
13. 
Wem jubileumi szám, nem is vegyünk kabalások. Kégis szük-
ségét érezzük egy il^en kis bevezetőnek, mert uj szerkesz-
tőbizottság vette kezébe a "Magunk irányítását". 
Az eddigi szerkesztők vagy már végeztem, vagy most ötödé-
vesek, s külföldön folytatják tanulmányaikat. így nem tud-
ják vállalni a lap további irányítását. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani eddigi fáradozásaikért, lelkes szer-
kesztői munkájukért. 

Ilyenkor trión illene valamilyen programvers-szerüséget Ír-
ni. Mi nem szándékozzuk rzt tenni. 
Mégis valamit magunkról - kisbetűvel. 
A programvers tagadása magában hordozza annak az állítását, 
hogy az eddig megkezdett uton szeretnénk járni. Nem akarunk 
égbekiáltóan uj dolgokat bevezetni, megreformálni a lapot, 
mert erre - ugy érezzük - nincs is szükség. Igaz, hogy egy-
egy szám néha gyengébb volt, de ez csak rajtunk, kollégis-
tákon mult. Mert ha nincs anyag, /vagy rossz az, ami van/, a 
legügyesebb szerkesztőség sem tud jó lapot megjelentetni. 

Lppen ezért felhívással fordulunk Hozzátok: 
Irők, költők, rajzolók, jelentkezzetek! Gondoljátok csak meg, 
lassan tele lesz íróasztalotok fiókja kézirattal, s ha nem 
lesz hová dugni őket, ug.vis kiderül a turpisság /azaz a te-
hetség/. Hát nem célszerűbb akkor már most nyilvánosságra hoz-
nir S ha valrmelyikőtök kételkedne önmagában, azt máris meg-
nyugtathatjuk: nag on-nagvon rossz írásokat, raj okat úgysem 
hozunk le, a kéziratokat pedig titkosrn kezeljük, s olvasás u-
tán visszaadjuk. De reméljük, ez nem fog előfordulni. Várunk 
tehát minden lappangó - "nem zsenit", de ha ilyen is van köz-
tetek, annak mi örülnénk a legjobban -, íráshoz, rajzhoz 
kedvet s némi tehets get érző kollégistát! 

'logy kihez forduljatok? 
Van egy főszerkesztőnk: Szakács J=,dit a :.z 5-ös szobában, s bár-
mily paradoxon is, fő foglalkozása nem a főszerkesztés, ha-
nem az, hogy egyszerűen IV. éves magyauvorosz szakos hallgató. 
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Szentirmay Juditot a l^-ös szobában találjátok meg, ő az iro-
dalmi rovat vezetője /az irodalom szót természetesen nem 
összetett szóként értelmezzük!/, s másodéves magyar-angol sza-
kos hallgató. Rajzaitokat, rajzos vicceiteket az 5-ös szobá-
ba, Nagy Erzsébetnek /IV. éves orosz-francia szakos/ vigyétek. 
Ha nincs késs rajzotok, viszont szeretnétek illusztrálni ver-
seket, eloeszéléseket stb., alacor is nyugodtan forduljatok hoz-
zá. Kehérvári ¡írzsébet, III. éves jogász, a 30-as szobában 
lakik, s szeretné, ha minél többen jelentke'/nétek nála azzal 
a kivánsággal, hogy a kollégiumi életről -akartok irni. Vályi 
Zsuzsát nem kell külön bemutatnunk. Mint kollégiumi titkárhoz 
és szerkeztőségünk tagjához bármilyen "Magunk"-at érintő kér-
déssel fordulhattok. 

Igaz, időszakos lap a "Magunk", de szeretnénk, ha nem lenne 
túlságosan idoszakos, azaz 3-4 hónaponként illene megjelen-
tetni. Természetesen ehhez az kell, hogy állandóan jöjjetek 
hozzánk anyaggal, csak zavarjatok nyugodtan, örömmel elnézzük. 
Hiszen bölcsészek, /ha nem is mindig "bölcs észek"/ vagyunk 
és jogászok, s ennyi talán kitelik tőlünk. 

Még néhány szót hadd szóljunk a mostani számról: oemutatunk né-
hány olyan költőt és rajzost, akxk eddig még nem szerepeltek a 
"Magunk" lapjain. Szeretnénk ezt igy, ilyen formában /müveiken 
kivül még pár soros vallomással szerepelnek/ szokássá tenni. 

Hát ennyit a 13. "iviagunk"-ról. A többit a következő oldala-
kon találjátok meg. 

szerkesztőség 
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