáinkat és nehézségeinket. Ugyanakkor a tanulmányaink ideje alatt szerzett magyar
tapasztalatainkkal kell majd harcolnunk hazánk, országaink fejlő-

Tudományos ülések
A Szegedi Akadémiai Bizottság és az. Orvostudományi Egyetem szervezésében a Kecskemét
megyei Kórház orvosai számoltak be tudományos kutatásaikról szeptember 30-án. az Akadémiai
Bizottság
Székházának
üléstermében.
•

Georg Kreutzberg.
a München-i
Max-Planc-Institut
für
Psychiatrie professzora Az idegregeneráció neurobiológiája címmel tartott előadást október 7en a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában, délelőtt 11 órakor. A tudományos ülés délutáni
előadója
Földes
Ferenc
volt, a New York-i Albert Einstein Médical College and Montefiore Hospitál and
Médical

í
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Center professzora. Referátumát
A neuromuscularis
transmissió
élettani
paraméterei
címmel
tartotta meg.
•

A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem Tudományc£ ülései Bizottsága
és
Etikai
Tanácsa
Gyógyszervizsgálatok
emberen
való végzésének etikai problémái címmel konferenciát rendez október 14-én a SZOTE oktatási épületének előadótermében. A tudományos ülés elnöke
dr. Szekeres
László professzor,
felkért előadói dr. Boda Domokos professzor, dr. Heiner Laios professzor, dr. Sas
Mihály
professzor, dr Káldor Antal főorvos és dr. Varga László egyetemi docens.

természetesen szerepe volt a
jobban szervezett
munkának
és
a meglepően kegyesnek
bizonyuló időjárásnak is,
PIKÓ BÉLA,
a „Saját szakállunkra"
brigád tagja

VIZIÔ A

•

•

p a p r i k á r ó l

•

déséért. Az otthoni problémák
megoldása a Magyarországon és
más szocialista országokban tanuló értelmiség feladata is.
— Milyen tervekkel
indulsz
haza?
— Megtanultam ebben az országban egy csodálatos
szakmát: gyógyítani. Elsősorban ez
a feladatom. Természetesen a
mozgalmi munkát is folytatom.
Tagja vagyok az Algériai Ifjúsági Szervezetnek, s így elsősorban az algériai fiatalok problémáival kell foglalkoznom. Szeretném ezenkívül az otthoni ingyenes orvosi ellátás rendszerének átszervezését segíteni magyar tapasztalatok alapján. Sokat várnak tőlem, bíznak bennem, s én ezért sietek haza.
— Ha azt mondom
Magyarország, mit jelent számodra nyolc
év után?
— Jelenti ezt a csodálatos várost, az igaz barátságokat
a
nagy vitákat a közösséget. Jelenti József Attilát, Ady Endrét,
Kovács Margitot és Szentendrét.
Jelenti az egyszerű paraszt bácsikat akik meglepően
sokat
tudnak' hazámról,
Algériáról.
Jelenti ezt a nehezen megtanulható, de soha el nem felejthető magyar nyelvet, a sok ismeretlen ismerőst, akik egy-egy jól
sikerült rendezvényem után gratuláltak az utcán. Jelenti az
egyetemet, a tudásomat, a hivatásomat.
Reggelig sorolhatnám
tovább.
Egészen
egyszerűen
Magyarország jelenti életem legszebb és leggazdagabb időszakát.
— Mivel köszönsz el?
— Köszönet minden magyarnak azért a sok segítségért,
anyagi és erkölcsi támogatásért,
amelvet kaptunk és kapunk mi
külföldiek. Az itt maradó diákoktól pedig azzal ..búcsúzom",
hogy folytassák tovább azt a
munkát, amit én és társaim elkezdtünk.
A riportalanynak járó tiszteletpéldányt már Algériába küldöm. egy tengerparti város kórházának sebészeti osztályára . . .
KALOCSAI KATALIN

Elsősegélynyújtó
tanfolyam
Egész éves tanfolyamot indít
a Szegedi Orvostudományi Egyetem KISZ-bizottságának
szakmai
Munkacsoportja.
A tanfolyam célja, hogy az
érdeklődők a gyakorlatban
is
elsajátíthassák azokat a fogásokat és szakmai ismereteket, melyekkel eredményesen
tudnak
elsősegélynyújtóként beavatkozni.
A tanfolyam foglalkozásait a
SZOTE oktatási épületének
előadótermében
tartják,
minden
hétfőn. Az október 13-án 17 órakor induló kurzusra minden érdeklődőt várnak, különösen az
I—II. éves orvostan, és gyógyszerész hallgatókat.

Pályázati

kiírás

A KISZ Központi Bizottsága megbízásából a Veszprémi Vegyipari Egyetem Közművelődé« Bizottsága és Fotóköre fotó- és diapályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények
hallgatói
és
fotókörei
számára.
A pályázat célja az. hogy elősegítse a fotókörök alkotó munkáját
és lehetőséget nyújtson az egymás közű kapcsolatteremtésre.
Palyázati
feltételek:
1. A pályázat témája közvetlen, de a zsűri megfelelő mennyiségű
és minőségű egyetemi élettel foglalkozó fotó beérkezése esetén erre
külön kategóriadíiat is kiad.
2. Fotóköri kollekciók, valamint egyéni pályázók alkotásait várjuk. Fályázó lehet minden happali tagozatos hallgató és a legfeljebb
egy éve (1980-ban) végzett hallgatók. Egy-egy pályázó legfeljebb 10
képet és 10 diát küldhet be. A sorozat egy képnek számít. A képpár
vagy képsor a zsűri döntése szerint megbontható, ha a szerző a képjegyzéken írásban nem tiltakozik.
3. A fekete-tehér képek hosszabbik oldala min. 40 cm lehet, a
színes képek hosszabbik oldala min. 30 c m A színes diákat 5X5-Ö6
és 7X7-es méretben fogadunk el. A pályamunkákon fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét, az intézmény és fotókör nevét. A fotók és diák mellé minden esetben egyéni képjegyzéket kérünk (a
szerző nevével, a kép címével, lakcímmel). Egy nevezési lapon csak
egy szerző szerepelhet. A beküldött felvételeket a rendező fotókör
fdkdsírozt&tjci
4. Zsűrizésre a Fiatalok Fotóművészeti Stúdióját kérjük fel. A
zsűri egyéni és csoportos díjakat oszt ki. A csoportos értékelés feltétele, hogy egy-egy szakkörből legalább három szerző munkáját fogadja el a zsűri kiállításra.
A kollekciókban beküldött képek és diák is részt vesznek az
egyéni értékelésben.
2000 Ft
Díjak: Szakköri kollekció
Egyéni díjak:
r. 1500 Ft
Papírkép kategória
1000 Ft
H.
500 Ft
III.
I. 1500 Ft
Dia kategória
II. 1000 Ft
500 Ft
III.
A zsűri a díjakat megoszthatja és visszatarthatja.
5. A kiállítást Veszprémben az egyetem Aulájában rendezzük. A
kiállítást a zsűri egyik tagja nyitja meg. A megnyitóval kezdetét veszi a fotókörök kétnapos találkozója.
6. Minden kiállított kép szerzője megkapta a kiállítás katalógusát
7. A műveket a legnagyobb gondossággal kezeljük. A beküldött
művekért — amennyiben sérülésük oka rajtunk kívül áll — felelősséget nem vállalunk. A kollekciók beérkezését azonnal visszaigazoljuk.
8. Kérjük a képeket a következő címre küldeni:
Veszprémi Vegyipari Egyetem. Közművelődési Bizottsága
EFO — FOTÓ 81
8201 Veszprém. Pf.: 28.
. Pályázati naptár:
Beküldési határidő
1981. 02. 15.
Zsűrizés
1981. 02. 16—17.
Értesítés az eredményekről
1981. 02. 22-ig
Megnyitó
1981. 02. 28. 15. óra
„ A találkozás időpontja
1981. 02. 28—03. 01.
A kiállítás utolsó napja
1981. 03. 15.
Az el nem fogadott képek
visszaküldési határidejé
1981. 03. 20
A kiállítás országos vándoroltatása
1981 03. 15—05. 31.
A pályázatról szívesen adunk felvilágosítást az előbbi címen.
A szerzők a képek beküldésével alávetik magukat a pályázati
feltételeknek.
Kérjük, hogy minél többen nevezzetek.
VVE Közművelődési Bizottsága és Fotóköre

Szakszervezeti hírek
Október 3-án tartotta második ülését az idei tanévben a
JATE legmagasabb szakszervezeti fóruma, a Bizalmiak Testülete. Ezen az ülésen választották meg az új egyetemi Döntőbizottságot valamint megerősítették funkciójukban a különböző szakszervezeti
munkabizottságokat. Ezek a
munkabizottságok az SZB és a közvetlenül az SZB-hez tartozó 9 munkahelyi egység reszortfelelőselből állnak. Elfogadták az SZB
és a Bizalmi Testület 1980.81.
évi munka és üléstervet, ezenkívül állásfoglalás történt a kari
és összegyetemi oktatói-dolgozói
értekezletek összehívásával kapcsolatban. Az ülés utolsó napirendi pontjaként a
Testület
meghallgatta és megvitatta az
SZB beszámolóját a segélyezések alapelveiről.

res Lászlóné (Gimn.), dr. Dékány Imrene
(Könyvt.).
Papp
Ilona (Kibern.), dr. Simon Ferenc (Marxizmus Tanszék).
A szakszervezeti munka bízottsayuk
vezetői a
következők:
Üdülési Bizottság: dr.
Szenthe
Magdolna.
Sportbizottság:
dr.
Várkonyi Zoltán. Kulturális Bizottság: dr. Kaiyyó Zoltán. Nöbizottság: Frankné dr. Font Maria. Ber. és munkaügyi Bizottság:
dr. Mikola Ttbor. Nyugdíjas Bizottság: dr. Balog János. Agitációs és Propaganda Bizottság:
Szilassy Lajosné dr. Információs
Bizottság:
dr.
Bárdi
István.
Munkavédelmi
Bizottság:
dr.
Schneider Gyula.
Ifjúsági Bizottság: Frankné dr. Font Márta. Gazdasági Bizottsági: dr. Budai Károlyné.

Az újonnan megválasztott bizottságok
a
következők:
Az
egyetemi Döntőbizottság
elnöke:
dr. Fonyó Antal (JTK), helyettesek: dr. Szűcs István (JTK) és
dr. Maráz Vilmos (TTK). Tagok:
dr. Székely Lajos (BTK),
dr.
Kemenes Béláné (Közp.), dr. Se-

Október 25-én kezdődik Budapesten a Pedagógusok Szakszervezete XI. kongresszusa. A
tanácskozáson a József
Attila
Tudományegyetem
dolgozóinak
képviseletében dr. Hácz
János
tanszékvezető egyetemi
tanár
vesz részt
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Mit terveznek a kollégiumok?7
Néhány hete elkezdődött az
1980—81-es tanév, amely a felsőoktatási
intézmények
kollégiumaiban is ú j terveket „követel". A tanévre szóló, kollégiumi
munkatervek elkészítésénél figyelembe veszik mindazokat a
lehetőségeket, amelyek a hallgatók szakmai-tanulmányi, eszmeipolitikai fejlődését, művelődési
és sporttevékenységét
elősegítik.
Kollégiumaink
többségében
már megvitatták és elfogadták
az ez évi munkatérveket, másutt
október végéig tárgyalják meg.
A kollégiumi bizottságok titkárait arra kértük, számoljanak
be terveikről.

SZOTE
Macsári Mária a KISZ kollégiumi referense:
— A SZOTE négy kollégiumi
bizottsága már szeptember elején a székkutasi vezetőképző

fedezetét. Az elmúlt évben jó
kapcsolatot sikerült
kialakítanunk a Szegedi Nemzeti Színház
KISZ-alapszervezetével.
Együttműködésünket azzal szeretnénk bővíteni, hogy az idei
tanév első félévében meghívjuk
a Szinház.
és
Filmművészeti
Főiskola Szegeden
vendégszereplő osztályát néhány beszélgetésre.
Pávics László, a Semmelweis
kollégium
titkára:
— Kollégiumi
bizottságunk
két főbb elv szerint végzi munkáját. Egyik feladatunk a kollégiumi élet kellemessé tétele
különböző rendezvények segítségével, a másik a szociális körülmények javítása a kollégiumban. Az elkövetkezendő tanévben a következő
szabadidős
programokat tervezzük.
Riportsorozatunkban — melyet a kollégiumi stúdió segítségével bonyolítunk le — a hallgatók nyá-

Közösségi „szabadfoglalkozás"
táborban összeállította az 1980—
81-es tanév kollégiumi munkatervét, mely az egyetem és a
KISZ Bizottság munkatervéhez
igazodik. A SZOTE
kollégiumok
munkája az alapközösségi rendszerre épül. Minden kollégiumunkban 15—20 fős alapközös6ég működik, amely vezetőjét
maga választja meg. A kis csoportok vezetői részt
vesznek
minden évben a kollégiumi bizottság első ülésén, ahol részletesen
megismerkedhetnek
az
éves tervekkel. Fontos feladata
az alapközösségek
vezetőinek,
hogy egész évben figyelemmel
kisérjék, irányítsák a hallgatók
munkáját, kollégiumi életét. A
vezetőknek a kollégiumi felvételiknél
véleményező
szerepük
van.
Mind a négy kollégiumunk
életét 9 tagú bizottság irányítja, melyeknek vezetői összehangoltan igyekeznek programjaikat megtervezni.
Schveignerhoffer
Zita,
az
Apáthy kollégium titkára:
— Folytatjuk az idén az elmúlt évben nagy érdeklődéssel
kísért Professzoraink
reflektorfényben
című
sorozatunkat,
melynek
előadásaira
kedvelt
oktatóinkat hívjuk meg. A kollégiumban lakó külföldi hallgatók továbbra is lehetőséget kapnak egy-egy est keretén belül,
hogy hazájukat bemutathassák
magyar hallgatótársaiknak. A
politikai
vitakörökre
az idén
több neves újságírót szeretnénk
meghívni. A kollégium lakóinak
körében
társadalmi
munkát
szervezünk,
hogy megteremtsük
a különböző vetélkedők, kirándulások és jutalmazások anyagi

ri élményeikről
számolhatnak
be, egy-egy érdekesebb
nyári
epizód felelevenítésének erejéig.
— Az elsőévesek tudományos
diákköri munkába történő bekapcsolódását kívánja elősegíteni az a sorozatműsor, melynek
keretén belül a TDK-munka lényegéről tájékoztatjuk az elsőéves hallgatókat. Az
Apáthy
programjához hasonlóan mi is
tervezzük közkedvelt oktatóink
meghívását Ebben a tanévben
pályázatot
hirdetünk
„Műalkotások a kollégiumban"
címmel.
Kollégista társaink közül sokan
rendelkeznek művészi ambíciókkal. Az ő alkotási
kedvüket
szeretnénk serkenteni. A pályázatra beérkező képzőművészeti
alkotásokat szakmai zsűri bírálja majd el, s
pénzjutalomban
részesítjük a legsikeresebb alkotásokat. A pályamunkákkal díszíteni fogjuk a kollégium társalgóját és folyosóit.
— Sportrendezvényeink közül
legérdekesebbnek
ígérkezik
a
görkorcsolyázás, melyet hetente
egy
alkalommal
szervezünk
majd az Aradi Vértanúk terén.
Farsangi és Mikulás est, discok,
játékos vetélkedők,
kirándulások szerepelnek még terveink
között. Az ú j SZOTE klub építését társadalmi munkával segítjük.
Dobos Éva, a Jancsó kollégium titkára:
— A kollégisták életét és a
bizottság munkáját ebben a
tanévben nehezíteni fogják a
kollégiumban
folyó felújítási
munkálatok.
A
parkettázás,
festés
állandó
költözködésre
kényszerít majd bennünket, s
ezért nem mondhatom el, hogy

Kollégisták „kedvenc" időtöltése...

< H i § ó Barnabás

felvételei)

ideális körülmények között fogjuk eltölteni az idei tanévet.
— Üjítás ez évben, hogy az
alapközösségeket alapszervezetek
szerint osztottuk fel. Egy alapközösségnek az éves munkatervből konkrét feladatokat kell vállalnia. A kollégiumi munkába
egyébként bekapcsolódhatnak a
nem kollégisták is.
— Kulturális rendezvényeink
közül elsőként a már hagyományos Jancsó-mozi t
említeném.
A filmvetítésekre hétfőn és csütörtökön kerül sor. Folytatjuk a
tavaly elkezdett Mini tárlat sorozatunkat, a múlt évitől kissé
eltérő formában. Felvettük a
kapcsolatot a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola
rajzszakos
hallgatóival valamint a Tömörkény Gimnázium
képzőművész
szakos diákjaival. Az ő munkáikat szeretnénk kiállítani a kollégiumban. A kiállítások megnyitóira pedig a Zeneművészeti
Főiskola
szegedi
tagozatának
hallgatóit hívjuk meg. Így a komoly zenét is
bekapcsoljuk
programjaink sorába. A sportrendezvények közül pedig úgy
gondolom változatlanul nagy érdeklődésre tartanak majd számot a külföldi-magyar focimérkőzések. Az idén első alkalommal rendezzük meg a Férfi napot, játékos vetélkedővel fűszerezve. Az idén is szervezünk
társadalmi munkát a kollégisták
részére. A DÉLÉP-pel évek óta
érvényben
levő
szérződésünk
biztosítja, hogy hétvégeken rendszeresen tudjunk munkalehetőséget adni a hallgatóknak.
Szabó Judit, a Hugonnai kollégium titkára:
— A legkevesebb hallgatólétszámmal működő kollégium
az
orvosegyetem
kollégiumai
közül a mienk. Ez az oka annak, hogy programjaink
többsége közös a patronáló
Semmelweis kollégiuméval.
Szervezünk
azonban mi is önálló műsorokat,
politikai vitaköröket,
diaporáma
esteket. Feladatunk még ebben
az évben a könyvtárfejlesztés,
valamint a tanulók és folyosók
díszítése.
Macsári Mária:
— Ebben az évben
indítjuk
be a SZOTE-n a szakkollégiumokat. Hisztológiai, szexológiai,
nyelvi szakkollégiumaink tema-

Kollégiumi kényelem
minden nap más-más
nemzet
mutatná be a hazáját leginkább
tükröző dokumentumokat, népművészeti tárgyakat stb. A kiállítási anyagok beszerzésé nem
lesz gond, hiszen kollégiumunkban szép számmal
találhatók
külföldi diákok Kubából, az
NDK-ból. Mongóliából, Jugoszláviából, Laoszból, és Etiópiából.
Szakheteinken — melyeket ebben a félévben is megrendezünk
— egy-egy szakcsoport ad programot. Szakmai jellegű filmeket
vetítenek, előadásokat tartanak
és bemutatókat. Szintén hagyomány már a Mikulás-esti
műsor a kollégiumban.
csakúgy
mint a Szilveszter esti. Ezek a
rendezvényeink
tulajdonképpen
„házi rendezvények",
emellett
azonban összegyetemi
méretekben is tervezünk. Ilyen célból
hirdettük meg az öt
JATE-s
kollégium közti
sportvetélkedőt,
melyre 11-én került sor. Politikai klubunk úgy szintén minden
egyetemista számára
nyitott.
— Külön szólnék még a Hermán kollégium
képzőművészeti
köréről, illetve a fotó-körről. Az
előbbit azért említem, mert ú j
célkitűzéssel működnek, melynek lényege, hogy a kör tagjai
kreativitást fejlesztő alkotásokat
készítenek, s nem kelnek versenyre valódi
műalkotásokkal.
A fotó-körről csak annyit, hogy
úgy tűnik nagyobb az érdeklődés iránta, mint a korábbi évek-

önkéntes sportpropagandisták — avagy plakátrajzolók
tikája már teljesen kidolgozott,
megvannak az előadók is. Szerepel a terveink között — külföldi hallgatóink számára — a
Politikai Tájékoztató elnevezésű
szakkollégium beindítása is.

JATE
Somlyai Gábor, a Hermán Ottó
kollégium
titkára:
— Kollégiumunk lakóit
a
szakcsoport rendszer fogja össze.
A
Természettudományi
Kar
szakjainak megfelelően létezik
a földrajz, a biológus, a biológia—kémia, a fizikus és a matematikus szakcsoport,
csoportonként 40—45 fővel. Ezeknek a
szakcsoportoknak a vezetői éves
programtervezet-javaslatot
készítenek, amely lényegében tükrözi a szak jellegét. Az általuk
tervezett programokhoz kapcsolódik még a különböző körök
— képzőművészeti, fotó, komolyzenei — ajánlata, valamint a
hagyományos, több éves múlttal
rendelkező,, nagyobb
rendezvények terve. Ezeket megvitatja
azután a kollégiumi bizottság a
szakcsoportok és körök vezetőivel, s így nyer végleges formát
a munkaterv.
— Elsőként nagyobb rendezvényeinket
ismertetném,
mert
elsősorban ezek váltanak
ki
nagy érdeklődést a kollégisták
körében. Október 13-án nyitjuk
meg Nemzeti Hetünket, melyen

ben.
Remélhetőleg,
mindkét
csoportnak sikerül összeállítani
egy komolyabb kiállítási anyagot.
— Rendezvényeink látogatottságával
kapcsolatban
inkább
csak a klub-szerű
programokról
nyilatkoznék, hiszen a nagy „házi" rendezvények mindig sok
érdeklődőt vonzanak.
Politikai
előadásokra
mindig
összejön
20—30 hallgató, nem is beszélve
arról, mikor aktuális hazai vagy
nemzetközi politikai eseményhez
kapcsolódik az előadás témája.
Egyéb foglalkozásainkon — például komolyzenei kör — természetesen kisebb a létszám, mert
a témát kevesebben ismerik, s
szeretik igazán.
Bíró Kornélia, a JATE Irinyi
János kollégiumának
titkára:
— Munkatervünket a kollégiumi bizottság állítja össze a
reszortfelelősök javaslatai alapján. Ezt a munkaterv-javaslatot
a kollégiumi küldöttgyűlés hagyja jóvá. Most még a küldöttgyűlés előtt vagyunk, így csak
a javaslatokról tudok beszélni,
— Terv-javaslatunkban szerepel egy nagyszabású
kollégiumi
vetélkedő
szervezése,
KOPAJ
elnevezéssel — a
kollégiumi
pajkosságokból. A
vetélkedőn
tréfás, humoros ügyességi játékok lennének. A
komolyabb
szellemi erőpróbára rendszerint
az Irinyi Napok alkalmával kerül sor. Idén ismét megrendez-

zük, mert mindig nagy érdeklődést vált ki. Programjában
szellemi öttusa, kiállítások, politikai vetélkedők és sportvetélkedők szerepelnek majd. Továbbra is működtetni szeretnénk a
TTK-val közös politikai vitaköröket, melyeket eddig a kötetlen, őszinte légkör jellemzett.
Üj kezdeményezés viszont a két
hetente működő
játék-klubunk,
ahol logikai-matematikai
játékokra tanítjuk egymást.
— Speciál kollégiumot hirdetnénk tanárszakosoknak, melyen
gyámügyi előadó tart majd előadást az ifjúságvédelemről,
s a
veszélyeztetett helyzetű gyermekekről. A joghallgatók számára
szintén szervezünk speckollt, ök
az utógondozással
kapcsolatos
témákkal foglalkozhatnak majd.
— örvendetes, hogy kollégiumi stúdiónk
felszereltsége és
tevékenysége sokat fejlődött az
elmúlt tanévben. Naponta sugároz műsort, reggel 6 óra 45
perc és 7 óra 45 perc között ébresztőt, este 18—21 óra között
pedig szórakoztató, művelődési
programot.
— Egyetemi szintű rendezvényeinken — ezek elsősorban politikai klubok — általában 50—
60 fő jelenik meg, a csak kollégistáknak szánt vitakörökön is
mindig van 15—20
hallgató.
Speciál kollégiumainkon, és játék-klubunkban szintén 20 körüli a törzsközönség száma, egyéb
nagy rendezvényeinken viszönt
teljes létszámmal
képviselteti
1
magát a diákság.
Éles András, a József
Attila
Kollégium
titkára:
— Szeptember 25-én tartottunk kollégiumi gyűlést, amelyen megvitattuk- a munkatervet. Ez a tervezet a következő
fontosabb programokat tartalmazza. Hagyománya van nálunk
az újságírókkal való találkozásnak, elfben a félévben
Pálfy
Józsefet, Sugár Andrást
vagy
Hajdú Jánost szeretnénk meghívni a külpolitikai fórumra,
egyelőre nem tudtunk közösen
megfelelő időpontot találni. Mivel e fórum iránt rendszerint
nagy az érdeklődés, a jövőben
is szeretnénk ápolni ezt a hagyományt. Itt
megemlíthetem,
hogy tervezett programjaink nagyobb része politikai
jellegű.
Így például a jogi karról meghívtunk két oktatót, akik az elmúlt időszakban svájci, illetve
NSZK-beli tanulmányúton jártak, s a nyugat-európai egyetemekről, egyetemistákról fognak
élménybeszámolót tartani. Továbbra is működik a kollégiumi mozi, egy filmet (Macskajáték) már vetítettünk is. Főként
a mai magyar társadalom valóságával foglalkozó filmeket szeretnénk a továbbiakban bemutatni, Bacsó Péter Tanú-ján'ak
vetítéséhez magát a rendezőt is
meg akarjuk hívni. Itt el kell
mondanom, hogy a
kollégiumi
mozi a jogi kar KlSZ-szervezetének anyagi támogatásával üzemel, nekünk kevés a pénzünk.
Nagyon jónak és fontosnak tartom, hogy meg tudtuk csinálni
a könyvtárat, s a folyóiratolvssás lehetőségét is megteremtettük. — Régebbi
kapcsolatunkvan a Kossuth Zsuzsanna Esis/ségügyi Szakközépiskola
egyik
kollégiumával, ezt a továbbiakban is megtartjuk. A kollégiumi
stúdió létesítésére most nincs
anyagi fedezetünk, s
egyclö.'e
fontosabbnak tartjuk az e ,. ',-tenkénti telefonhálózat felállítását. A stúdióról sem mondunk
le, ezt nyilván az Eötvös-Uoiiégiummal együtt kell megcsinálnunk. Az Eötvössel
egyéV'.ént
is szeretnénk
jobb
kapcsolatot
kialakítani.
(Többi kollégiumunk
terveiről
lapunk
következő
számában
írunk.)
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Visszapillantó
Előző lapszámunkban — Népművelők a tanyavilágban — címmel kerékasztal beszélgetést folytattunk a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Népművelés Tanszéki Csoportjának oktatóival és
hallgatókkal a népművelés szakosok nyári szakmai gyakorlatáról.
A kísérleti tábort ez év augusztusában szervezték meg a BácsKiskun megyei Kígyóapusztán. A
tábor célja az volt, hogy fejleszszék és kondicionálják a leendő
népművelők emberi kapcsolatterem 1 0 képességét. A főiskolások a
tanyai ember életvitelével, életmódjával ismerkedhettek egy héten keresztül.
A népműveléssel szemben tá-

masztott megnövekedett társadalmi, szakmai elvárások a népművelés szakos képzés színvonalának emelését követelik. A főiskolai képzés során viszont az oktatóknak kevés lehetőségük nyílik
arra, hogy a hallgatókat felkészítsék azokra a gyakorlati feladatokra, amelyekkel majd munkájuk
során nap mint nap találkozni
fognak. Ezért volt mindenképpen
hasznos a nyári szakmai tábor.
A hallgatók munkájuk során
nagyszámú kép- és hangfelvételt
készítettek. A több száz fotó közül
mutatunk be néhányat, melyeknek közlésére az elmúlt lapszámunkban helyhiány miatt nem
volt módunk.

A SZOTE
fotópályázata

Vecsernyés Imre:

a travers

A SZOTE KISZ-bizottsága és
Közművelődési Titkársága fotópályázatot hirdet „Ember ax
egészségügyben" címmel.

az ég koponyáján
félrecsúszott cilinder
hideg harmatot
kortyolnak a hangyák

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
— az egészségüggyel kapcsolatos tém a

átbotorkálók az utcán
a házakon és az egész
városon át az arcokon
és az országon

— minimum 18X24 cm nagyságú. jeligével ellátott képek. mellékelt jeligés, a pályázó nevét, címét tartalmazó lezárt borítékkal
— beérkezési határidő: 1980.
november 5.; cím: SZOTE
KISZ-bizottsága.
Szeged.
Dóm tér 5.
— pályázni lehet: fekete-fehér,
s-ríne«. szóló és sorozatalkotásokkal
— a pálvWiitrf». érkezett kének
a SZOTE Ifjií«áci Klubiában kerülnek kiállításra november 10—15. között
A PÁLYÁZAT DÍJAI:
T. hely: 1500,— Ft
n . hely: 1000.— Ft
m . hely: 500,— Ft
Az eredményhirdetésre 1980.
november 15-én 19,00 órakor keríti sor a SZOTE Ifjúsági Klubjában.
SZOTE KISZ-BIZOTTSAG

átmegyek a mérhetőn
és mérhetetlenen
át minden hatalmon
át magán az istenen

Herbszt Zoltán:

Őrségben
Bokára hullott ingükben
mintha sorba állított rabok,
nyárfák állnak az út mentén
várják a kivégzőosztagot.
— szint vall az elmúlás nekem
itt talán te is megértenéd:
félek. Távíródrótta nyúlt
ideggel kapaszkodom beléd.
őrzöm a fákat. Kölcsönös
viszony, gyilkos mellérendelés.
Postás nincs. Szél vitte a fák
utolsó, átvérzett levelét

kocsmás koponyámon
nem billeg a cilinder
hideg harmatot
kortyolok szelíden

Vecsernyés Imre:

gyalogszerrel
kocsmai verekedés a szived
a házakból utánad köpnek
vakablakok fehér botjaiban
esetlenül megbotolsz

H e r b s z t Zoltán:
Owpatmegbeszélés a

Arad,
1980.
október 5.

tanyarilágba Indulás előtt

Júniusban, amikor a Szegedi
Egyetemben először közzétettük a
Történész Kör aradi kirándulásának. tervét, még nagyon optimisták voltunk. Arra számítottunk
ugyanis, hogy sikerül
megszereznünk egynapos utunkhoz az
egyetemi buszt. Kiderült azonban, hogy technikai okok miatt
nem tudunk busszal utazni.
Maradt a vasút, meg az autóstopp. Bizonyára ezek a nehézségek is okozták, hogy mindössze
tizen indultunk el. S bár kevesen
voltunk, idén legalább nem kellett szégyenkeznünk, mint tavaly
amikor is mind a pesti, mind a
debreceni egyetem
koszorúját
ott találtuk, s csak a miénk hiányzott, akik pedig legközelebb
vagyunk A r a d h o z . . . Magánemberként természetesen tavaly is
elhelyeztük virágainkat, de ugy
ereztük: ez kevesebb mint a
pestieké, vagy a debrecenieké.

A napi élmények, tapasztalatok közös feldolgozása

Sok mindennel találkozik az
ember egy ilyen úton. A falvakban örömmel köszöntünk vissza
az előre kószönőknek, igaz, csak
magyarul tudtunk. A román teherautó-sofőr,
látván
rajtunk,
hogy a határon túlról jövünk,
nem akarta elfogadni fizetségünket. De a legjobb talán mégis a
bolgár kamiont« volt, aki Lengyelországból tartott hazafelé.
— Írtak róla az újságok, de
most saját magam is láttam, mi
történt arrafelé — magyarázta.
—
Vengerszkije
gerójü . . .
pámjatnyik, . . . Kossuth — próbáltam megmagyarázni úticélunkat
— A,
ju...

Párbeszéd egy tanyán

11®:,
A magnó segitett a beszélgetések pontos rögzítésében

ponyemáju.

ponyemá-

Körülbelül két kilométerre értünk ki az emlékműhöz. Nem mi
voltunk az elsők, úgy látszik, mások is kihasználták a vasárnapot.
Néhány csokron kívül ott volt
már a Nagykőrösi Arany János
Társaság, s egy szolnoki „Damjanich" brigád koszorúja is; egy
népes szentendrei csoporttal pedig össze is barátkoztunk az emlékműnél. örültünk
egymásnak,
Örültünk annak a két aradi néninek is, akik egyre sírva fakadtak, amikor elbúcsúztunk.
Elérve Nagylaknál az utolsó
vonatot, hét órára — minden b a j
nélkül — valamennyien visszaérkeztünk Szeged re.
A Történész. Kör — fő tevékenysége
az. előadások
rendezése mellett — a jövőben is
szervez hasonló útakat. Reméljük, mind az utazasi eszközt,
mind az érdeklődők számát te-'
kintve sikeresebbeket

Egy szerelem röntgenképei
kiválaszt egymásnak
a bordáinkra felhúzott hús
ezen túl már rablóké a határ
egvmásból tépve megnőnek ujjaink
mint a csontig átvilágított tenyérben
anyaöled óh eltűnik
medencéd váza mint a sós perec
merev és tárgyilagos forma csak
e felszáradó képeken
s mint látnivaló törik
nem bírná el többé ujjaim súlyát
kár volt meztelenre vetkőznöd
ágyban a test éppúgv nem csal
mint a röntgengép előtt
bőrig érzik a roppanás
egymásnak kiválasztva
mégsem voltunk más
csak egyszer élvezett ölelés
itt látható a képeken
eltörött a többi mozdulat
ezentúl már rablóké a határ

Vecsernyés Imre:

perdue
elveszni
elfogyni
elkallódni
mint egy kulcs
aztán a semmi zuhogó köreibe szédülni
kihagyásokkai beszélni
kihagyásokkal értetni
felejteni ú j r a
hullámzó hazugságokban felbukkanni
örvényleni
egyszerűen perdue
csökkenni
könyörögni
nyöszörögni
felhorkanni
felmászni a szépség hátára
lovagolni mozdulatlan
halál-sörén.yt megragadni
megtestesülni egy lucskos koponyában
kipottyanni
zuhanás után megszelídülni
az állatival a kitartást elveszíteni
folyamatosan megrövidülni
tudni folyton hogy nincs gömbként tágulás
csak állandó- .
természet adta
lemoshatatlan perdue
csak az örök ritmushoz alkalmazkodó makacs harmónia
az elkallódás
és ezután belátni
beletörődni
s a beteljesülésig embernek maradni

Herbszt Zoltán:

szülőmnek
a csend zúzmarakötényébe
szálanként szedem kivirágzott szavaim
s többé eavet se szólva hazaviszem
anyám a váza hol nem hervadnak el
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Konferencia
Potsdamban

A potsdami „Karl Liebknecht"
Pedagógiai Főiskola 1980. szeptember 18-án rendezte meg VII.
Tudományos
Diákköri
Konferenciáját, amelyre meghívta a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola képviselőit is.
Háromtagú delegációnkat dr.
Kováts Zoltán főiskolai adjunktus vezette, tagja volt még a
történelem szakos
hallgatókon
kívül Kalapis Zsuzsanna IV.
éves matematika—fizika szakos
hallgató is.
Szeptember
li-án
kezdődött
meg a konferencia, amelyen
szakmai specializáció lehető-

AMERIKAI MOZAIKOK
New

ségei és útjai a tanárképzésben"
temakörben előadások hangzottak el. A postdamiak referátumai mellett a lengyel, szovjet,
csehszlovák és magyar képviselők beszámolói is szerepeltek.
Az FDJ
vezetősége
vendégül
látta a külföldieket, s kísérőink
vezetésével megismerkedtünk a
Sanssouci parkkal, és Potsdam
történelmi nevezetességű helyeivel.
Jól szervezett, sok tapasztalatot nyújtó konferencián vettünk
részt.
KLCZLI MARIA
IV. éves magy.-tört.

Bukara vagy nem,
ez itt a kérdés
Két szatíra egy előadásban
való bemutatására vállalkozott
a Kisszínház társulata — sikerrel. Ezt a sikert mindenekelőtt
annak * tulajdoníthatjuk.
hogy
régen látott, egységes előadást
valósítottak meg; értem ezt a
rendezésre és a színészek játékára egyaránt.
Tom Stoppard már írt egy
Hamlet-parafrázist (Rosencrantz
és Guildenstern), a
„Valami
bűzlik Dániában" ezt a sikeres
és nagyon jó darabot „folytatja"
eszmeileg: tizenöt percben beszéli el a dán királyfi történetének lényegét. Az igen ötletes és
szellemes feldolgozás nemcsak a
Shakespeare-darab
„középkori"
epikumát, de magát a hőst is
kifigurázza. Végülis a szerző
nem tesz mást, mint a Hamletdrámát 20. századi tükörbe helyezi, s így mutatja meg a nézőnek. Az eredmény (és Stoppard véleménye): ez a tizenöt
perc, és ez a végletesen kifigurázott eszme marad a dán királyfi tragédiájából.
A Kisszínház előadása jó és
pontos, különösen az Vass Gábor Hamletje. A további szereplőkre sem lehet
panasz:
nem játsszák túl szerepüket, s
ezzel elkerülik
a legnagyobb
veszélyt.

„Benned a dánnál több a Bukara" — mondhatná
Horatio
Ivo Bresan Paraszt Hamlet
című tragikomédiája szellemének
értelmében a közönség felé fordulva (esetleg: mutatva is), ha
szerepelne. De „Blatusa körzet
Alsó Mrdusa községben, a helyi
Népfront, a Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a Párt helyi
aktívájának szervezésében,
az
elvtársak önfeláldozó munkájának segítségével" színre állított
Hamletben Horatio nem
kap
szerepet, s ez furcsamód jelzi is
egyben Bresan darabjának fogyatékosságát. Persze, nem az a
probléma, hogy Mrdusa községben nincs egy Horatio szerepére alkalmas falusi legény. Horatio hiánya azt
bizonyítja,
hogy komédia és tragédia ebben
a szituációban csak erőszakos
módon állítható eszmei egyensúlyba: tudniillik Hamlet mint
Jocó Skokity úgy marad magára az ötvenes évek eleji környezetben, hogy nemcsak „jó Horatio"-ja, de drámai szerepe
sincs. Jocó Skokity — mivel
apját hamis vádak alapján börtönbe zárják, majd kivégzik —
le akarja leplezni Mate Bukarának, a helyi pártszervezet titkárának a csalásait, s ez végülis
sikerül neki. De minden marad
a régiben —, Bukara továbbra
is helyi kiskirály. Bresan ezzel
menti meg tulajdonképpen a
darabot, pontosabban annak komikumát. Világos, hogy a Hamlet-tragédia eszmei ráerőltetése
a falusi szituációra nem sikerülhet —, Safranek Károly Jocó Skokity szerepében
ezért
csak tehetséges vergődést tud
eljátszani. A létértei mező-gondolkodó Hamlet ebben a szituációban nem juthat
érvényre,
marad az igazságot kereső Hamlet, aki egy más államgép rothadtságát
kénytelen
megélni.

Szóval Jocó Skokity a Shakespeare-Hamlethez képest erősen
lefokozétt valaki: falusi legény,
aki csak azért állítható párhuzamba a dán királyfival, mert
a leleplezés szituációjának kultúrtörténeti hagyománya
megengedi. A lenni vagy nem lennidilemmát ugyan a tanítóval (Andra Skunce) elmondatja a szerző,
de ez — a drámai szituáció, a
tragédia szempontjából! — azért
nem lehet hiteles, mert a tanító — bizonyos mértékben — kiszolgálója lesz a bukarizmusnák;
azaz a kiszolgáltatottságot nem
tudja megélni mint
tragikus
hős. A kiszolgáltatottság szituációját és mechanizmusát megragadva lehetne a Bresan-darab
a tanító igazi drámája —, dehát nem erre megy ki a játék.
Mivel a fentiek miatt a SkokityHamlet alak nem játszhatja el a
tragikus hőst, Bresan jó érzékkel osztja meg Hamlet szerepét
közte és a tanító közt. Ezzel elér egy jó befejezést, a szegedi
előadás pedig egy ötletes és nagyon jó zárójelenetet: a megbillenő és zuhanó mennyezet a
színpadteret
mozivászonképpé
alakítja, s a tanító e zsugorított
tér előtt állva, abból tehát kilépve kérdezi: hol itt a fény.
Gyönyörű distancia-teremtés ez,
s az előadásnak éppen ez a distanci-teremtés a legnagyobb érdeme. Ez a jelenet mindennél
egyértelműbb és kemény kritikája Bukarának és a bukarizjnusnak, aki és ami fennmaradt,
de akihez és amihez a Bresandarab szatirikusán viszonyul —,
s ez a szatíra (a komikummal
együtt) innen, a befejező jelenettől visszafelé erősödik föl igazán. — Ez a szatíra olyannyira
jó, hogy a darab egyenetlenségeit, a tragédia eszmei erőszakoltságát is feloldja.
Van a darabban egy igazi
kommentátor,
Simurina,
akit
Király Levente játszik, nagyon
jól. Nála már csak Kovács János jobb talán, Bukara megszemélyesítője, aki parádés alakítást nyújt, tele kiváló ötlettel.
Kellemes meglepetés Voss Gábor játéka: formálódó tehetsége
itt már kellő belső fegyelemmel
párosul, Andra Skunce szerepében. A további főbb szereplők:
Mentes József (Mile Puljo), Barla Mária (Mara Mis-Majkacsa),
Szántó Lajos
(Macsak) mindnyájan jó alakítást nyújtanak,
egyedül Deák Éváról (Andja)
nem lehet különösebben
jót
mondani, mert Törőcsik Mariszerű tragikát próbál játszani,
ezt is zavarba ejtő módon.
Pauer Gyula és Erdély Miklós
díszlete funkcionális, ilyen minőségében ötletes és egyszerű.
A három rendező — Ruszt József,
Seregi
Zoltán.
Böhm
György — jelentős érdemeként
tarthatjuk számon a mindvégig
pontos és szigorú
színészvezetést, valamint azt. hogy a két.
mégiscsak különböző szellemű
darabból egységes előadást tudtak teremteni. Ezzel együtt kellemes színházi estét szereztek a
nézőnek —, ezért javasolandó az
előadás megtekintése.
BELANYl GYÖRGY

Orleans

A Missisipi deltájánál fekvő
kikötővárosra nemcsak a vidám
és pezsgő élet, a látványos karneváli hangulat a jellemző, hanem a város regényes története
is.
A spanyol hajósak már a 16.
században felfedezik azt a területet, ahol New Orleans ma fekszik, mégis a franciák kezdik
gyarmatosítani a Missisipi deltáját az 1600-as évek végén. így
történhetett meg az, hogy egy
francia ember de Bienville lett
New Orleans — az akkori Nouvelle Orleans — alapítója 1718ban. A város 1731-től több
mint 30 éven át volt francia koronagyarmat. Egy adakozó hangulatában azonban XV. Lajos király teljesen titokban elajándékozta a várost egyik rokonának
a Bourbon dinasztia másik tagjának, III. Károly spanyol királynak. Erről a tényről közel
négy évig az érdekeltek — a város honpolgárai — mitsem tudtak. Az igazi spanyol uralom
csak 1766-ban kezdődött el, és
egyben ezzel folytatódott New
Orleans regényes története. Közben a spanyol trónon személyváltozás történt A francia-barát
III. Károly helyett fia. IV. Károly lett a király, aki Franciaország ellen viselt kudarccal végződő háborúja után szövetségbe
kényszerült a napoleoni Franciaországgal, így Spanyolország elvesztette önállóságát. Ez a momentum fontos volt New Orleans
életében, mert 1800-ban I. Napoleon, az akkori első konzuli címmel felruházott francia hadvezér,
visszakövetelte a várost IV. Károlytól. amit 1801-ben meg is kapott. A napoleoni fennhatóság
nem tartott sokáig, mert 1803-ban
I. Napoleon eladta New Orleans-t
az Amerikai Egyesült Államoknak, ez a híres „Louisiana-Purchase". A történetírók keveset
foglalkoznak I. Napoleon fenti
üzletével, illetve azzal, hogy a
New Orleans-ért kapott 15 millió
dollárt mire használta fel. Elképzelhető, hogy a városért kapott pénz hozzájárult Napoleon
1804-ben történt császári — koronázási ceremóniájához, a napokig tartó 'innepségekhez, bár ez
utóbbiakba.i maga I. Napoleon
nem vett részt.
New Orleans életében az Amerikához történt csatlakozás hallatlan gyors, szinte robbanásszerű fejlődést indított el. Az 1803ban alig 10 ezer lakosú város néhány év alatt megkétszerezte lakosságát, napjainkban pedig már
közel jár a másfél millióhoz. Az
a tény, hogy mind francia, mind
spanyol uralom alatt volt a város, és az, hogy azóta is számos
európai ország állampolgára lakóhelyéül választotta New Qrleanst, magyarázza a város internacionalista szellemét. A gyarmatosítók számos néger rabszolgát szállítottak Afrikából erre a
területre is. A négerek magulkal
hozták jellegzetes népi zenéjüket,
amelyben a legjellegzetesebbek:
az extatikus ritmus, speciális
eneklési mód, előadási modor, és
a sajátos hangsúlyozási technika.
Mindez hatással volt az Amerikában akkor honos európai zenére. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
nyugati civilizáció zenekultúrájában megfigyelhető harmóniákhoz kapcsolódó tonális funkciós
rend, a szimmetrikus periodizált
formaépítés is hatott a néger
folklór zenéjére. Ez az oka, ami-

és

a

jazz

ért a jazz-t
„afro-amerikai"
folklórnak is szokták nevezni. A
két zenei irány egymásra hatásának és szintézisének eredményeként alakult ki a jazz.
A város, ahol ez a zenei Irányzat — a XX, századi zene sajátságos művészi formája — első alkalommal lépett a nyilvánosság
elé és indult el világhódító útjára,
a századforduló környékén, New
Orleans volt, azon belül az un.
francia-negyed.
Szeretem a jazz zenét, és régóta az volt a vágyam, hogy elmenjek a jazz
szülővárosába,
New Orleans-ba. Egy európai
ember számára nagyon érdekes
volt csak a regényekből ismert
Texas-i és Louisiana-i végtelen
gyapotföldek között utazni, és
látni a fekete bőrű embereket,
amint a hófehér gyapottal dolgoznak. Tervem valóra vált, és
Dallasból alig egy napos gépkocsi-utazás után este megérkeztem
New Orleans-ba. Mivel ott „az
igazi élet" csak este kezdődik, így
eiső u t a m a francia negyedbe
vezetett Érdekes volt látni a
francia behatást most is megőrző utcákat: Toubuse, Chartres,
Bourbon, Burgundy, valamint a
városalapító nevét viselő Bienville street-et. Még elég koraeste
volt ahhoz, hogy jazz koncert-terembe menjek, így elkezdtem az
ismerkedést a várossal és embereivel. A francia-negyed számos
utcája lenyűgözően szép látványt
nyújt a hófehérre festett vasból
készült függőfolyosóival, melyek
az épületek külső oldalán, mint
fehér csipkefüggönyök takarják
a házak homlokzatát Ezért nyújt
felejthetetlen élményt pl. a Bourbon vagy Royal street a szemlélődő turista számára.
Több
mint nyolcvan év távlatából igazat kell adni Mark Twainnek,
aki úgy jellemezte New Orleanst,
hogy csak a francia-negyedben
es a temetőjében van igazi építtészet.
A Royal vagy Bourbon street
ember-kavalkádja
lenyűgöző.
Furcsa volt látni itt is — ott is
a kábítószer hatása alatt bambán fekvő, vagy éppen extázisban levő fiatal vagy idősebb
embereket A» utcai táncosok,
zenészek szórakoztatták a járókelőket. A „művészek" között
voltak egeszen fiatal (8—12 éves)
fekete bőrű fiúk és lányok is,
akik
hihetetlenül
kifinomult
ritmusérzékkel táncoltak, doboltak és „kalapoztak" egy kis pénzért. Szinte minden épületben
kínáltak valami szórakozási lehetőséget Többszar a közönség
csábítás azon formáját sem vetették meg, hogy az „élő show"
műsorokat az ajtó kinyitásával
az utca közönségének is megmutatták. Természetesen szigorúan
ügyeltek arra, hogy néhány másodpercnél hosszabban ne gyönyörködjenek
a
nem
fizető
utcai vendégek. Gyakran sikerrel
jart ez a „bemutató", mert számos kíváncsi utcai bámészkodó
befizetett, hogy a teljes műsort
láthassa az apró színpadon,
A francia negyed legnagyobb
attrakciója azonban mégis a jazz.
Számos
helyen
jobbnál-jobb
együttesek szórakoztatják a zenére vágyó közönséget este 8—9
órától hajnali 4—5 óráig. Napjainkban a klasszikus New Orleans-i jazz stílus egyik legtökéletesebb előadója és képviselője a
Preservation
Hall Jazz
Band.
Ez volt az oka, hogy számtalan
más koncertterem helyett a Pre-

servation
Hall-t
választottam.
Némi várakozás után a teremben
ürült hely, így a viszonylag csekély beléptidíj kifizetése után átléptem a „koncertterem" küszöbét, és ott-találtam magam egy
alig több mint 50 személyt befogadó, kicsit kopott, aprócska teremben, ahol az ülőhelyet farönkökre erősített, gyalulatlan deszka szolgáltatta. A teremben meg
lehet találni a milliomos amerikai
ladyt a legdrágább nercbundában
— igaz ugyan, hogy november, december volt, de a hőmérő higanyszála még é j jel sem húzódott 26 C
fok alá, —, valamint a sportosan
öltözött vékonypénzű turistát vagy
ösztöndíjast. A zene élvezete elmosta a vagyoni különbségeket,
mindenkit magával ragadott az
elbűvölően szép művészi élmény.
Szinte hihetetlen volt látni, hogy
a színpadon csak hetven évesnél
idősebb fekete bőrű nvizsikus játszott, az ötven év kórüli néger
szóló énekesnő fiatalkorúnak hatott között dk. Játékukat a magasrendű kollektivitás, az adott
témára való párhuzamos improvizáció jellemezte, ahol nem feledkeztek meg a dallami és harmóniai folyamatról, az Improvizáció vázáról. Az idős embereknél ritkán tapasztalható gyors zenei reflexek és zenei alkalmazkodó képesség, érzelmileg telített
játék jellemezte, előadásukat
Teljesen belefeledkezve a zene
hallgatásába egyik este sem vettem észre az idő múlását, mindig záróráig maradtam, mivel a
beléptidíj nem szólt meghatározott időre. Természetesen másnap
nagyon nehéz volt az éoredés. A
francia negyed vonzása sokkal
kisebb volt nappal mint éjjel,
ézért részben a jazz, részben
Mark Twain miatt nappal hajóutazásokat választottam a Missisipin.
Még az archaikus Ne~w Orleans-i jazz korszakában honosodott meg, hogy a Missisipin utazók szórakoztatására zenészeket
szerződtettek a hajókra, kik a folyó mentén ismertették meg az
emberekkel ezt az ú j modern zenei irányzatot Talán ezen hajók
egyikén teljesíthetett szolgálatot
Sámuel Langhorne Clemens, írói
nevén Mark Twain. Már kora
gyermekkorában nagyon vonzódott a hajós élethez, így nem
csoda, ha 23 éves korában már
folyami hajókormányosi igazolvánnyal rendelkezett, annak ellenére, hogy tanárai nem tanácsolták számára ezt a pályát Lehet,
hogy észrevették azt, amit az
„írói vénákkal" rendelkező Suzy
lánya 13 éves korában így írt
életrajzi művében apjáról: „Akaratos, mint mindannyian ebben a
családban. A legaranyosabb ember, akit valaha is láttam, de
szörnyen szórakozott". Mark Twain vonzódását a hajós élethez, a
Missisipihez mutatja az is, hogy
írói álnevét a hajósok által anynyiszor kiáltott — hajózható
mélység (12 láb azaz 182,9 cm)
angol megfelelőjét
használta:
„mark twain". A gőzhajózás korában a Missisipin szerzett élményeit az 1883-ban kiadott „Life
on the Missisipi" c. könyvében
dolgozta fel.
Sajnos, mind a hajóútnak a
Missisipin, mind a szabadságomnak vége szakadt, így vissza kellett térnem Dallasba, de élményekben
sokkal
gazdagabban
vágtam neki az egynapos gépkocsiútnak.
DR. GECSE ARPAD

Természetjárók
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán természetjáró szakosztály alakult. Az első erőpróbán
már túl vannak, október 4-én
nyílt tájfutó napot tartottak.
Október
18—19-ig indul
a
Pilisi túra. November 15-én a
budapesti Planetáriumba látogatnak. A jövő évi programok
közül a februári sítábort. a
márciusi
Vértes—Gerecse-túrát
ajánlják. Április 9. és 12. között
a hagyományos Vöröskői találkozón vesznek majd részt. Július közepén a kéktúra vándortábor várja őket. augusztus 20—
24-ig pedig a fonyódliget} Or>zágos Turisztikai Találkozó.
Nemcsak a főiskolás természetjárók várhatnak sokat
a
programoktól, hanem a programokba bekapcsolódó más turisták is.
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Kiruccantak a technikások
Más évfolyamokhoz nasonioan
a Juhasz Gyula Tanárképző Főiskola
harmadéves
technika
szakos hallgatói is
tanulmányi
kiránduláson vettek
reszt. Ennek célja az volt, hogy megismerjük hazánk eszakkeleti részének iparát és őszi mezőgazdaságát Tanáraink precíz szervezése már az indulás előtt megmutatkozott, amikor is egy rövid tájékoztató után
mindenki
kézhezkapla az útvonal térkepét
és a pontos napirendet,
ami
tartalmazta az indulások, érkezések helyét és idejét. Az útvonaltervet dr. Mihály Endre docens és Varga László adjunktus
úgy állította össze, hogy a meglátogatott környék jellemző ipari üzemeit, és
mezőgazdasági
kombinátjait látogathassuk. Így
többek
között
megnéztük
a
Borsodi Vegyi
Kombinátot,
a
debreceni Gördülőcsapágy
gya rof, a Hortobágyi Nemzeti Parkot, a hódmezővásárhelyi
majolikát és porcelángyárat,
a híres
nádudvari Vörös Csillag termelő,
szövetkezetet...
Különösen nagy élményt
jelentett a Tokaj hegyaljai
borvidék
megtekintése.
Láthattuk
azokat a szerszámokat, szőlőművelő eszközöket, amikkel
több
évtizeddel ezelőtt dolgoztak. Az
olaszliszkai
termelőszövetkezet
jóvoltából a szőlőt nem csak a
buszból láthattuk, hanem a célterméket, a bort meg is ízlelhettük. Ugyanis a gazdaság pinceklubjában borkóstolón vettünk
részt Az amúgy is jó hangulat
— ami a kirándulás
egészere
jellemző volt — ezután a tetőfokára hágott.
Az ipari üzemek mellett, természetesen a t á j jellemző kulturális,
népművészeti,
építészeti
érdekességeit
is
felkerestük.
Amire nem jutott idő. vagy ki-

sebb jelentőségű arról, útközben
egy-egy hallgató tájékoztatta az
évfolyamtársait. Mindenkit
nagyon érdekelt például a ma is
működő nádudvari fazekas, aki
a híres feketecserepeket készíti. A népművész nagyon készségesen beszélt munkájáról és a
környékére jellemző népi hagyományokról, nemcsak beszélt hanem kérésünkre leült a korong
mellé és megmutatott
néhány
szakmai fogást.
Az évfolyam megfigyelései és
főként látogatásai kiterjedtek az
úgynevezett „hangulat
karbantartó egységekre" is. Ha az idő
engedte — általában esténként
— szívesen ellátogattunk a vendéglátó ipari egységekbe ahol
elköltöttünk
egy-egy
vacsorát
néhány sör kíséretében. A társaság javára kell írni, hogy az

utóvizsgán
embertelen-

Idős professzorunk meséli: fiatal korában
szép
feleséget és
okos könyveket kívánt, magának,
de éppen fordítva
következett.
S most igazán
hálás a sors.
nak...
*

Ókori bölcsesség:
a: orvosok
nagyobb bizalmat keltenének br
regeikben, ha sohasem
halnának
meg.
*

Zsarolás:
A tudós felesege. aki csapnivalóan rossz szakácsnő fenyegeti
férjét:
— Ha nem eszed m,rg azt,
omít főzök,
akkor nem
fogom
tudomásul venni a legújabb felfedezéseidet. .
„Tudományos
relemről:

elmélet"

a

sze-

6 SZEGEDI EGYETEM

A nézetek már a címben feltett
kérdésben megoszlottak: változott-e nyelvünk ilyen rövid —
mindössze 30—40 év — alatt ?
Volt aki nem tapasztalt változást,
s volt aki csak egyéni használatbeli eltérést ismert el. A többség
azonban, elismerve a változást,
azt generációváltással, illetve társadalmi mobilitással
indokolta.
A tudományos-technikai forradalom hatására a nyelvhasználat
jelentősen megváltozott, a nyelv
műszaki és tudományos fogalmakkal gazdagodott.
segítették

elő

A válaszokban legtöbbször a
tarsadalmi mobilitást, a kulturális — és információközlési — forradalmat emelik ki a tényezők
közül. A hivatali és tudományos
nyelv sajátos fogalmaival, bonyolult viszonyrendszerével nehezen
illeszkedik be a köznyelvbe.
Technika — lóháton

tak, és ha minősítést
szereznénk, több lehetőségünk lenne a
fejlődésre, továbblépésre.
— Röviden próbáld meg értékelni az eddigi
munkátl
— Voltak az első évben is
buktatók, nehézségek, melyet a
színpadnak — több-kevesebb sikerrel — sikerült átvészelni.
Sajnos, mivel kevésszer léptünk
fel, a próbákon befektetett munkamennyiség, fáradtság után a
színpad tagjai nem jutottak —
nem juthattak — annyi sikerélményhez, amennyit méltán megérdemeltek volna. Ezért szeretnénk az újabban betanult darabokat minél többször eljátszani,
— Milyen darabok
előadását
tervezitek
őszre?
— Az első nyilvános fellépésünket október 15-re gondoltuk;
az
Auditórium
Maximumban
fogunk a „Sztori"-hoz
hasonló
előadást tartani. Tervezzük néhány rövid, egyfelvonásos darab
színrevitelét is, inkább a vidámabb műfajból válogatva. Az
első ilyen próbálkozásunk a comedia deli arte műfajábd tartozó
Trabarin című darab lenne, körülbelül november közepén. Ha még
ebben az évben más darabokat is
be akarunk mutatni, akkor a próbákat, a gyakorlást mindenkinek
komolyabban kell venni,
csak
így érdemes csinálni! — fejezte
be beszélgetésünket a színpad
lelkes vezetője.
M. K.

Mindenféle
Rektori engedélyes
a diák: „Efnber az
ségben.

' Hogyan változtak a nyelvi ma gatartásformák
társadalmi
fejlődésünk újabb szakaszában?
—
tette fel a kérdést Károly Sándor
professzor a IV. évfolyam magyar
szakos hallgatóinak. A dogozatokban
megfogalmazott
válaszok
azért érdemelnek különös figyelmet, mert utalnak a legfontosabb
változásokra, azokra, amelyek a
legszembetűnőbbek a témával mélyebben nem foglalkozók számára.
Áz eltérő vélemények utaltak arra
is, hogy íróik mennyire eltérő nyelvi közegből indultak.

Milyen hatások
ezt a folyamatot?

Bölcsész Színjátszó Műhely
« Már több mint egy éve, hogy
néhány színházszerető — játszani szerető — bölcsész megalakította a BSZM-et, a Bölcsész
Színjátszó Műhelyt. A „társulat"
vezetőjével, Bőle Istvánnal
beszélgettünk a rövid múltról, a
közeljövő terveiről.
— Eddig milyen
előadásokkal
mutatkoztatok
be a közönségnek? Milyen színvonalúak
voltak ezek a produkciók?
— Két előadás szerepelt csak
a programunkban, ez sajnos kevés. A BÖLHE-n adtuk elő az
Oszlopos
Simeon
átdolgozott
változatát, úgy gondolom, sikerrel. Ezen az egész estét betöltő
előadáson kívül egy „Sztori" című összeállításunk volt még. Ez
műhelymunka,
mindenki
tett
hozzá
valamit,
csiszolgattuk,
alakítgattuk. A közönséget sikerült meglepnünk vele . . . Arra
a kérdésre, hogy milyen színvonalúak, eléggé paradoxon-szerű
választ tudok adni. A
célunk
ugyanis, a műhely létrehozásától
kezdve a mai napig és a jövőben is az, hogy aki hozzánk eljön, az jól érezze magát, vegyen
részt a közös munkában, a különböző gyakorlatokkal fejlessze
képességeit. Ezek előtérbe kerülnek a művészi munkával szemben, de ugyanakkor a jövőben
ki szeretnénk használni minden
fellépési lehetőséget — amatőr
színpadok találkozói, egyetemirendezvények —, mert anyagi
lehetőségeink erősen korlátozot-

ilyen kiruccanások után másnap reggel mindenki
ugyánúgy
talpon volt, mintha semmi sem
történt volna . . .
A sok kellemes emlék közül
különösképp a szívünkhöz nőtt
a hortobágyi pusztán tett kirándulás. A csikósok
bemutatója
után akinek kedve volt felülhetett a lóra és bemutathatta lóratermettségét...
Az ötnapos országjáró kiránduláson nemcsak mezőgazdasági
és műszaki szempontból szélesedett látásmódunk, hanem rengeteget láttunk és tapasztaltunk
is. Olyan szervezett kirándulásnak lehettünk résztvevői, ahol
nagyon sok módszertani . fogást
tanultunk, amit későbbiekben —
a főiskoláról kikerülve — fogunk majd hasznosítani.
KÖKÉNY ISTVÁN

Nyelvi
magatartásformák

A szerelem a legkevésbé
rentábilis termelés es elosztás. Legjobb termékeit ugyanis
kidobják,
c. rosszabbakat
pedig
használjak ...
*
j
A számok
nem hazudnak. A
statisztikusok
sem — ők legfeljebb
tévednek...
Tanári intelem hantázó vizsgázónak :
— Ne hordjon
össze
annyi
marhaságot, mert a végén még
sérvet kap a nagy
erőlködéstől...
*

Fizikus elmélkedése
nyaralás
után:
,
— Az általános
tömegvonzás
törvénye: megint a Fekete tenger déli partjára kívánkozom
..
•

Orvosok végső érve hipochondereknek: felírni a kért gyógyszer helyett egy „sokkal iobbat,,,
amit a bet?g nem tud sehol sem
megszerezni..,

Klub-ajánlat
JATE Klub:
Október 13. 19 óra 30 perc: Filozófiai kör — ea. dr. Pais István kandidátus, az ELTE docense.
Október 14. Táncház — közreműködik a Kalamajka együttes
és az egyetemi Néptánc csoport.
Október 15. 19 óra: Pszichológiai kör — ea. dr. Garai László.
21 óra: Bemutató mozi: Norma Rae (amerikai film).
Október 16. 20 óra: Sport klub
— vendége Hegedűs Csaba szövetségi kapitány.
Október 18. 21 óra: Filmklub:
Picasso kalandjai (svéd film).
Október 20. 19 óra 30 perc: Filozófia kör — ea. dr. Pais István
kandidátus.
Október 21. 20 óra: Szexológia
— ea. Korányi Tamás biológus.
Október 22. 19 óra 30 perc: a
Country együttes koncertje.
21 óra: Bemutató mozi: Luxus
bordély Párizsban.
Október 23. Táncház — közreműködik a Fabatka banda és
az egyetemi néptánc csoport
A SZOTE szabadidős programja:
Október 13. 20 óra: Jancsómozi: Naplemente.
Október 14. 22 óra: Art Kino:
M. Formán filmje.
Október 15. 20 óra: Aranyművesek az Apáthyban — vendégek: Hegedűs Csaba és birkózói,
valamint a vitorlázó Detre-fivérek.
Október 16. 20 óra:
Kaláka
együttes koncertje az új klubban.
20 óra: Izland — a vulkánok
és gejzírek szigete előadás a
Hugonnaiban.
20 óra: Jancsó mozi: Váltságdíj.
Október 18. 19 óra: Siker-mozi: Szöktetés.
21 óra: Disco az új SZÖTEklubban — közben
Country
együttes műsora.
Október 20. 20 óra: Jancsómozi: Mit csinálnak a cigánygyerekek ?
Október 21. 20 óra: ördögváltozás Csikban — Tompa László
előadóestje az ú j SZOTE-klubban.
22 óra: A. Resnais filmje.
Október 22. 20 óra: Jose Antonio Tamayo műsora a Hugonnai Kollégiumban.
Október 23. 20 óra: Spanyolország — a bikaviadalok hazája
— dr. Keszthelyi Béla diavetítése a Hugonnai kollégiumban.
22 óra: Jancsó-mozi: Annié
Hall (amerikai film).

Nyelvhasználatunk
tudathasadására hívja fel a figyelmet Nagy
Zsuzsanna: „A gyermekek valószínűleg nem hallják, mikor anyjuk hivatalos ügyben tárgyal valakivel. Elcsodálkoznának pedig
ilyenkor, ugyanis anyjuk pompásan ismeri azokat az üres, de mindenképpen bonyolult fordulatokat, melyek jól hangzanak, de
semmit sem mondanak." Egyrészt
a hivatali nyelv presztízse, másrészt a szakszavak szükségessége
tartósítja ezt a nyelvhasználatot.
A nyelvjárások háttérbeszorulását szinte mindegyik dolgozat
megemlíti. Egy gyermek példáján
keresztül mutatja be ezt a folyamatot Szirmai Éva: „A kisfiú 0
éves korában bekerül az általános
iskolába, ahol társai kinevetik
azért a „nyelvjárásias" beszédéért, ami számára természetes volt.
A fiú konfliktusban van: melyik
az a két forma közül, amelyikhez
idomulnia kell? Megpróbál alkalmazkodni — de akkor az otthoniak nem fogadják el a fiú „városiasodását". A nyelvjárások társadalmi presztízse lecsökkent, ebben a folyamatban nagy szerepet
játszott a rádió és a televízió. Hatásuk megítélése azonban vegyes.
„Bár a tömegkommunikációs eszközök szerepe
vitathatatlan a
nyelvművelés
szempontjából,
ugyanakkor rossz példával is szolgálnak, melyet az olvasó, rádióhallgató vagy tévénéző szintén át-

vesz, mivel számára á TV-ben szereplő színész vagy bemondó éppúgy norma, mint a riportalany —
írta Dinnyés Márta. Mások a nyelvi sémák terjesztését, a szókincs
beszűkülését látják, tartják a tömegkommunikáció negatív hatásának.
A településekben az emberi
kapcsolatok, az iparosodás, a bürokratizálódás és az urbanizáció
előrehaladásával
egyre inkább
meglazulnak,
vagy
legalábbis
kapcsolódásuk jellege megváltozik. Ez nyelvileg integrációt eredményez, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a differenciálódás, kisebb
csoportok nyelvének elkülönülése
következik be. Ez a folyamat tükröződik a csoport- és rétegnyel veit
megerősödésében. Nyelvi magatartásukkal ezek a csoportok egyrészt elhatárolják magukat a társadalom egészétől, másrészt hangsúlyozzák
összetartozásukat. A
különböző zsargonok, diák-, katonanyelv sajátos szóhasználattal és
fordulatokkal élnek, s ezeket csak
a bennfentesek érthetik. A legszélsőségesebb példa a „punk"
nyelv. Erről így ír László Rita:
„A punkok nyelve különösen elterjedt a tizenévesek körében.
Náluk egyértelműen nyelvromlásról kell beszélnünk. Olyan szóhasználattal és kifejezési formákkal rendelkeznek, amelyek a legtöbb esetben számomra is érthetetlenek, hát még az idősebb generációnak".
,
Hiába tűnt el már az osztályok
közötti különbség, a viselkedésformák máig megőrződtek. Mi
közvetlenebbek vagyunk egymással, 6 ezt megpróbáljuk kifejezni:
a tegezés rohamos fejlődése, bizalmas szavak használata, diáknyelv. Vannak azonban olyan
helyzetek, amikor csak a „régi"
formát használhatnánk, amit viszont elavultnak tartunk, s mi marad helyette: hümmögés." — írta
Vas Erzsébet.
Kovács Magdolna
a felgyorsult életnek tulajdonítja
a nyelv háttérbe szorulását: „Sokszor elismételt, frázisként ható
igazság: rohanó világban élünk.
Szüleink még csak siettek, mi már
futunk. Közben megfeledkezünk
az emberi kapcsolatokról, lassan
beszélni is elfelejtünk. Odavetett
félszavakkal érintkezünk egymással". Kiürülnek az emberi kapcsolatok, és velük együtt a kapcsolatok hordozója, a nyelv is. Ezt
mutatja a fentebb már említett
„punk" nyelv is, mely megtagadja azt a nyelvet, mely már nem a
valóságot közvetíti.
Miben áll a mi feladatunk — tehetjük fel sok
dolgozatíróval
együtt a kérdést. Ne legyen nyelvünk a gondolatok
eltitkolásának
eszköze! Állítsuk vissza a szó és a
tett összhangját, ne hagyjuk, hogy
a szavak „devalválódjanak! A beszéd nem szaknyelvi akrobatamutatvány! Éljünk a nyelvvel, és ne
visszaéljünk,
mint oly sokan
teszik!
CSÉCS BARNABÁS
V. éves hallgató

TABORIDEZO
Az orvostudományi egyetemek
közös
építőtáborát
augusztus
10—23. között rendezték meg az
Izsák
melletti
Platter-telepen.
Részt vettek a budapesti, a pécsi, a debreceni és a szegedi
egyetemek, illetve egészségügyi
főiskolák hallgatói. A Szegedi
Orvostudományi
Egyetemet
a
Gyógyszerésztudományi Kar —
most már — II. éves hallgatói
közül képviselte 13 hallgató.
Az építőtáborban az
Izsáki
Állami Gazdaság földjein dolgoztunk. Három napig kapáltunk. ezt követően őszibarackot
szüreteltünk. A munka nem volt
nehéz, a normát is teljesíteni
tudtuk. A délelőtt hamar eltelt,
jó volt a hangulat és finom volt
a barack. Az ebéd viszont igen
szűkös volt. A büfében szerencsére kaphattunk energiát biztosító ételt és italt. Ebéd után
kezdődtek
a
sportprogramok.
Lehetett röplabdázni, tollasozni,
asztaliteniszezni.
Esténként színvonalas programokat
szerveztek:
meghívták
például
a Solaris
együttest,
melynek igen nagy sikere volt.
Láthattunk egy
diaporáma-bemutatót, ezután vetítettek még

több mint száz nagyon érdekes,
díjazott diaképet. Hogy jobban
megismerhessük társegyetemeink
történetét, hallgatóinak
KISZéletét, munkáját, vetélkedőt is
rendeztek. A SZOTE régi hagyománya a TORTATÜRA. Ezt
mutattuk be a többieknek egy
jól megszervezett, vidám
verseny keretében. Vasárnap Kecskemétre, majd Tősfürdőre kirándultunk. Augusztus 20-án pedig a bugaci pusztán néztünk
meg egy lovasbemutatót. Meg
aznap
átmentünk
Kiskőrösre,
később
Kiskunfélegyházára
is.
A táborban esténként
discó
volt. Két alkalommal tábortüzet
is raktunk. A második hét végére jól összebarátkoztunk, új,
ismeretségek, barátságok születtek. A munkaverseny értékelésekor nagy örömünkre kiderült,
hogy másodikok
lettünk. így
pénzjutalmat is kaptunk. A ket
hét alatt játékos feladatokat is
kellett végezni: ebben a vetélkedőben elsők lettünk. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat, kellemes, tartalmas két hét
volt. Többünknek kellett volna
ott lenni . ..
CSEPREGI GYÖNGYI

Gólyabajnokság
a JATE-n
Jó tanuló — /о

sportoló

MAGAS

FOKON

Amikor Tanács Editet, a Szege,
di Orvostudományi Egyetem által
alapított Jó tanuló — jó sportoló
vándordíj
birtokosát
keresem,
édesanyja fogad.

csai néhány száz. Itt ismertek az
emberek, úgy érzem, szerettek is.
Az utcán ismeretlenek szólítottak
meg, ha nyertünk, gratuláltak.
Hát, ezért nehéz a váltás.

— Szerencséje, hogy éppen
most
jött — mondja —. reggel
hoztuk haza Editet a kórházból.
Vissza is fordulnék, gondolván,
hogy súlyos betegeket nem illik zavarni, de édesanyja beljebb vezet,
s bent m á r a SZOTE VI. éves
hallgatójának viselkedése is meggyőz: maradhatok pár percig Arcán, magatartásán észre sem venném. hogy csupán nyolc nappal
ezelőtt esett át egy komoly műtéten.

— Ha valakinek
azt mondom:
labdarúgó és orvostanhallgató, legyint egyet, mondván, úgy is minden vizsgáját
lerendezték
előre.
Hogy volt ez a te esetedben?
— Tudom, a közvélemény azt
gondolja, egy telefon és máris elintézett a vizsga. Sok vizsgáztatóm nem is tudott róla. hogy sportolok. Aztán volt aki azt mondta,
„érdekes nem is olyan buta,
pedig focista." Az öt év alatti
egyetlen utóvizsgámat is a focinak „köszönhetem". Az orosz gyakorlatvezető tanárom — aki szerette a focit —, szólt a vizsgáztatómnak, legyen velem elnéző egy
kicsit, hiszen focista vagyok. Nem
tudta, hogy a vizsgáztatóm utálja
a labdarúgókat így hát még szinte megszólalni sem volt időm,
már az indexemben volt az egyes.

— Márciusban éreztem először
fájdalmat a derekamban — meséli —, s ez egyre erősödött. Nyáron
m á r gyakran a járás is nehézséget
okozott Az orvosok azonban nem
tartottak szükségesnek komolyabb
beavatkozást. Amikor végülis kiderült, halaszthatatlan a porckorongsérv-műtét
osodálkozva
mondták: nem jajgattam annyira, hogy ilyen elváltozásra gondolhassanak.
A beszélgetés ideje alatt csak
néhány pillanatra szomorodik el:
— Csak azt sajnálom, hogy nem
lehettem ott az évnyitón, ahol kihirdették, kik kapják a vándordíjat az idén. Két nappal előtte m ű tötték, természetesen 6zó sem lehetett személyes megjelenésről.
— Mif sportolsz, hol,
kezdted, s hol tartasz?

mikor

— A Radnóti gimnáziumban
kezdtem kézilabdázni, tíz évvel
ezelőtt. Nagyon remélem lesz
még folytatása, mert az életem
fontos része. Nemcsak a kézilabda, hanem maga a sport. Sokféle
sportágba ..belekóstoltam",, kosárlabdái atlétika, nagyon szeretek
síelni és kajakozni. Az egyetem
kézilabda csapatával a városi bajnokságban játszunk, amit már
többször meg is nyertünk, Feljebb
azonban nem lépünk, mert a megyei bajnokság már jelentősen
több időt fáradságot követelne a
csapat tagjaitól. Most viszont meg
tudjuk oldani, hogy a vizsgaidőszakon kívül le tudjuk játszani a
meccseinket. Heti három edzésünk van. ez egyáltalán nem sok,
szinte fizikailag is igényli az ember ezt a mozgást.

Tanács Edit
lószínűleg mindezért kapta meg a
legjobbaknak járó vándordíjat Tanács Edit

Az idei tanévnyitón Mohácsi
János
vehette át a SZOTE-n a
férfiaknak járó
J ó tanuló — jó
sportoló círrjet igazoló emlékplakettet.
Az Apáthy kollégium harmadik
emeleti szobájában mindjárt pályafutásáról faggatom.
— Július közepéig a Szegedi Dózsa NB Il-es csapatának focistája
voltam. Azóta Kalocsán játszom,
a megyei I. osztályú csapatban.
Hogy miért? Úgy éreztem, szigorló évben m á r nem tudom vállal-,
ni a magasabb osztállyal járó
megterhelést s mivel Kalocsán
fogok dolgozni végzés után, így
adódott ez a megoldás.
<

— Hogyan sikerűit, a köztudottan rendszeres felkészülést
igénylő, egyetemi
tanulmányi
kötelezettségeidet az edzésidövel összehangolni?
— A tanulás mögött számomra
mindig a kézilabda volt az első,
ezután jöttek az egyéb elfoglaltságok. Nem hiszem, hogy kimaradtam volna valamiből is. Talán
kevesebb bulira jutottam el, mint
kortársaim, de a lényeges dolgokra mindig tudtam időt szakítani.
— A vándordíj adományozás azt
mutatja, jól sportolsz, jó kézilabdás vagy. Nem csábítottak
még
felsőbb osztályba?
— De, sokszor. Még tavaly őszszel is. Miért nem mentem? Egyrészt fizikailag i6, és időben is
nagyobb terhet jelentett volna.
Másrészt úgy éreztem, ezért a csapatért. amelyiknek kapusa vagyok,
ezért az egyetemért, amelynek a
csapatában játszom, érdemes enynyi „áldozatot" hozni. Igazi társak
között vagyok, akikkel nagyszerű
érzés együtt küzdeni.
— Hogyan tovább?
— Azzal bíztatnak az orvosok,
„talán" kézilabdázhatok még Én
nagyon hiszek ebben és mindenképpen szeretnék még sokáig játszani.
Lehet, hogy Tanács Edit sérülése részben a sport következménye. Az viszont biztos, hogy orvosokat ámulatba ejtő. fegyelmezett
viselkedése és gyors gyógyulása
— igazi sportolóra vall. S nem
véletlenül népköztársasági ösztöndíjas az orvosegyetemen. Va-
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Mohácsi János
— Tizennyolc éves koromig csak
a gimnáziumunk csapatában játszottam. Igaz, harmadikban úgy
volt,
a Fradihoz kerülünk egy barátommal, de végül a tanulás
mellett döntöttünk, s maradtunk,
így igazi focista tulajdonképpen
csak tizenkilenc éves koromban
lettem, amikor felvettek az egyetemre. s a gólyábajnokságon kint
járt SZEOL-vezetők leigazoltak.
Az akkori NB l-es együttes taríalék csapatában játszottam mindaddig, amíg az azóta elhunyt Remenyik László a Dózsához nem
hívott Itt vált belőlem állandó
NB II-es játékos, s az első évben
értük el a számomra legemlékezetesebb sikert ezüstérmesek lettünk. Sok poszton kipróbáltak, én
mégis az irányító középpályás
szerepkörben érzem magam a legjobban.
— S hogy érzed magad most, a
kalocsai csapatban?
— Nehéz kérdés. Nem normálisan, hiszen ott egyből befogadtak, a csapat legnagyobb részét
még középiskolás koromból ismerem. De aki megszokta az NB II.
légkörét, azt hiszem sokáig nosztalgiája lesz iránta. Szegeden 5—6
ezer ember buzdított bennünket,
s egészen másképp, mint a kalo-

— Sport és tanulás hogyan ment
együtt?
— Következetes rendszerességgel. Én soha, még vizsgaidőszakban sem tanultam többet napi
négy óránál. De ennyit évközben
is, napról napra. A téli edzőtáborokban, ahol reggeltől délután 6ig tartott a program, holtfáradt
voltam, de egy óra pihenés után
nekiültem tanulni. És onnan jártam vizsgázni is. A szigorlataim
átlaga egyébként 4.4 fölött van
Azt hiszem itt az akaratnak és a
szorgalomnak van döntő szerepe.
— Csoportod, a kollégiumi közösség, ismerőseid hogyan fogadták, hogy kevés időt tudtál — érthetően — velük tölteni? S te magad;'nem érezted-e úgy, hogy elvett tőled valamit az az idő, amit
a labdarúgásra
fordítottál?
— Nem iszom, nem dohányzom,
bulikra nem jártam, mégsem maradtam kívül a közösségeken.
KISZ-vezető is voltam, mindig
részt vettem az alapszervezeti, évfolyamok közti bajnokságokban.
Általában a csoportbulikra is elmentem, ha csak egy félórára is.
Ennek persze, nem örültek a csoporttársaim, de amiatt; is volt ez,
hogy a feleségemmel már a kezdet óta együtt jártunk. Tavaly házasodtunk össze. Rengéteget segít
a tanulásban és a sportban egyaránt. Minden itthoni meccsünkön kinn volt, s értő. kritikus
szemmel nézte a játékomat. Rajta
kívül még sokan figyelemmel kísérték a sporttevékenységemet.
Kijártak a meccsekre, vagy böngészték az újságot, s ha gólt rúgtam, vagy a jók közt kiemelték a
nevem, gratuláltak. Azt hiszem,
nem tett szegényebbé a labdarúgás, ellenkezőleg. Engem a sport
nevelt rendszerességre, fegyelemre, időbeosztásra. S a sok-sok élményt, melyet a foci által szereztem, semmi sem tudná pótolhi.
— Hogyan képzeled a jövődet?
— Elsősorban jó orvos szeretnék lenni, ha lehet, belgyógyász;
a kardiológia érdekel leginkább.
Eddig is mindig a tanulás volt az
első, s a jövőben ez még inkább
így lesz, illetve a helyébe lépő hivatás lesz a fő. S ha mellette még
a focira is jut idő, akkor addig
szeretnék játszani, amíg örömet
okoz. Ki tudja, ha serdülő koromban más közegbe kerülök, akkor
most nem az orvosi pályára készülök. hanem NB l-es labdarúgó
vagyok . .. Per6ze, nem bánom,
hogy így történt!
— Milyen érzés volt átvenni "zt
a szép plakettet?
— Az ünnepségen, mielőtt a dékán kimondta a nevem, úgy 160
körül verhetett a szívem. Közben
nem nagyon gondoltam semire.
de éreztem, büszke vagyok, mert
bárki az lehet, aki e vándordíjat
megkapja.
BALOGH TAMÁS

A JATE Idei
gólyabajnokságán a tavalyihoz és a tavalyelőttihez képest emelkedett
a
résztvevők száma, és ez igen örvendetes. Megtört a TTK
hagyományos fölénye, most a jogászok megszorították őket az
összetett pontversenyben — ez
is valami. A bölcsészek a hagyományaiknak megfelelően szerepeltek (jó lenne, ha egyszer
már ők is meglepetést okoznának). Szerencsére a részvételük
az egyes sportágak
versenyeiben már nem meglepő, de
a
győzelmekre egyelőre még várni kell. Sajnálatos negatívum,
hogy férfi kosárlabdában csak
a TTK-sok, kézilabdában
csak
a JTK-sok neveztek
csapatot.
Röplabdában
egyáltalán
nem
volt férfi csapat A fiúk már
csak focizni szeretnének?! A
hibát valószínűleg máshol kell
keresni...
Eredmények:
100 m férfi síkfutás: 1. Benedek Tibor JTK 12.0 (!); 2. Asztalos Zoltán TTK; 3. Hajdú Tamás TTK.
100 m női síkfutás: 1. Szabó
Andrea JTK; 2. Gerlach Sibill
TTK; 3. Sahin Beáta BTK.
Férfi távolugrás: 1.
Benedek
Tibor JTK; 2. Hajdú
Tamás

Pólya György — Szegő

TTK; 3. Csányi Zoltán TTK.
Női távolugrás: 1. Szabó Andrea JTK; 2. Dandé
Györgyi
JTK; 3. Zámbó Angéla ВТК.
Az 5X300 m-es váltót a JTK
csapata nyerte, a férfiaknál és
nőknél egyaránt.
Atlétikában: 1. J T K ; 2. TTK;
3. ВТК.
Kosárlabda: nők: 1. TTK; 2.
ВТК; 3. JTK.
Röplabda: nők: 1. JTK; 2.
TTK: 3. ВТК.
Kézilabda: nők: 1. J T K ; 2.
TTK; 3. ВТК.
Labdarúgás: 1. TTK; 2. ВТК;
3. JTK.
Asztalitenisz: 1. TTK; 2. J T K ;
3. ВТК.
Az összesített pontversenyt
a
TTK nyerte 22 ponttal, a JTK
20, а ВТК 8 pontot szerzett.
Sokkal érdekesebb, és minden
bizonnyal sok sportágban sokkal színvonalasabb lenne a küzdelem, ha a város „gólyái" mérnék össze tudásukat, és
nem
külön-külön az egyes intézmények rendeznének bajnokságot
Pálya, lehetőség adott,
csak
meg kellene szervezni.
Igaz,
hogy hosszabb ideig tartana, de
talán m e g é r n é . . .
Versenyzőknek, , nézőknek egyaránt.
M. K.

Gábor:

Feladatok és tételek
az analízis köréből I.
Az első német nyelvű kiadás
időpontja — 1924. — óta számtalan (főként angol, orosz
és
német) kiadása látott napvilágot
ennek a maga nemében egyedülálló munkának. Most végre
magyar nyelven is megjelent —
egyelőre az I. kötet, de a II. kö„tet megjelenése is várható a közeljövőben — nem kis örömére
mindazoknak, akikből a matematikai
analízis
(akár kezdő,
ismerkedő,
akár
elmélyültebb
fokon) érdeklődést váltott
ki.
Mivel
analízisből
magyar
nyelvű, igazán jó, egységesen
felépített, ugyanakkor széles területet felölelő, útmutatásokkal
és megoldásokkal is kiegészített
példatár nagyon kevés született
ezidáig, érdemes közelebbről is
megismerkednünk a, könyv mellett az Egyesült
Államokban
még ma is élő szerzőkkel.- Pólya Györggyel és Szegő Gáborral.
Mint kitalálható nevükből, magyar .származású tudósok. A régi időkről, iskolájukról Pólya
György A problémamegoldás
iskolája
(Mathematical
Discovery) című — nálunk is megjelent
— művének 'előszavában így ír:
„Jóval több, mint fél
szazad
előtt jártam én a Markó utcai
főgimnáziumba.
Nyolc
évig
volt matematikánk, de az úgynevezett matematika igen Kevés
örömet okozott nekem.
Hiszen
nehéz nem volt, elég jó osztályzatot kaptam belőle általában
úgyszólván tanulás nélkül,
de
unalmas volt, szürke és érdektelen." Sokan átélnek
hasonló
érzéseket középiskolában, de talán néhol még a felsőoktatásban
is.
Pólyát nem is akkor
kezdte
vonzani a matematika.
Előbb
jogi, majd filológiai—filozófiai
tanulmányokat folytatott, s csak
utána iratkozott be a pesti egyetem matematika—fizika szanára.
Egy emlékezetes beszélgetés során mondta nekt itt
tanára,
Beke Manó: „Ügy-úgy, maga a
filozófiától jön a matematikához. Vissza fog térni a filozofiához. De ne térjen vissza túl ko-"
rán 1"
Pólya György a filozófiához
1945-ben tért vissza, a
New
Yorkban megjelent How To Solve It című
népszerűvé
vált
munkájával, melynek
magyar
címe közismert: A
gondolkodás

iskolája. (Nem keverendő össze
az Élet és Tudomány hasonló
című, hetenként jelentkező rovatával,
melynek
szerkesztői
Pólya engedélyével vették
át
könyve címét.) A könyv tábláján levő összefoglalót mindenkinek figyelmébe ajánljuk, aki a
fejét tudatosan akarja használni feladatok, problémák megoldására.
Az első világháborút követően a tudományban is jelentkező
kedvezőtlen hazai légkör miatt
Pólya György Szegő Gábor társaságában
külföldre
távozott
sok
hírneves
honfitársukkal,
többek közölt Neumann Jánossal,
Riesz Marcellel,
Szilárd
Leóval együtt. Egy nagyszabású
példatár megírásának a gondolata még 1919-ben, a neuheimi
Matematikai Kongresszuson vetődött fel, s csak a kettejük • 4
évig tartó intenzív gyűjtőmunkája után vált valósággá az ötlet. Mint emiitettük, ez azóta az
egész világon ismertté
tette
szerzői nevét.
A példatár 3 fő részre tagolódik. Ezeken belül a végtelen
sorok és sorozatok elméletével,
az integrálszámítással és az egyváltozós komplex
függvények
általános viszgálatával kapcsolatos feladatokat találunk. (A II.
kötet 6 részben
speciálisabb
kérdésekkel és alkalmazásokkal
foglalkozik.) Az egyes részek
fejezetei témakörök széles skáláját ölelik fel. A könyvben helyet kaptak az első megjelenésig még sehol sem publikált saját eredmények is.
Egyéni feldolgozásra is felhasználható, de az írók gyakorlatokra és szemináriumokra
is
javasolják. Bár fél évszázados
anyagot találunk benne, időtállósága garantált!
A feladatgyűjtemény a „szókratészi tanítási módszer" szellemében fogant: az
embereket
nem válaszok puszta megadására keli kiképezni, hanem arra,
hogy a kérdések
feltevésével
tanuljon — vallja a két neves
tudós. Céljuk az önálló gondolkodásra és kutatásra való készség elsajátíttatása,
kifejlesztése
a módszeresen elrendezett feladatokon keresztül.
A feladatok egy része olyan,
hogy nem matematikus olvasó-:
nak sem kell megijednie tőle.

sz. z.
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KITEKINTÉS
Alábbi összeállításunkat
testvérlapok anyagából
válogattuk
össze, hogy olvasóinkat
tájékoztassuk a fontosabb
diákrendezvényekről. illetve azokról a felsőoktatási
intézmények
által
szervezett
eseményekről,
amelyek itt. Szegeden is érdeklődésre tartanak
számot.
Az
idén
nyáron főként Debrecenben
adtak helyt ezeknek
a
rendezvényeknek. így első három
anyagunkat a debreceni Egyetemi Életből választottuk.

Pályakezdő
fóruma

pedagógusok

„A Hazafias Népfront és a Pedagógus Továbbképző
Intézet
szervezésében egy hagyományokkal még nem rendelkező, de feltétlenül hasznos
eszmecserére
hívták meg a nyáron az egy éve
végzett pályakezdő
pedagógusokat: óvónőket, tanítókat, általános Iskolai nevelőket és középiskolai tanárokat A fórumon ielen voltak a felsőoktatási intézmények és a művelődésügyi osztályok vezetői is, hogy meghallgas' sák a tapasztalatokat és a gondokat s mint illetékesek választ
is adjanak azokra, illetve figyelemmel kísérjék orvoslásukat a
Jövőben.
. . . A megyei
művelődésügyi
osztály vezetőjének vitaindítója
után felszólaltak az érdekeltek is.
Egy fiatal középiskolai tanár
arról panaszkodott, hogy a pedagógusra mindent rá lehet ruházni. áz összeírástól kezdve a társadalmi munkák sokáságáig. Szerinte válságban v a n a pálya, bizonyítja ezt. hogy már az egyetemi felvételikre is ..rosszabb
anyag" kerül, gyengébb képességűek az egyetemre pályázók.
. . ! Említette a kollégiumi nevelök helyzetét is. a sokszor felvetett problémát, hogy külön
képzést kellene indítani erre a
célra, mert öt év tanulás után a
kollégiumi nevelő elfelejti, amit
az egyetemen tanult. Portás,
ápoló es nyomozó szerepet tölt
be a kollégiumban. Az elhelyezkedés gondjairól is beszélt; nem
hirdetik meg az üres állásokat,
kijátsxák a rendeleteket.
A vidékre került pedagógusok
nem sokat dicsekedtek. A szolgálati szoba tornaterem méretű,
rendesen fűteni nem lehet a
másnapi órákra
fagyoskodva,
nagy kabátban készült egész télen át a fiatal tanárnő. Nemcsak
a tarthatatlan külső körülményekről panaszkodott Osztályában sok a cigány tanuló, az igazgató szerint „differenciálni" kell.
más segítséget nem kapott és
szinte tehetetlen volt. mert a
gyerekeknek két hét múlva már
csak lapokra tépett tankönyvei
voltak, tollat, füzetet ő vitt számukra az órára. Máshol a szertárból kialakított szolgálati férőhely a pedagógus otthona, s a
kezdő fizetésből saját lakásra
gyűjteni kilátástalan.
. . . A pályázati rendszer a pedagógusokat érintette a legérzékenyebben. Sajnos az egyetemnék egyre jobban kicsúszik a
kezéből az irányítás, rangsorolását általában nem veszik figyelembe és csak az első pályázati
forduló eredményéről értesülnek.
Márpedig visszahat a hivatástudatra. ha a pályakezdő nem kap
tanári állást és önhibáján kívül
kényszerül elhagyni azt a hivatást. amelyre nem kis költséggel
készítette fel a felsőoktatási intézmény.
Persze, nehéz megérteni, hogy
a diploma nemcsak Budapestre
vagy más nagy városba szól. A
volt hallgatók nem szívesen vonják meg maguktól azokat a kulturális lehetőségeket
amelynek,
amíg tanultak részesei lehettek,
így történhet meg az. hogy hallottam ezen a fórumon olyan fiatal pedagógusról, aki hírlapot
árul és doktori disszertációjára
készül. Azt hiszem, baj van ezncl a hivatástudattal, amely a
felvételi vizsgákon még maximális a jelentkezőkben. Ugyanakkor
az is gond. hogy főként a vidéki állások esetében nem kényeztetik el a pedagógusokat. Ha
olyan feltételeket kínálnak, amelyek kedvezőek, csábítják a pályakezdőket. bizonyára megszaporodna a jelentkezők száma a
vidéki állásokra is."
O. Karádi

Az egyetemi
tárgyaltak

sportról

„Augusztus végén
Debrecen
adott otthont a felsőoktatási intézmények testnevelési
tanszék•

vezetői és sportköri elnökei háromnapos tanévelókészitő
értekezletének.
... Dr. Tarnócz Márton, a Művelődési Minisztérium felsőoktatási főosztályának helyettes vezetője közölte, hogy a jövőben
még nagyobb támogatást igyekeznek biztosítani az egyetemi
tanszékeknek, s reméli hogy a
testnevelés
nem
mellék-tantárgyként fog szerepelni a tantervben. Közölte, hogy a Minisztertanács 2031-es határozata értelmében a lövő évtől az egyetemek felsőbb évfolyamaira is
kiterjesztik a testnevelési órákat. Ennek bevezetésére az 1981es 82-es tanévben a tanítóképző
és tanárképző főiskolán és egyetemeken kerül sor.
... Tibor Tamás, az MSZMP
Központi Bizottsága mellett működő testnevelési és sportosztály vezetője a XII. kongresszus
tükrében vizsgálta a felsőfokú
intézetek sportját. A sportot elsődlegesnek tartja a közösségi
szellem kialakításában, a személyiségnevelésben. a szabad idő
hasznos eltöltésében és honvédelmi szempontból is.
...Dr. Nagy Tamás, az OTSH
elnökhelyettese a főiskolai versenysporttal foglalkozott előadásában. Az OTSH fontosnak tartja. hogy az iskolai versenyekre
ne az egyesületek, hanem maga
az iskola készítse fel a diákokat. Vagyis a tömegsportversenyek főszereplői ne az egyesületekben soortoló diákok legyenek.
Fontosnak tartják a tanszékek
részvételét is a Testnevelési Tudományos Tanács kutatásaiban.
... Spiegel
József,
a
KISZ
Központi Bizottság testnevelési
és sportosztályának vezetője az
Edzett Ifjúságért mozgalomról
tartott előadást. Kritikusan megállapította. hogy e mozgalom
szervezése sajnos leggyengébb az
egyetemeken. Felhívta a figyelmet arra. hogy egy-egy sportnap megrendezése
ne
kampányfeladat legyen, hanem e
mozgalom szerves része.
. . . A tanácskozáson Szemerédy
László, az Országos Diáksport
Iroda igazgatója az egyetemi és
főiskolai bajnokságok tapasztalatairól fejtette ki véleményét.
. . . A plenáris ülést négy szekcióülés követte. Ezeken a műszaki
főiskölák.
agrártudományi
egyetemek, tanárképző főiskolák
és orvosegyetemek, valamint az
egyetemi egyesületek elnökei vitatták meg problémáikat
. . . A háromnapos tanácskozás
jó alkalmat biztosított az információcserére. s a tapasztalatok
összegzésével, a feladatok megfogalmazásával ért véget.

cs. z.

A X. nemzetközi
vitatábor

diák

A Nemzetközi
Diákszövetség
és a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Tanácsa tizedik
alkalommal rendezte meg a Nemzetközi diák vitatábort, ezúttal Debrecenben. A hazai és a szocialista országok képviselőin kívül a
tábor munkájában részt vettek
ausztriai, finn. NSZK-beli és
több dél-európai ország diákjai
is. D. Karádi Katalin négy külföldi résztvevőt és a tábor vezetőjét Lábody Lászlót, a Nemzetközi Diákszövetség titkárát kérdezte meg a tábor utolsó napján.
Mike Yennigs. az Ír Diákszövetség
területi
vezetőségének
tagja elmondta, fontosnak tartja
a vitatábort, mert „Lehetőséget
ad arra. hogy áttekintsük az európai diákok helyzetét a kapitalista és a szocialista országokban
egyaránt Elmondhatjuk a problémákat, és látjuk, milyen fontos. közös céljaink vannak." Az
ír diákszövetséggel és céljaival
kapcsolatban megemlítette, hogy
70 ezer tagot számlál, a diákság 98 százalékát
tömöríti.
Harcuk fő célja, hogy lehetőséget kapjunk az oktatási rendszer
demokratizálásához."
Mikhail lljin.
a Nemzetközi
Diákszövetség Titkársági
tagja
többek között
megállapította:
..... Megragadott a nemzetközi
szolidaritás számtalan példája is.
Ma például táviratot küldünk a
bolíviai diákszövetségnek, amely
nemcsak együttérzésünkről tanúskodott. hanem megfogalmazta azt is. hogy számíthatnak
ránk. A mostani feszült politikai helyzet a táborban Is éreztette hatását. Bizonyítja ezt az
is„ hogy a török diákok meghívá-

sunk ellenére nem tudtak eljönni a politikai események miatt."
Schlemmer
Hubert és Wolf(7ang
Rohrstorfer
Linzből, a
Kommunista Diákszövetség képviseletében érkeztek a táborba.
Elmondták, hogy a sajátjukon
kívül létezik még Ausztriában
három diákszervezete a konzervatív pártnak is. s hogy ezek közül a „legnagyobb közel áll a
szociáldemokratákhoz. . . . Léteznek fasiszta szervezetek is. Velük elég szoros kapcsolatban állnak a liberálisok
is." Arra a
kérdésre, hogy milyen lehetőségei vannak a pártok együttműködésének. elmondták, hogy „A
szociáldemokrata
diákszövetség
alapokmányában az áll, hogy tilos a szervezeti együttműködés a
kommunistákkal, ezért nehezebb
velük a kapcsolatfelvétel. . . .
Szervezetileg
nem működünk
ugyan együtt, hiszen tilos, de
vannak velük kapcsolataink és
közös céljaink is. A fasizmus ellen. a békéért, a társadalmi haladásért harcolunk."
Lábody László, az NDSZ titkára vezette a nemzetözi vitatábort és foglalta össze a tapasztalatokat :
— A Nemzetközi Diákszövetség és a politikai diákszervezetek képviselőit hívtuk meg a vitatáborba. A témákat úgy igyekeztünk összeálh'tani. hogy azok
az európai diákmozgalom szempontjából jelentősek legyenek,
így kulcskérdés a most megvitatott. diákjogok problémája is.
amely nemcsak az oktatási kérdésekre vonatkozik, hanem elsősorban az érdekvédelem, érdekképviselet problémájára. A második téma. az európai diákok
együttműködésének
lehetőségei,
a mostam politikai helyzetben
különösen fontos. A szociáldemokraták belföldön elutasítanak
minden együttműködést a kommunistákkal ez a fórum azonban jó lehetőség a nemzetközi
együttműködésre.
Programúnkban az előadásokon és a vitákon
kívül olyan programok szerepeltek, amelyek a magyar viszonyokkal ismertették meg a résztvevőket. Kerekasztal-beszélgetésen találkoztak az Országos Béketanács vezetőivel, tájékoztatást
kaptak a megyei tanács, a Hazafias Népfront képviselőitől. Az
egyetemen a magyar felsőoktatás
helyzetével ismerkedtek, ellátogattak magyar családokhoz, termelőszövetkezetekbe is.
A diákság politikailag is fogékony. érzékeny. A viták során
rámutattunk a felelősség kérdésére a mostani nemzetközi helyzetben. s állásfoglalásunkat tükrözi záródokumentumunk is."

A legenda lánya
Ezzel a címmel közölt riportot
a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem lapja, az
'Orvosegyetem. Aleida
Guevaráról, aki a nyolcfős kubai orvosegyetemista
küldöttség
tagja
volt. Aleida, Che Guevara lánya,
a következőket mondta el apjáról, s magáról az OE munkatársának:
„Gyermek volt. amikor az
(Che) Bolíviában meghalt. 1967.
október 8-án — legalábbis így
tudják Kubában. Építész nagyapja. édesanyja ilyen képet rajzolt neki apjáról: nagyon emberi. kedves, okos. találékony, értelmes. igényes volt. Meg tudott
másokat érteni — és be tudta
látni hibáit. A lány főleg a humanitást és az igényességet tartja a maga számára követendőnek. Talán az apa emléke is számított. hatott rá. hogy ő is az
orvosi hivatást választotta. Határozottan nem meri állítani. A
lány négy testvére közül a legidősebb már
dolgozik.
kettő
egyetemi előkészítőre jár. egy
még középiskolás. Ügy véli. ha
valamilyen kivételt tennének vele, vagy testvéreivel akkor nem
vallhatnák magukat apjuk gyermekének. Arra nevelték ugyanis
hogy ne tartsa magát különbnek,
többnek társainál. Ha elvégzi az

orvosegyetemet oda megy dolgozni. ahol szükség van rá. Valószínű falura, mint társai. Mo6t
a belgyógyászat számára „a"
szakma, de még a medikaélet
elejét éli, lehet hogy végül is a
pediátriánál köt ki. Mozgalmi
munkát is végez — az csak természetes. A havannai tartomány
diáktanácsának tagja.
Szabad
idejében
moziba
tengerparti
strandra, a hazájában nagyon
népszerű szombat esti házi Ö6Zszejövetelekre jár".
— zdy —

Monológ
Már megint az a rohadt vekker, és már megint 6 óra. Hat
óra a frászt, még csak háromnegyed hat van, mert siet az a dög,
tehát még alhatok.
Atyaisten
már háromnegyed 7. miért nem
keltett engem senki? A tea már
kihűlt, a
sütemény
elfogyott,
kapkodhatok,
kíváncsi
vagyok
mit felejtek ma itthon. Ülök a
motoron és roppant furcsa érzésem van. Borzolja a szél a hajam, Következésképpen
nincs
rajtam sisak. A bukó. A bukósisak nincs rajtam. Kocsisszótár 3.
cikkely, rohanok föl érte.
Még éppen beértem. Hol vánnak a többiek? Ja. már
bent.
Nem baj. a tanárnő úgyis mindig tíz perccel később jön. Anynyival tovább is tartja. Megint
csupa sár a bejárat, egyszer akkorát esek itt. mint egy ólajtó.
Na p u f f , oroszul beszélek.
Mi
vagyok én, orosz szakos? Az vagyok. Orosz szakos.
Homályos
tejszerű köd ül az
agyamon,
olyan a fejem itt benn. mint az
időjárás ott künn. Pedig tegnap
nem is ittam. Sokat. Makári már
tízkor zár. Előadás. Milyen bágyadt ma mindenki. Neked miért véres a szemed? Ja. születésnap volt. értem. Es a ládákkal
mit csináltatok? Hát a sörösládákkal. természetesen. Ja. bort
ittatok, az mindjárt más. Micsoda?! Hogyha nem érdekel
az
előadás, akkor menjek ki? Hát
én úgy figyeltem, hogy a szemem majd kiguvadt.
Te
mit
hortyogsz itt? Áz kell.
hogy
meghallják, aztán megint
le ...
(cenzúra?) Ébéd. Nagy tálcán kis
kaja. üres hely sehol. Azok négyen már rég befejezték, de csak
rotyognék összevissza.
Mindjárt
rájuk borítom a forró
levest.
Forró levest?! Sosem volt az forró. Hideg. Mint
mindigVégre
eltakarodnak.
Szerbusztok,
foglaljatok helyet. Na mesélj,
mi
újság? Hogy siessünk, mert sokan várnak a helyre? Mit izgat
az téged? Délután,
sportpálya.
Az a kis szőke duci elég jól riszálja a fenekét. Rá is fér. hogy
leadjon belőle. Azért
vagyok
marha, mert egy ilyen lehetetlen
labdát nem tudtam
lekezelni?
Vedd tudomásul,
hogy
vannak
más örömök is az életben.
Jó,
most nem azzal
foglalkozunk.
v
Zuhany hideg. Megállok
alatta.
Libabőrös még a f . . . fülem
is.
Hazafelé. Motor nem indul. Majd
adok én annak az idétlen akkumulátornak
lemerülni.
Sósavat
adok
természetesen.
Maga marha, miért nem néz körül mielőtt lelép a járdáról, mi?
Elnézést tanár úr. nem ismertem
meg. Azt hittem egy közönséges
ember. Aztán este: Makári, barátok. lányok, sör stb.
Éjszaka:
kollégium, albérlet stb ...
Már megint 6 óra. Már megint
az i rohadt vekker.
— begyé —
(Az Universitas-ból)

Tanulmányi

Á történés: Ló Ismét el¿jfectsíp
az Írógépet, újból összekedte a
gondolatait,
és
rányomdafestéki>te őket a papírra.
Az oktatás
alapkoncepciója
nem megfelelő,
és a gyakorlat
azt igazolja, hogy a
kivitelezés
sem helyes. Az előadások
alacsony színvonalúak,
elveszítették
korábbi vonzerejüket, és ezen a
gyakori katalógusok sem segítenek. A gyakorlatok és
szemináriumok haszna erősen megkérdőjelezhető. A vizsgák száma növekedett, a túlterheltség nagyobb
mí'it valaha.
A KISZ-gyűlés megtárgyalta a
beadványt, és mivel
valamennyi
tag egyetértett, megbízták a titkárt. hogy továbbítsa: ő néhány
jelentéktelen stilisztikai
változtatást eszközölt az iraton.
Az oktatás
alapkoncepciója
részben nem megfelelő, és á gyakorlat azt igazolja, hogy a kivitelezésben is fordulnak elő hibák. Az előadások
egyenetlen
színvonalúak, nem
mindegyikük
bír kellő vonzerővel, a katalógusok ellenére sem. A gyakorlatok,
a szemináriumok
egy
részének
haszna jelen formájukban
megkérdőjelezhető.
Talán
nagyobb
lett a vizsgák száma, és mintha
a túlterheltség
sem
csökkent
volna.
Az évfolyam tanulmányi
felelőse elolvasta a beadványt, és
néhány jelentéktelen
stilisztikai
változtatást eszközölt rajta
Az oktatás
alapkoncepciója
nagyrészt
helyes ugyan, és a
gyakorlat igazolása szerint a kivitelezés is megállja
a
helyét,
azonban akadnak hibák. Néhány
e'őadás nem elég magas színvonalú. ezek vonzereje kicsi, hiába a katalógus. A
gyakorlatok,
szemináriumok
jelentéktelen
részenek haszna talán
növelhető
lenne. A vizsgák száma és a
túlterheltség nem növekedhet tovább.
A tanulmányi osztály vezetője
elolvasta a beérkezett
hallgatósági véleményt, és elégedett lett.
Betáplálta a számítógépbe, majd
sokszorosította a beadványt, elküldte a felettes
hatóságoknak,
és egy példányt a faliújságra' is
kitett, hogy a diákok megismerhessék a
véleményüket.
Az oktatás alapkoncepciója kiváló. és a gyakorlat azt igazolja,
hogy a kivitelezés is
tökéletes.
Az előadások magas színvonalúak. a katalógus
szükségtelenné
vált. A gyakorlatok és a szemináriumok
igen
hasznosak.
A
vizsgák száma és a túlterheltség
csökkent.
Ló Gáspár is elolvasta a Sán
Titusz aláírásával megjelent papirt, és elégedetten ismert rá saját soraira.
— káef —
(Az Universitas-ból)

Humor
Beszélgetés a gyógyszertárban:
— Két héttel ezelőtt
vásároltam önöknél egy tapaszt, hogy
megszabaduljak a reumámtóL
— No és? Mit óhajt?
— Most olyasvalamire
szükség, ami megszabadít
tapasztól!

volna
ettől a
' ''

Egy lány bizalmasan
elárulja
barátnőjének:
— Szeretek, és engem is szeretnek.
— Ö — sóhajt fel a barátnője
—. biztosan boldog vagy vele!
— Hogy-hogy vele? Hiszen két
különböző férfiról van szó!
a

(Az Orvos Egyetemből)

jelentés

Bevezetés: a felsőoktatási
intézmény oktatási osztálya elhatározta, hogy az üzlet demokratikus szellemének
megfelelően
megkérdezi az ügyben csak érintőlegesen részt vevő diákság véleményét az oktatásról. A bátor
bírálatra felszólaló irat hamarosan megjelent a különböző
faliújságokon. és többen el is olvasták a hallgatók közül. Ló Gáspár KISZ-titkárnak
azonnal véleményé is támadt az
ügyben;
tisztelettudóan le is gépelte gondolatait. és beadta Sán
Titusz
osztályvezetőnek.
aki
elolvasta
az iratot. Kicsit
elvörösödött,
majd eltépte: kioktatta a hallgatót. hogy a szolgálati utat be
kell tartani: a különböző
fórumokat és felelősöket nem
illik
megkerülni. Ló kiokosodva távozott.
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