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A kollégiumi mozgalom előrehaladása, s a tavaly kiadott uj
egyetemi reform, szükségessé tette az 1965* márciusában kibocsátott általános kollégiumi szabályzat módositását, az élet követelményeivel való összhangba hozását. A fő irányelveket az 1969ben Veszprémben tartott Országos Kollégiumi Konferencia fogadta
el, majd az 1970. szeptember 1í3-í Művelődésügyi Közlönyben megjelent irányelvek alapján egyetemünk is elkészítette az uj Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az elmúlt hónapban ezt minden
alapközösség megvitatta, javaslatokat tettek, s ezek ösazegezése után, refctori elfogadásra készen kialakult a Móra Ferenc Kollégium uj Szervezeti ós Működési Szabályzata.
De hogyan is vélekednek a tervezetben foglaltakról a Mórában?
A kollégium pedagógiai vezetői: - Feltétlenül időszerű volt
az uj szabályzat megjelenése. Ezt mindennél jobban mutatja, hogy
a most elfogadott elvek nálunk már 1966 óta lényegében megvannak. Bizoryitja az is, hogy: a kollégist4k közül sokan mondogatták: - "nem sok ujat jelent ez a szabályzat számunkra" Nálunk
tehát / s ez nem nagyképű kijelentés / a már szokásként élő szabályokat rögziti.
NHgyon jelentősnek tartjuk azt, hogy a kollégiumi munka kimondottan az alanközösaégekre ÓDŰI, minden jelentős kérdésben fokozottabb beleszólási joguk van.
Helyesnek tartjuk azt is, hogy az uj Szervezeti Szabályzat szerint az alanközösségvezetők azereDe megnőtt. így lehetővé válik, hogy a tagokat érintő kérdéseknél adataikkal, véleményükkel segítsenek a döntések meghozatalában.
Nem s z e r e D e l az uj szabályzatban a kollégiumi munkának uj
távlatot nyitó "Kiváló Alapkozösség" intézménye. Ez nálunk továbbra is megmarad, s fejlődését támogatjuk.
II. éves bölcsész hallgató: - Az egyetem által kibocsátott
szabályzatot alapos és részletes munkának tartom, a kollégium
felépitésének, működésének minden lényeges területét tartalmazza»
Nem elhanyagolható az sem, hogy lehetőséget ad az irányelvek ki-

bővitésére.
Ennek kibővítése pedig számunkru szükségszerű volt. Elsődlegesen figyelembe vettük a nálunk élő szokásokat, s helyet kapott
a kollégiumunkra jellemző minden speciális szabály. Ezek egy része
a már meglévőket rögziti: igy például az alapközösuégvezetők fokozott felelősségét is. Az egyetem által kibocsátott szabályzat lényegében váz volt, s kibŐvitése azt a célt szolgálta, hogy a már
elért eredményeket továbbra is megtartsuk, az elért szinten maradhassunk, s egyben továbbhaladásunkat is biztoaitsuk.
A feldolgozással kapcsolatban tetszett az, amilyen szervezett
séggel, többszörösen átvizsgálva, az egyének figyelembevételével
történt.
A benne foglalt pontok számunkra természetesnek tűnnek, de
mégis szükség volt rá, mert az ország sok kollégiumában ez még
nem igy van!
III. éves jogász kollégista; - Magam is réazt vettem a szervezeti szabályzat vitáján. Jó, mert az egyetemi szabályzatot /ami
szerintem pontosan szerkesztett/ egészében követi, ugyanakkor kis
számú eléérés elég ahhoz, hogy a kollégium sajátosságait kifejezésre juttassa.
Annak pedig éppen ideje volt, hogy a már nálunk élő szokások
jogi lefektetése is megtörténjen. Követése ezáltal kötelezővé válik, attól eltérés nem lehetséges. Ez pedig biztositja a színvonal emelését, s hogy a kollégiumi munkában ne következzék be vlszszaesés.
- Eléggé átfogómk tartod-e az u.j szabályzatot?
- Igen, csak egyetlen dolgot hiányolok. Nálunk régóta működik
a "Kiváló Alapközösség" intézmény. Ez mind jó, de egyelőre még
"Móra-specialitás". Ez dicséretünkre válik, én azonban szükségesnek tartanám, hogy belekerüljön az uj szabályzatba. Igy ez az intézmény országos szinten is jobban elterjedne, még aktivabbá tenné a kollégium lakóit, s lépést jelentene azon az utón, hogy a
kollégiumi valóban közösség legyen, s ne szálloda jelleggel funkcionáljon. Ezt az egyet igazán bevehették volna, más kifogásom
a szabályzat ellen nincs.
Végül ml a véleménye az uj szervezeti, szabályzatról a Diákbizottságnak?

- Az előttem szólók majdnem minden lényeges kérdésről elmondották véleményüket. Talán még annyit fűznék hozzá, hogy a szabályzat végre részletesen rögzíti azt a tényt, hogy az iskolák bentlakásos intézményei nem diákszállók többé, hanem a pataki, debreceni konviktusok, az Eötvös Kollégium, a NÉKOSZ stb., haladó hagyományait folytató és továbbfejlesztő "kollégiumok".
A mi esetünkben tehát: a kollégium is nevelési célokkal rendelkező intézmény, s munkájával kell, hogy segítse, kiegészítse az egyetemen folyó oktató-nevelő munkát.
- Volt-e vitátok az uj szabályzat elkészítése során az állami
vezetéssel?
- Itt a kollégiumban riem. De kifogásoltuk többek között azt,
hogy a működési szabályzatban egységes eljárást állapítottak meg
a kollégiumban való bennmaradásra. No, ez alapjában véve helyes
ós jó, de nálunk eddig 3 egészes tanulmányi átlag kellett általánosan a bennt maradáshoz. Most az első és másodéveseknél 2,51,
ami elvileg nálunk bizonyos visszaesést jelent.
- Nem került be a szabályzatba számos, nálunk már létező s
jól működő "intézmény" sem. Miért?
- A szabályzatba a legfőbb operatív szervekkel foglalkozó
kérdéseket vehetjük be, hiszen a tervezet is ezt jelölte célul.
A'., hogy a szervezeti szabályzat adta keretek között ezt milyen
formában bontjuk le ez már u kollégium dolga. Továbbra is meglesz
az aiapközö83égvezetok fokozott felelőssége, így megkérdezésü k
minden lényeges kérdésben, s az egyes kollégiumi bizottsági tagok,
saját területük irányításában továbbra is munkacsoportokra támaszkodnak .
íme néhány vélemény az általatok kjbővitett, s megszavazásra került szabaályzatról, melynek helyességét a kövotkező évek
gyakorlata mutatja meg.
Lapzártakor tudtuk meg:
- A véglegesen elfogadott szabályzatba több általunk javasolt
módosítás bekerült. így Pl. a »Kiváló Alapközösnég" mozgalom is.
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Gulyás Erzsébet

Az elmúlt évi kollégiumi munka jutalmaként okt. 14-15-16-án 35 Móra Kollégista
tanulmányi kiránduláson vett részt a
Dél-Dunántulon.

GULYÁS ERZSÉBET:

KIRUCCANÁS

BARANYÁM

Jó félórás ébresztgetés után tudtam kinyitni a szemem
az indulás reggelén. Nagy nehezen mégis kikeltem az ágyból,
de olyan nehezen, hogy a végén szélviharként száguldoztam
a folyosón. Pénztárcám ugyanis kongott az ürességtől, a késésért pedig fizetni kell. Hat óra előtt pár perccel azután
megindultam az autóbusz felé, közben roppant balsejtelmeim
voltak. Elhaladok a hármas szoba előtt... Csönd. Benyitok,
csendes szuszogás... És Far Mari barátnőm szép csendesen
alszik. Megrázom a szerencsétlent, raint Krisztus azt a bizonyos vargát, ő pedig rám néz, kedvesen éi'deklődik: - Mi van
Zsófikám? - Halálos nyugalommal közöltem, hogy hat óra lesz
egy perc múlva, s ha pillanatokon belül nem készül el, nézze
meg magát. Pulóverjét már a folyosón vette fel, aholis dörgő
léptekkel közeledett felénk Döbrönte Zsuzsa, s "kedves" szavakkal invitált bennünket az autóbusz felé.
Kiindultunk hát: Trány Pécs! A három nap legnagyobb részét
ugyanis itt töltöttük. Első nagyobb állomáshelyünk Beja volt,
g>8

ahol megreggeliztünk. Hosszú sorbanállás "után érkeztünk a
pénztárhoz, ahol a pénztárosnő rosszalló megjegyzése nyomán
döbbentünk rá, hogy: Három dl tej = 2,4o Ft. Ugy látszik
itt több üzleti érzékük van a teheneknek, mert magasabb géZ3iért hajlandók tejolni. Szomorúan tértünk vissza az autóbuszhoz, s ha az ember bánatos, borba- dalba fojtja buját.
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Bor nem volt, igy jobb híján dalba fojtottuk a "but",
társaságunk két "legszomorúbb" embere Seres Éva és Szűcs
Viki volt. Harsány nótával hirdették, hogy Szegeden l,2o
három dl tej.
Aztán indultunk tovább, azaz csak akartunk, mert kiderült, hogy Salamon Mária sehol .Rémülten gondoltuk, csak
nem fogták ott szegényt zálognak a tejivóban? Negyedórás
várakozás után azonban kiderült, csak volt iskoláját lá- •
togatta meg.
Felszedtük tehát sátorfánkat, s folytattuk utunk a következő állomás, Mohács felé. Útközben megálltunk a csatamezőnél, s megnéztük "rettenetes sorsú" királyunk, II. Lajos
emlékmüvét, s az attól pár méterre lévő Csele patakot.
Ha bokáig ért a viz, akkor sokat mondok.
- Peches ember volt ez a II. Lajos - sajnálkozott Bajtai
Mari. - Nem elég, hogy a magyar urak nem fogadtak szót, még
az égiek sem szimpatizáltak vele.
Sajnos elég kevés időt töltöttünk Mohácson, mert az idő
sürgetett. így csak végigvágtáztunic a városon, megnéztük
az 1526-os csata emlékére készült templomot, a török kávéházat, kimentünk a partra, de onnan futva tértünk vissza,
mert az autóbusz már indult.
Délben érkeztünk Pécsre, itt szálláshelyünkre, a Felsőfokú Gépipari Technikum Kollégiuma elé hajtottunk, s hangos
nótaszóval adtuk a pécsiek tudtára, hogy: Megjöttek az ujszegedi lányok.
Itt a kollégium menzáján ebédeltünk. Ez aztán menza volt!
A mi jó öreg kajáldánkban két ebédnél nem állunk annyit sorban, mint itt egy alkalommal. Mire megkaptuk az adagot, nemcsak az éhségtől, hanem a fáradtságtól is majdnem elájultunk.
Délután kibuszoztunk a Mecsekre, megnéztük az uj TV-tornyot. Közben néhány "természetbarát" társnőnk különféle bogyókat szedegetett, s jóizüen majszolgatva tért vissza.
Kedvesen kínálgattak bennünket, volt aki elfogadta, igazgatónőnk azonban "diétájára" való tekintettel lemondott a finom csemege élvezetéről.

Ismét irány Pécs! Itt is csak végigszaladgáltuk a város
nevezetességeit, megnéztük a dzsámit, a dómot, s közben
ugy belejöttünk a futkárózásba, hogy ötös csoportokban felszaladtunk a minaretbe. Igaz, most csak az első pár lépcsőn
szaladtunk, aztán szép komótosan mentünk tovább,hogy mire
felértünk, lábaink már rogyadoztak. - Mi ez a mi drága negyedik emeletünkhöz képest! - mondogatta mély nosztalgiával
egyik társnőm. így aztán nem is ért különösebb meglepetés,'
amikor lefelé jövet Srankó Klári majdnem a nyakamba pottyant.
Este holtfáradtan zuhantunk az ágyba, hogy szintén emeleten alvó társnőim hova zuhantak nem tudom, én viszont -"szabadonválasztott gyakorlatom" közben kis hiján Szalontai Zsuzsára estem.
Másnap hajnal előtt hat héttel, már fél nyolckor riadót
fújtak, mert indultunk utunk következő állomása, Siklós felé.
Megnéztük a várat, a börtönöket. Csinos kis kinzóeszközöket
láttunk, melyeknek részletes felsorolásától a gyengeszivüek
kedvéért eltekintek.
Utunk következő állomása Harkány volt, ahol a csoport
két részre oszlott. A bátrabbak-fürödni mentek, a többiek
egy nagy füves réten óriási futball-meccset rendeztek. Ez
volt a rangadók rangadója. A nézőtér zsúfolásig megtelt, s ez
nem is csoda, mert hosszú szünet után ismét játszott a csapat kiválósága, a többszörös gólkirály, aranylábuak között
is az első,- s még sorolhatnám a dicsérő jelzőket - Vörösné,
a kapitány.
Izgalommal teli órák után érkeztünk Máriagyüdre. Nagyon
kevesen voltak közülünk a zarándokhelyen. A hire azonban
eljött hozzánk is, s nem csalódtunk. Valóban nagyon szép
volt a templom , no és a tisztaság!!!
Mellette kis borozó van, s hiába , aki idejön, a hires
gyüdi bort is szeretné megkostolni. No ebből mi sem akartunk
kimaradni,s kitörő lelkesedéssel fogadtuk, amikor Regős Gabi
a kis borozó felé vette az irányt» Dicsértdk is érdekvédelmisünk jó tájékozódási képességét.

A fejenként három dl börtól jókedvre derülve tértünk
vissza Pécsre. A turistaszállóban vacsoráztunk, s a jó ételt
sörrel öblitett;iik le. Aggodalommal mentünk a kollégiumba.
Mi lesz velünk? Ha a fiuk estére "sörpuccsot" rendeznek /ez
náluk a köleszbuli/, hogy álljuk meg a helyünket? A fiuk
azonban nem akarták, hogy szégyenben maradjunk, sörnek ,s
egyáltalán szeszesitalnak nyoma sem volt. Ez ám a valami,
sör nélküli puccsot rendezni!
Kirándulásunk harmadik,s egyben utolsó napján megnéztük a most épülő nyolcemeletes főiskolai kollégiumot.
Kalauzolásunkra az egyik nevelőtanár, egy kedves idős bácsi
vállalkozott. /Az egyik fiu szerint a kolesz réme/.
Elég szép a diákok otthona, de itt aztán tökéletes a férfiuralom.
Utolsó állomásaink Szigetvár és Dombóvár. Szigetváron
bejártuk a vár minden bejárható zegzugát,és folytattuk az
utat tanárnőnk szülővárosa, Dombóvár felé.
Étteremben ebédeltünk, miközben megjött egy idősebb
bácsi, akiről mindjárt megállapítottuk, hogy csak a tanárnő
édesapja lehet, annyira hasonlitanak egymásra, s különben
is azt mondta: - Kislányom! A bácsi meghívott bennünket,
mi aztán el is mentünk, letelepedtünk a hat szoba egyikében,
elleptük a padlót, s vigan gyömöszöltük a finom foszlós
kalácsot, no és sajáttermésü bort is ittunk rá.
Az idő azonban telt, a sofőr bácsi egyro nyugtalanabb
volt, hogy mikor érünk haza. El kellett tehát bucsuznunk
Dombóvártól is, s háromórás utazás után visszaérkeztünk
Szegedre.

Koritempláoió tavasz elején

Kusza tél a világ élükre
csiszolt jégcsapok a torkomnak
merednek már tudom a táncot
a tükrök tetején
zizegve a szél bár hordaná
szemembe a port üszköt sugarat
régi sugaras hajnalokat kopár
nyarakat mér nem szaval már
nem énekel már nem hazudik
a fáradt isten se

ÍUDSÜJTA^tC^nJ

semerről sehová
senkinek
Szeged, 70. mi

. 10.

Mosolyogva
Most alázlak s alázom
magam is nyugodtan
magambazárt körökben
már nem zokogva-zubogva
a szavakra éhesen*
Feszítem a csöndet
ki-ki a maga kávéját
issza a maga cukorjaival
a maga mozdulataival
ós a maga éjszakájában
futkároz a magaszőtte
zenékben
Jó éjszakát
Szeged,70« oki. 50«

Szép nyári este

A lány megkötötte a kompromisszumot ós felült az autóbuszra. Szép nyári este volt. Az éo-en felhők sütöttek és a nap
fehéren usz^t*. A hegya tér lábánál terült el szélesen és egészen olyan volt mint egy palacsintasütő,amiben már rég nem sütnek semmit.
A kalauz odament a lányhoz és megvette a jegyét. A sofőr leszállt
az autóbuszról ós bucsut intett a felberregő gépnek. Aztán meglódult és eliramodott felfelé(í a völgynek, az ellenkező irányba.
Egyébként szép nyári este volt. A Beatles a rádiót játszotta. Valahol. Az Erzsébet hid csendesen és nyugodtan hömpölygött a Duna alatt.
A lány szőke volt és az agya tompa volt ós a szemei üvegből voltak és nem gondolt semmire. Tévedés. Arra gondolt, hogy nem gondol semmire. Az autóbusz kék volt és fáradt és unta az egészet.
A város pedig arra gondolt, hogy holnap reggel ismét föl kell hozni egy liter tejet ós egy kilő kenyeret a Közértből.
A szép nyári este máskülönben megóirógatta a százhuszonhétmillió
babakocsit, a nyolcvanháromezer szerelmespárt és a koszos házak
millióit, melyek összebújtak ós fáztak - ha ugyan volt kihez bujniuk - pedig aranyfény csurgott le az oldalukon vastagon és mértéktelenül odaadóan. A fák zöldek voltak ós und^ritóan álltak,
mintha odaszögetzék volna őket. Egyáltalán. Minden állt. A levegő, a házak, a város, a világ. Az autóbusz is. A felhők is.
őiis. ők is. Te meg ő meg ők meg ti mindannyian. Szép sorban itt
álltatok az álló busz mellett, mindnyájan kivilágítva a szép nyári estében. Volt, amelyikőtök messzebb állt, volt, aki kivehetetlenül messze, volt, aki az arcát szemét tenyerét kezét az autóbusznak nyomta és bambán és meredten halt meg az üvegen tul.
A lány már nem kapkodta a fejét, csak bámult maga elé szőkén ós
kifejezéstelenül. Arra gondolt, hogy a személyes névmások sorsa
némelyik nyelvben egészen furcsán alakul.
Amikor a busz megállt, a lány leszállt és már egészen jól érezte
magát, majdnem vidám volt. Kezébe vette a világot, és ugy döntött,
hogy mindent a maga idejében.

—
Szeged, 1970. október 25.

NÁVAI ANIKÓ

ANDRÉ DHÔTEL
NAUSZIKAA
FORDÍTOTTA :
WÍRBSZT MÁRIA
ALBERT SÁNDOR
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Kitavaszodott... Montvillers
szélső házai megszakították a
vidék egységét. Időnként egy-egy
nagy madár húzott el lusta repüléssel az uj villák fölött.
A ház azonban, ahol Edith
Varmes lakott családjával, régi
épület volt. Kertje egy dombok
közé ékelt tóra nézett. A kóbor
vizhullámok időnkónt néhány müanyagflakont, dobozokat sodortak a sárga Íriszek közé, amelyek e különben eléggé fényűző
kert legszegényebb ékességét alkották.
Edith régészeti és etnológiai
tanulmányokat folytatott. Csupán
hétvégekre vagy vakációra jött
haza. Szüleinél mindig meleg
szeretetre lelt, viszontlátta a
fénylő bútorokat, a nagy világtérképet, amely előtt régmúlt
utazásokról olvasgattak.
Szülei, akik szintén szenvedélyes utazók voltak, örömmel
nézték, hogy hátat fordit az elzárt vidéki életnek. Gyakran
csak annyit mondott: - Elmegyek.
Ilyenkor részt vett az egyetemisták gyűlésén, klubösszejövetelen, ásatásokon, de gyakran
találomra robogott el kiszolgált
autóján Ausztriába, Olaszországba, vagy felkereste Champagne és
Causses egy-egy eldugott kisvárosát. Gondolatai meghökkentőek
voltak, nevelése tökéletes, de ez
még koránt sem fejezi ki, milyen
volt valójában.

Néha a juniust Mende mellett
töltötte. Gyalog járta be a vidéket. Szikla, levendula, szegfű, legelésző nyáj és szikrázó ég
a lankák fölött. Husz éves volt.
Ezért, vagy másért... Mindenesetre szép volt. Persze sohasem eléggé.
Egyik nap sokáig gyalogolt a
hirtelen kanyarokkal tűzdelt, gyér
fenyőkkel övezett uton, közben megállt, hogy cigarettára gyújtson és
pihenjen a korlátnak támaszkodva.
Az ut másik oldalán vizmosta 03vény ereszkedett le, amelyről a kavicsok egészen az aszfaltig gurultak. A természet nagy varázsa abban
rejlik, hogy a legnyilvánvalóbb
szépségek elvesztik jelentőségüket.
Fönn az ösvényen motor bukkant
elő, rajta egy Edith-tel egykorú
fiatalember, s a lehetetlenül kavicsos uton bukdácsolt lefelé.
Edith figyelte, amint a motor felszökkent az országútra, könnyedén
kikerülte őt, veszélyes közelségben
haladt el térde mellett, majd lefelé
tartott az uton. De alig tett meg
husz métert, a kerék megcsúszott a
törmeléken, az akrobata átrepült a
kormány fölött és elterült az uton.
Edith felkiáltott: - Megütötte
magát? - és odafutott. A fiatalember feltápászkodott, leporolta rojtokkal szegélyezett, finom bőrkabátját. Aztán a géphez ugrott, amelynek kereke tovább forgott a levegőben, kikapcsolta a motort, majd
Edith-re nézett. Váratlanul megszólalt: - Szép, göndörhaju lány.
ügy hangzott, mint egy idézet.

Edith-nek fekete, nagyon hullámos haja volt, előre omlott a
vállán. A lány hátravetette, amikor lehajolt, hogy segitsen fölemelni a nehéz, csillogó motort.
A fiu megköszönte. Aztán hallgattak.

- Montvillers-ből? Edith Varmes
vagyok. Ismeri talán a Varmes családot?
Montvillers a gyártelepeivel
együtt sem számlál többet tisezer
lakosnál. A jobb családokat mindenki ismeri.

- Leviszem! - mondta végül.
Még néhány pillanatig álltak,
szemben egymással. A fiu minden
kétséget kizáróan hallgatag ember
volt, csak időnként azólt néhány
szót. Edith nem tudott mit válaszolni az ajánlatára. A fiu felszállt a motorra és 6 mögéje ült.
Utolsó pillanatban fékcsikorgással vett kanyarok. Fenyők suhantak el. A lejtők forogtak. Egy fogadó. A fiatalember megállt.
- Igyunk valamit! - inditványozta.
Letelepedtek a teraszon, a vizmosás fölött. Edith hátat fordított
a vízmosásnak.
- Utálom a panorámát. - mondta.
A fiu nem nézte sem a tájat, sem
a lány arcát, hanem - ugy tünt - a
vállára omló fekete haját. Megszólalt:
- Az imént találtam egy rózsát.
- Hol lehet itt rózsát találni?
- Egyetlenegyet, ott fenn...
Aztán ismét makacs hallgatásba
merUlt. Az asztalt nézegette. Térdük könnyedén összeért. Végül Edith
ugy érezte, most neki kell beszélnie.
- Messziről jön?
- Tegnap indultam Montvillers-ből.

- Edith - mormogta a fiu, anélkül,
hogy rápillantott volna. Egy idő
után mégis megszólalt:
- Visszafelé tartok a városba.
- Bizonyára siet.
- Igen, sietek.
Felálltak. Egy pillanatig ugy
maradtak szótlanul. A fiu a pincért hivta.
- Hazaviszem - mondta Edithnek.
- Kétszáz lépé3 innen. Felesleges.
- Felesleges - ismételte a fiu,
aztán visszament a motorjához.
Edith mellette állt, amig begyújtotta. Nem sietett az indulással.
Ugy látszott, nem tudja, hogyan
köszönjön el.
- Majd máskor - dünryögte. Vajon
mit akart mondani? Végül elrobogott. Nem is intett neki, amikor
eltűnt a kanyarban.
Edith többször gondolt vissza
erre a találkozásra. Valószinüleg'
egyetemista. Még él benne a sport
és az olvasás iránti szenvedély,
Jóllehet már hu3zonöt körül járhatott. Ha vágynék viszontlátni
Edith-et, nem lenne nehéz dolga,
hiszen a fiu is Montviller3-ben
lakik. A Varmes nevet és hazukat
a tó partján jól ismerik.
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Bizonyára nem látta értelmét,
hogy keresse a viszontlátást.
Edith mégis csodálkozott, hogy
a következő napokban semmi hirt
sem kapott róla. Kétségtelenül
közömbös volt számára az ügy, az
ember mégis uj kalandokat vár,
hogy életét eseményekkel szinezze, de ezeknek jelentéktelenségüknél fogva nincs nagy szerepük.
Edith többször megleste a montvillers -i pályaudvaron a párizsi
vonatok érkezését, maga sem tudta, hogy az utasok között egy bizonyos egyetemistát vagy fiatal
tanárt keres. Csak a következő
év ápri .isában, egy vasárnap délután találkoztak a posta előtt.
Éppen levelet csúsztatott be a
postaládába. Megfordult, és észrevette a motorján ülő fiatalembert, egyik lába a járdán. Kék
szinü szerelőruha volt rajta.
Ezúttal bemutatkozott»
- Albert Chomard. Montvillers
egyik üzemében dolgozom.
Mit számit az? Most Edith kéredzkedett fel a motorra.
- Merre megy? - kérdezte.
- Ahová akarja.
Felült a motorra, és a fiu már
indított is. A motor zúgása mély,
szinte lágy volt. Edith a fiu
vállán át beszélt:
-

vzt hittem, hogy maga egyete-

mit ta, dehát tudja,a társadalmi
helyzetnek nincs 3emmi jelentősége.

- Erről nem érdemes beszélni.
Vidáman felnevetett és hozzátette:
- Sétálunk egyet?
- Persze - felelte Edith.
Mellékuton haladtak, a városon
kivül. A motor teljes sebességgel száguldott. A fiatalember
rendkívül óvatosan vezetett,amint
áthaladtak az első falun, amely
utjukba esett, majjd ismét teljes
sebességre kapcsolt. "Szép kis
séta" - gondolta Edith. Ugy tünt,
a fiu az esztelen rohanás örömét
akarja megosztani vele. A heves
szél miatt lehetetlen volt bármit
is 8zó1ni. Széles mezők nyíltak
előttük a mozdulatlan felhők alatt.
Erdőbe értek.
Albert rövidesen ráhajtott egy
kátyús dűlőre. Kerülgette a gödröket, majd egy ösvényen sürü
bokrok közé értek. Egy mélyedésben megálltak. Edith felnézett a
magas ágakra, majd aflura pillantott. Albert arcán inkább szórakozottság látszott.
- Jöjjön - mondta, és bement a
sürübe. Edith első pillanatban
menekülésre gondolt, aztán mégis
követte.
A fiatalember széthajtotta az
ágakat a lány előtt. Néhány lépés
után egy kis tisztáson találták
magukat. Miért nem beszélt hozzá
a fiu? Olyan mozdulatot tett, mintha a ti3ztás nagyságát akarná felmérni. Valószínűtlenül sok
gyöngyvirág fehérlett itt.

A fiu szedni kezdte a virágokat.
- Senki sem ismeri ezt a tisztást - mondta, anélkül, hogy a
lányra nézett volna. - Egy kicsit
beljebb rengeteg epret és orchideát is találhat. Titkos hely, az
én felfedezésem. Senki sem ismeri.

Néhány pillanatig gondolkodott, mielőtt válaszolt volna.
- A falu első háza a liget mögött. Verseau a falu neve. Hamarosan a városhoz csatolják.
Ott lakom özvegy apámmal és az
öcsémmel. Hazaviszem magát, igen,
ez jobb lesz.

Edith is szedni kezdte a gyöngyvirágot. Aztán igy szólt:
- Sokszor gondoltam arra, mi lett
magával az elmúlt hónapokban.
- Én láttam egyszer magát a tó
másik oldalán, a kertjükben.
Aztán jelentéktelen mondatocskák következtek. Egyszer csak a
fiu elkérte Edith csokrát, a sajátja mellé tette, és a zsebéből
madzagot vett elő, egybekötötte.
Edith-nek segítenie kellett, de a
kezük nem ért össze. A fiu mégegyszer vidáman felnevetett.
- Most visszaviszem. A csokor a
magáé.
Ismét az esztelen rohanás az
erdőben, majd az uton a teljes
sebességgel. Olyan uton érkeztek
Montvillers-be, amely egy ritkás
ligetet került meg. A liget aljám
afiu megállította a motort. Edith
az ut szélére ugrott.
- Itt hagyhatom magát - mondta a
fiatalember
itt van a közelben
a tavuk, vagy pedig átmegyünk a
külvároson és a kapujuknál teszem
le.
- Szeretném tudni, hol lakik mondta Edith.

Edith hirtelen megszólalt:
- Azért mert maga munkás, nem
mer velem flörtölni. Ezt nevetségesnek találom.
A fiu elfogulatlanul válaszolt:
- Meg kell bocsátania. Nem tudok ugy viselkedni, mint mások.
Edith biztosra vette, hogy sikerült felébresztenie a fiu érdeklődését, és Ő is alig tudta
magát visszatartani, hogy meg
ne fogja a fiu kezét.
A fiu folytatta:
- Nem jár szerelmen az eszem.
Egyedül élek... azaz a családommal. De hálás vagyok magának
ezért asátáért. Végtelenül...
Sajnálkozásnak nyoma sem volt
a hangjában. Egyszerűen ugy
tűnt, elhatározta, hogy visszavonul, ha nem is minden szenvedély nélkül. Edith tovább unszolta:
- Mutassa meg a házukat!
A fiu habozott, aztán:
- Gyerünk, itt van pár lépésre.
Ismét felültek a motorra. A fiu
megfordult és felfelé indult az
uton a liget felé. Kétszáz méter
után az ut keskeny dombtetőn

-

u

vezetett kereaztül. A másik oldalon rácskeritóssel körülvett nagy
kert látszott, közepén kis ház.
Balra a falu többi háza húzódott
le a lejtő aljáig, jobb oldalon
széles rés nyúlt a dombok között,
az agyagbányák fabódéival.
A ház előtt, a padon béna öregember üldögélt. Albert bemutatta
őket egymásnak:
-Chomard apó, Edith Varmes.
Az öregember nem válaszolt. A padon fekvő látcsőért nyúlt, szeméhez
emelte, és a bódékon tul a viaduktot nézte. Éppen vonat haladt át
rajta. Az öreg megszólalt:
-Százhúsz. Mindig százhússzal
megy, mióta a vonalat villamosították.
-Apán vasutas volt - dünnyögte a
fiatalember. -De börtönbe került és
elvesztette az állását. Menjünk be!
Edith eddig bizonyára valami pásztori idillre számított. Itt azonban
a szomorú valóság fogadta. Végülis
ő akarta. Belépett.
Hagy szoba. Egyik oldalon a konyha a tűzhellyel és egy hosszú asztallal, a másik oldalon egy feltűnő
tisztaságú, II. Henrik stilusu ebédlő. Egy tizenhat-tizenhét év körüli
fiu azzal foglalkozott, hogy fémépitőt rakott ki a hosszú asztalon.
-Szervusz, Vincent! -köszönt a fiatalember.
-Albert - dünnyügte a fiu.

Aztá'ri gépiesen még háromszori
-Albert, Albert, Albert.
-Félkegyelmű - mondta Albert.
Állandóan ugyanazzal az elfogulatlansággal beszólt. De ez
már inkább valami bámulatraméltó önuralom megnyilvánulása volt.
Minden valószinüség szerint e
két emberroncs eltartásának élt.
De Albert megszólalt:
-Tudja, van egy idős nagynénénk, aki ellátja mindkettőjüket,
igy nekem nincs mit csinálnom.
Csak velük kell lennem.
Edith megértette, a tragédia
éppen az, hogy bezárkózva élnek
e falusi házban. Nem tudta volna
ezt pontosan kifejezni.
A fiu folytatta:
-Néha elég messzire elmotorozok, hogy azórakozzam. De nem
tudnék meglenni a falu nélkül.
Szeretem a falut és ezt a házat.
Ez igaz volt. Edith tudta, hogy
ez igaz. Ugy tünt, a fiu egyetlen gondolata sem maradhatott
titokban előtte.
-Üljön le - mondta. -Igyunk
egy pohár sört, jó?
Edith arra gondolt, nem lenne-e jobb, ha megrövidítené a
látogatást. Albert folytatta:
-Mesélje el, mivel foglalkozik!
Edith leült. A fiu behozta a
sört, és ő mesélt neki az utazásairól, tanulmányairól, Olaszországról .

Mindig idegenek maradnának egymás
számára, ebben teljesen biztos
volt. Különösen a ragaszkodás miatt, amit a fiu érzett e hely
iránt és sivár élete miatt. Bizonyára soha nem tudna kibújni e középszerűségből, hiába lenne szerencséje. A nyomorúság a bőrében
volt, ez nem az ő hibája. Edith
csak azért beszélt, hogy beszéljen.
És a fiu is csak azért hallgatta,
hogy hallgassa.
Amikor elbúcsúzott, megszorította a fiatal Vincent kezét.
-Viszontlátásra, Vincent.
-Edith - súgta Albert - Edith.
Vincent a lányra nézett és megszólalt:
-Nauszikaa.
Albert megmagyarázta:
-Történeteket mesélek neki.
-Olvasta Homéroszt f - kiáltott
fel a lány önkéntelenül.
-Homéroszt és Bos3uet-t, a III.
kötetet olvastam. Soha semmi mást.
Az egyedüli könyvek a padlásunkon.
Edith nem akarta, hogy a fiu motorral vigye viasza. Albert levitte
a liget aljáig. Átmentek az uton,
amely átszelte a ligetet, és megálltak egy kicsit, mielőtt rátértek volna az országútra. Bizonyára
nem látják többé egymást. A fiu hihetetlen természetességgel hirtelen
szájoncsókolta.
Edith csaknem könnyezett, amikor
lefelé jött az uton. Végigsimította
haját, és galagonvavirág szirmokat
talált benne. Lerázta őket.

E pillanatban meglátta Vincent-t, aki nyilván elszökött
otthonról, és szembe jött vele.
Lopva Edith-re nézett, ós megint azt mondta:
-Nauszikaa.
Két év telt el...
X X X

Folytatása a 11-es
Magunkban I

K O C H

V A L É R I A :

Belecsöndesedtél
klinikaudvarok homályába újra
április előtti korok
röntgenfilmjein mér veszélyes jel
emlékszel?
csak magányunk fokát
nem őrzi lázgörbe
és cellulóz Mester ur mosolyát
ábrákat a falon és igy tovább
nincs tovább

Szeged, 1970. okt. 13.

Virágzások

Kivirágzik szivemen a bánat

félelemtől gyönyörűn
szirmos kegyetlenséggel
Most
most vesztettelek épp el.
x x x

Szemem alján a vérvirágnyilás
a rémületnek költészete csak.
A rémület sikoltó görcsei
hozzád el nem juthatnak.
X X X

A tőled-tanult fegyelembe
rendeztem már arcomat.
A kinvirágok estikék, a
sötétben nem látszanak.

Szeged, 1970. október 14.
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K O C H

V A L É R I A

Tudod jól
Kimegyek hozzád és megcsókollak
ha majd feledni készülsz
Egy másik ablak is rámcsukódott az éjjel
és benned újra menetelnek a katonák
felém még talán de mindhiába már
az ablak mögé zárult neked-szép hajam
De hallod még egyre a Szimfóniát
belehullatja lombját álmaidba
a barokk ősz is csemballo-hangjalval
tiszta zörejek
ezek elkísérnek elkísérnek
ablakok mögé
katonák közé
tudod jól
Elmegyek hozzád és megcsókollak
ha mégis feledni készülsz

Szeged, 1970. okrt. 14.

INGMAR B E R G 1,1 A N : Ritua
/képlet és tételek/

Képlet:

Kapcsolatok: Részesei: a férfi, a nőfeleség. akik a biré előtt
játsszák el a ritust. A három művész mindennapi kapcsolatai adják
a ritus tartalmát. A férfi és a nő felfogható mint végtelen.
A bírónak szinte mikr'osztkópikus megismerésre való törekvésével
szemben a férj-feleség viszony biztonsági kapcsolat, amelyben
a férj a biztonság talppillére. A férj a nőt kielégiti, csak ő
elégiti ki - de ez a kapcsolat kizárja a megismerési törekvést,
a szerelmet -, amely tehát az egész társadalombali hivatalos
férfi éa nő kapcsolata érvényes. A férfinél én a nőnél a végtelen megismerés tehát kizárt, mert /férj és feleség/, mert a
társadalmi törvény részese lesz, s mert ez a megismerést időlegessé teszi.
A biró a társadalmi törvény képviselője, eleve a három művész
ellenszenvének a tárgya - a férfi megveti, a férj megvesztegeti,
a feleség tliri, a nő megszerzi -, a mivel ezek a mozzanatok a
művészeknél a leginkább taraadalmiak, valóságosak. A biró épp
ezeknek áll ellen, kerekedik felül /anőnól/, éppen ezért megszűnik a társadalmi törvény képviselője lenni. Eljátsszatja
a ritust, amelyet törvényellenesnek nyilvánitottak - ez lényeges
mozzanat, hiszen a biró halála az individuum halála, nem pedig
a társadalom képviselőjének a halála.
A vallás: A ritua azonos a vulláaaal: csak olyan szituációban
juthat érvényre, ha az egyén kiszabadul a társudalomból -, az
ólot a ritus után is változatlanul folyik tovább /egyszerűen
kitiltják, vagy nem veszik tudomásul a ritust./
A ritus értelme: A ritus folyamán a nő /az isten/ ós a bor tűnik
el a férfi ajkán, illetve a nő
kehelyben. A biró szörnyethal mert a ritus tulajdonképpen a féfrl és nő tragédiája. A biró a

ritua idején nem biró, hanem férfi. A biró, aki a törvény, a svéd
társadalom törvényének embere, amely törvénybe ugy született,
ez a biró tehetségtelen; e/.yrészt ezért kell szörnyethalnia,
másrészt azért, mert felismerte, hogy a törvény rossz - ós végignézi a ritust. A művészek azonban a birónak, a törvénynek játszák
el a ritust, ők a ritusban felszabadulnak - ők a kiválasztottak,
az istenek.
A "Ritus" konkrétsága: A svéd hétköznapok valóságos elemeiből épül
fel, a szerepeket bármelyik svéd polgár adaptálhatná, és e konkrétság hangsúlyozása igen fontos. Nem mitosztfról van szó; a mitikus
elemek, a vallás, a kiválasztottság objektive csődöt mondottak,
ós a biró halálával hangsúlyozott véletlenségUk.
Az alapvető kérdés: a férfi és a nő kapcsolata és az emberi megismeréssel való összhangba hozásává svéd társadalomban lehetetlen ezt nyiltan, ós közvetetten: a ritusban, hangsúlyozottan kimondja
Bergnam a filmben.
A szó szerepe: A megismerés ily mikrórészéig terjedő folyamatában
a szó már tul nagy egység; itt más, az emberek mikrórészekig való
ösazepárositása történik, ami tartalmilag is megteremti a filmet,
az e'yetlen lehetőséget e mondanivaló kifejtésére.

1970. október 30.

A fényképet a fiók mélyére süllyesztette, s ezzel befejezett
mindent.
Már nem is gondolt Rá, csak nyakába vette a várost, végigjárta az utcákat, ahol Vele találkozott. S közben örült az életnek, és szeretett volna nem lenni.
-Milyen gyereket szülhet egy őrült nő?
A könyvtárban sincs. A lány hiába ül be, és lapozza A félkegyelmUt.

-A gyereket Én nevelem, te csak megszülted. Kiviszem magammal,
kimentem a kezeid közül.
Csak az őrültek élvezhetik igazán Dosztojevszkijt, de ő épeszű,
a hangulata a lehető legnormálisabb, csak éppen szeretné kettéhasítani sajátmagát.
-Különben édes volt, tündéri! Milyen lehetett volna akkor, ha
még szeret is? !
-Csodálatos a kontyod, nagyon szép vagy.
Igen, a fejét nem tudja elviselni egészben. Tul telitett. Vele.
-A te érdekedben, csakis azért kell befejeznünk, hogy neked jó
legyen.
Hát,Jó. Nagyon jó, csak három doboz cigi a napi adag. Fuj ja a
füstkarikákat, s közben azon töpreng, vajon hány Tardilt kéne
beszednie? Nem miatta, dehogy, eszébe sem jut már.
-Minden nyáron visszajövök Magyarországra.
Újra az utcán. Kivilágított kirakatok, összebújó szerelmespárok.
-Hát nem érted, később nehezebb lesz befejezni; keress egy
megfelelő, emberibb embert.
Tulajdonképpen szép minden, a park, a szökőkút; csak ne lenne
olyan félelmetes éjjel tizenegykor kószálni a városban. Egyedül.
-És egyedül maradok, ha abortálnék? Meg kell szülnöm, magamnak.
Csak pár lépés a Tiszáig, már indulna is hazafelé. Gyalog is mehetne, de f«l a hidon, a parkban. Az emlékektől. Az emlékek,
de a viz - akk^r - azokat is elnyelné.
-Melyik a legkisebb fa? - kérdezte a nyomozó a lánytól.
Fa,....fa, minden fát gyökerestől ki kellene tépni.

-
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Vagy csak agyat, a szivéből, az életéből.
-Kiugróm; tudom, hogy hamarosan Ő fog keresni engem. Már csak
tizenkétezerhatszázhuszonnyolc napra kell tartalékolnom az erőmet. csak addig kell kibirnom. Aztán élhetek, normálisan.
-Félreég a cigarettád, pedig méég veled vagyok. Mórt van erre
szükséged?!
Az utolsó busz. Aránylag sokan utaznak. Párosával. Boldogok.
Boldogok? Őrlilet.
-írd meg, mikor jössz vissza. Várlak!
A lány felszáll, hazamegy, s eltüntet mindent, ami Rá emlékezteti.
A fényképet, a leveleket, a könyvtárat, az utcákat, a szökőkutat,
a Tiszát, a parkokat, «z ujszegedi templomot, a sétányon a második padot, a kollégiumot^ egész Szegedet, csak éppen magával
nem tudott mit kezdeni.

A TÁVOLBAN CSILLOG A FOLYÓ
...Nehezen lélegzem. Már-már azt hiszem, mindennek vége. Besötétedett. Még! Gyerünk gyorsan! Erőlködni kell a pár pillanatnyi
életért is.
Valaki jön felém. Nem tudom kivenni alakját, arcát, szemét a
sötétben, ő is tapogatódzik. Eléri a kezemet. Megkezdődik a szenvedés. Egyre ütemesebben veszem a levegőt. A pulzusom normálisan
ver. Hirtelen kivilágosodik. Megláttam a szemét...
A véletlen események szálai teljesen összegubancolódtak. Válóság lett belőlük.
S a valóságot nem tudom megfogni. Kicsúszik minden a kezemből.
Két hete próbálom összeállítani a dolgok logikája szerint. A fáradó őszi napsütésben ne.n lehet gondolkodni. Felesleges is.
Magyarázom a pillanatokat, magyarázom szüntelenül magamnak. El
akarom hinni.
Kezek kapkodnak felém. Mindenki velem akar kezet fogni. Eltépik
a ruhámat. Jön egy másik csoport. Ruhátlanul könyörögnek megmaradt rongyaimért. Odaadom nekik. Ujabb csoport közeledik. Éhesek, piszkosak, s ők is ruhátlanok. Nincs semmim. Ott állok középen, s
nem tudok mit adni. Már mindenemet elosztottam. Az emberek
körülállnák, sajnálkozva néznek rám. Ott állok középen, s
ordítani akarok. Utálom, ha sajnálnak. Ott állok középen, s már
üvöltök. Erre kilép a legidősebb a ruhátlan, piszkos, éhes csoportból, s felém nyújtja a karját. Elvezet a folyóhoz, a rámutat
a parton egy fára. Az egyik ágon kötelet himbál a szél. Tudom,
mit kell tennem. Már készülődök, s erre valaki visszaránt. S én
elfelejtettem megköszönni...
Képekben gondolkodom. Félig öntudatlan álomképekben. Újra világosabb lesz.
...Megyünk az utcán. Valaki háromszor köszön ránk. Nem fogadjuk.
Oda se nézünk.
A ruhátlan, piszkos, éhes öregember volt. Most cilinderben parádézik. Futni kezdünk. Gyorsan kiérünk a városból. Először merek
körülnézni. A távolban csillog ofolyó...
Szeí!;ed, 1970.
SZŐKE KATALIN

A Vision Dying
Halódó látomás

Kora reggel egy ujabb estélj után
Sok-sok pohár ajaknyomát
Lemostam
De nem volt köztük a tiéd. Köröttem éjjeli lepkék.
Egy sárga, pöttyös, pásztázó szárnyú a mennyezeten,
Egy édes barna fehérfoltos jószág párkányomon.
Egy a csövek között harcolt, hatalmas, de halódó,
Már éjjel leszakadtak szárnyai,
Meghalni nem tudott, de csapkodott a törmelék között.
Halál kegyelmét nem adhattam neki, bár
Fájt látnom a tépett-céltalant,
Vibrálva verte fel szennyel szőtt helyét.
Képed halódik igy. Bolygatni nem merem.
Harcolok halálodért és gyötröm szárnyadat
S tört testedet látva mégis
A szándékot elvetem, mint annyi mást,
Agyaggödörbe, vagy csillagok közé.
És változtatni nincs erőnk.

Szeged, 1970. október
Fordította : I Ü D I I G

ÉVA

C E L A N ,

P a u l :
AM WEISSEN GEBETŰIEKEN

A PEHÉR II.'ASZ ÍJON - a
tél szülötte
uralta

ez órát,ami történt,
történt az ő kedvére görcsbe ájult ránduló szóm - újra
mikor téged kerestelek, Füstfoszlány
te, odafönn,
női alakban,
uton oda, hol bennem fekete
kavica az égő gondolat,
túloldalán az érc-falu 3zónak,
melyen keresztül menni láttalak, a
karcsú lábakat és
si duzzadt ajkú sajátos
fejet
a halálpontos
kezeimtől
élővé vált
test felett.
Lúondd az ujjaidnak,
melyek örvénybe kisérnek
téged, mennyire
ismertelek, milyen messzire
lülctelek a mélybe, hol
álmaim legkeserlibbje
közöaült veled, ott a nevemmel
örökre egybeforrt ágyban.
Fordította: D Ó S A

-30

Z S U Z S A

лО
/v\К/

•

Г

•

а

п

Р

г.,

/

• .PO
ODD
ű

-

OU

KJOLLÊCIUH
1

VU^VŐMJÜ «-«*--*,
¡\¿L—

W

(iCtú.

3.,

-vil

П DUDÍDDD
DL Q

D

•

D D O O

а о о а • a od
п
я

M..*"

i

... E —

É—F—G—H...

eh

- Egyetemi hallgató. Másnéven boldog hallgató, ötéves egyetemi
pályafutásának leggondtalanabb korszaka, amikor érettségi után megtudja, hogy felvették,
éh - Aztán éhes hallgatóvá válik a menzán nem sokkal azután, hogy
kimerül a még otthonról hozott némi élelmiazertartalék.
fh - Fagyoskodó hallgató, amikor az év meghatározott időszakában
- idén ez október vége ós november eleje - hol fűtenek, hol
nem.
gh - Gémberedett hallgató, aki gémberedett tagokkal rendelkezik kitűnő alapanyaga a későbbi "ih"-nak idült "issiásos", a "klónak heveny köszvénnyel kinlódó ós az "rh"-nak reumás térdti
hallgatónak, amikor is meleg viz csupán álmainkban létezik,
gyh - Gyalogjárást beszüntetni kénytelen hallgató, - lásd a kollégium előtti járdát,
hh - Végül, de nem utolsósorban háborgó lelkű hallgató, amikor
nem érti, négyszeri hibakönyvbe irás után, miért van még
mindig sötét a III. emeleti WC-ben, miért nincs asztaltörlő
ruha a teakonyhákban, bizonyos folyóügyekben miért járnak
a IV. emelet lakói a III.-ra, miért cserélték ki a vasalókat, miért rosszak a konnektorok a IV. emeleti vasalóban?

...

E—É—F—G—H...

/folytatása következik/

KOLESZÁR KATALIN
\

3

Koleazár Katalin
A

t a k a r í t á s

m e c h a n i z m u s a

avagy egy tómavesztett bölcsészszakdolgozat tervezete...
/avagy takaritsunk könnyen, gyorsan, balesetmentesen, vagy ahogy
tetszik - Shakespeare után szabadon - /
Nem kétséges, hogy az emeletJárás mellett legnagyobb fizikai
igénybevételt követelő testmozgás a kollégisták számára a takarítás. Szakdolgozatommal eme megerőltető feladatot magukra vállalnék
számára szeretnék néhány elvi és módszertani tanáccsal szolgálni.
A takarítás szükségességének felismerési folyamata:
A szoba vízszintes alapjára /értelmezőszótárakban lásd padló cimszó alatt/ bizonyos "t" idő alatt "m" tömegű mikro- és makroszkópikus méretű mechanikai szennyeződés /kosz/ rakódik le. Ha az említett "t" idő elég nagy és a szennyeződés eltávolítása záiros határidőn belül nem történik meg, a lerakódott réteg "h" vastagsága a
szoba fedőlapjához /plafon/ konvergál, /mutat közeledő tendenciát/
s ennek következtében, mivel a szoba izochor, /t érfogatállandó/
rendszernek tekinthető, csökken a levegő mennyisége, ós ezzel együtt csökkennek az élet fiziológiai kritériumai, többek között
az agy tananyagbefogadó képessége is.
A szoba térfogatának oly módon való osökkenése, bizonyos közegellenállási tényező megváltozását is maga után vonhat.la, arai vi-.
szont a szobatagokat helyváltoztató mozgásukban alapvetően befolyásolhatja. így például a közlekedést akadályozhatja - ragad, vagy
azt meglepő módon elősegítheti - lásd almacsutka-gyoraitók.
Ezen problémák felismerése kikristályosithatJa a szobalakókban egy periódikusan ismétlődő

szennyeződés-eltávolitó akció szük-

ségszerűségét .
Most néhány szót arról, hogy milyen eredetű szennyeződésekkel
szemben érdemes bizonyos "t" időre visszatérni a kisgyermekkori
dackorszakba, s felvenni ellenük a harcot?

-3lt-

Ha például a felhalmozódott szennyeződés
1. importáru - a környezetből származik; por, sár vagy
salak a járdáról.
2. saját produktum - a szobatagok diszpergáló /szétszóró/ tevékenységének eredménye: papirfecni,
kenyérmorzsa, csikk.
A szennyeződés-eltávolítás lehetséges módozatai:
1. tétlen szemlélés - gyakorlati eredménye nincs
2. bejárónő - anyagi okok miatt nem ajánlatos
3. partvisoláo - gyakoriságát tekintve vezethet a takarítási alapműveletek között. Egyszerűségéhez képest hatásfoka igen magas.
S nem utolsó szempont, hogy a takarítás módszere viszonylag kis
technikai felszereltséget követel. Hozzá mindössze a következők
szükségesek:
1. munkaerőül nzobatag
1. partvis
1. szemétlapát
A partvis áll 1 db kb. 150 cm hosszú, 2,5 cm átmérőjű natúr színű, általában simára megmunkált fa /bükk vagy ében/ rúdból, 1 db
erre merőleges élénk pirosra festett 35 cm hosszú 5 cm széles desz* kából/ a szögletek durván lefaragva/ amelyen: "n - kx" számú,
uj korában 6,5 cm hosszúságú barna-ősz szőrszál van, ahol "n" a
frissen gyártott partvis szőrszálainak száma, "x" a használati
napok száma, és "k" a partvisolási együttható, azaz az egy használat alkalmával kihullott szőrszálak száma. Ezt csökkentheti egyes
szobatagok szőrszálhasogató tevékenysége.
A kérdések másik komponense, hogy a müve let bizonyos szakértelmet, és alapvető általános műveltséget /minimum: érettségi/ igényel.
Az eredmény továbbá függ a következőktől:
A kisöpört anyag mennyisége egyenesen arányos a partvist mozgató
oldalirányú*erővel, sebességgel, és időtartammal, forditottan arányos a szemét-parkett tapadási kvócienssel /együtthatóval/, valamint alapvetően befolyásolja a tag partvishoz
való hozzáállása,
f
illetve előéletének tapasztalatai /otthon, eddigi kollégiumi élete/.

A parvisolások folyamán dinamikus egyensúly áll be:
az időegység alatt felvert és lerakódott pormennyiség között.
Ezért loo%-os hatásfok ezzel a módszerrel nem érhető el.
De Munkaerők! Tisztelt Szobatagok! Elkeseredésre nincs
ok! A téma továbovitele doktori disszertációm alapproblémáját képezi....
A/ . A /

»/V

Aki másnak vermet ás, aranyat lel.
Madarat tolláról, embert tollbetétjéről.
ALAMUSZI MACSKA PARTOT MOS.
KImint veti ágyát, ugy ar;;t.
VAK TYÚKBÓL NEM LESZ SZALONNA;

Egy

F E C S K E

is talál

szemet !í!

Aki lassan jár, hamarabb utóiérik, mint a sánta kutyát.

Ki
Ha rövid a karod, ág is húzza.
SZEGÉNY EMBERT TOLDD MEG EGY LEPESSEL.
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