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J O G Á S Z O K  TÉSÁN
A jogi kar sok éves hagyo

mányainak megfelelően újból 
augusztusban rendezték meg 
az elsőévesek egyhetes tábo
rát, közismertebb elnevezéssel 
a gólyatábort. Minden eddigi 
gyakorlattól eltérően a patró- 
nusok közül csak azok patro
nálhattak, akik megfeleltek a 
Patrónusi, Kollégium által tá
masztott követelményeknek, 
részt vettek a szervezésben és 
az agárdi háromnapos felké
szítőtáborban. így egy olyan 
válogatott és öszeszokott ki
sebb csapat alakult ki, amely 
az elsőévesek számára megfe
lelő példát tudott nyújtani.

A tábort a Szobtól 30 km- 
re található Tésán (180 fős 
község) szervezték meg. Azért 
esett erre a helyre a válasz
tás, hogy a táborozok ne 
mászkáljanak el a program
ról, hanem együtt legyenek és 
ismerjék meg egymást. A 
hallgatók húsz- és harminc
ágyas szobákban szállásolták 
el, melyek létszámuk ellenére 
sem voltak zsúfoltak. A tava
lyi törökbálinti tábor hibái 
ilyen körülmények között nem 
ismétlődtek meg, a táborozok 
nem szeparálódtak kisebb cso
portokra, hanem együtt töl
tötték el a délutánjaikat. A 
közös programokról sem szál
lingóztak el, hiszen ezek vol
tak a legjobb közösségterem
tő lehetőségek. A programok

összeállításánál a patrónusok 
törekedtek arra, hogy a tábor 
ne csak a nevében legyen 
„jogász”, hanem tartalmában 
is. Ennek érdekében már az 
első két napon egy római jo
gi és egy büntetőjogi minta
tárgyalást tartottak Szalai Pé
ter (III. évi.) szervezésében, 
így a szórakozás-szórakozta
tás mellett nyílott lehetőség 
szakmai ismeretek átadására. 
Reméljük, hogy ez az új kez
deményezés egy hagyomány
teremtés első lépései is vol
tak.

A tábor szervezői a tréfás 
vetélkedők, limbó-diszkók mel
lett kulturális programokról 
is gondoskodtak. Ebben a te
kintetben kiemelkedett a jogi 
kari KISZ-k.lub napja, ame
lyet Juhász László, a klub ve-, 
zetője állított össze. Ezen a 
napon Besnyö László és Czi- 
pot Géza adta elő önálló mű
sorát, majd a Gr und — az 
egyetem rockzenekara — hosz- 
szú hallgatás után ismét a 
nyilvánosság elé lépett új 
számaival, amely többnyire 
blues és rockszerzeményeik
ből állt. A koncert után a 
Kopaszkutya című filmet néz
hették meg az érdeklődők. A 
kulturális programok mellett 
a tábor egyéb szórakoztató 
programokban is bővelkedett 
pl. Rókás László pantomim
est, börzsönyi kirándulás,

sportprogramok, tábortűz stb.
A tábort meglátogatta 

Schmidt Péter, az ÁJTK dé
kánja, Bartha Ödönné, a dé
káni hivatal vezetője és Ku- 
korelli István, egyetemi ta
nársegéd is, akik már a jövő 
feladatairól és a legfontosabb 
tudnivalókról tartottak elő
adást. A KISZ-vezetőség is 
több taggal képviseltette ma
gát. Nagy Mihály, a kari 
KISZ-titkár előadást is tar
tott a kari KISZéletről és a 
-szervezet előtt álló felada
tokról.

A tábor szervezéséért és 
lebonyolításáért Dobozi Fe
renc, Pál Lajos és Öcsai Jó
zsef, a munkaszervezéséért 
Nagy Mihály, a tábori fény
képes tabló elkészítéséért 
Végh Lajos külön dicséretet 
érdemelnek.

A tábor augusztus 29-én zá
rult, de ez ,nem azt jelenti, 
hogy a patr(málásnak ezzel a 
nappal végei szakadt. A nehe
ze még csak most kezdődik 
— a beiratkozás után. Az 
egyetemi és a mozgalmi élet
re való bekapcsolás nem egy 
hét alatt megoldható feladat. 
Ez persze nem csak a patró
nusok munkáján múlik. Min
denesetre további jó munkát 
kívánunk nekik!

Csevár Antal
II. éves jogász

TTK-SOK DÁNSZENTM!KLÓSON
A közhiedelemmel ellentét

ben a patronálás nem idény- 
muka, mint az, amit a mező- 
gazdaságban végzünk, például 
a nulladéves táborban. Jó eset
ben februárban kezdődik és 
átnyúlik a következő évbe is.

Nos, mi tartottuk magunkat 
a kevéssé ismert közmondás
hoz, miszerint: „Ki korán kel, 
úgy arat”. (Ez és a később elő
forduló közmondások nagyré
sze a Shawhajtáson született, 
mely mint tudvalevő, elmarad
hatatlan része a TTK-s tábo
roknak.) Tehát már február
ban elkezdődött a patrónusok 
verbúválása abból a célból, 
hogy tavasszal lesz idő felké
szülni, s ez természetes szelek
ciót jelent, amit szükség sze
rint tudatos kiválasztás is kö
vet.

De mint tudjuk: „ki korán 
kel, úgy alussza álmát”, ami 
különösen a földtudósokra 
volt jellemző, de többé-kevés- 
bé mindenki ellustult. A fo
lyamatos felkészülés program
jai vagy elmaradtak, vagy gyér 
érdeklődés lohasztotta a ke
délyeket. Nem így a felkészítő 
táborban, ahol röpke 48 óra 
alatt igen sok mindent hal
lottunk egyetemünk politikai

életéről, és a felsőoktatásról, 
többek között a PB-határozat 
kapcsán. A patrónusok vitézül 
helytállták az információára
datban, és az esti vetélkedőn 
s csupán azt kifogásolták, hogy 
a konkrét patronálásról kevés 
szó esett.

Mindezekből két tanulság 
adódik. Egyrészt úgy tűnik, 
egyetlen lehetséges fölkészíté
si mód a tábor, «hol az '-embe
rek a hétköznapokból kilépve 
képesek és (vagy hajlandók) 
másról gondolkozni, ezenkívül 
itt jöhet létre jó alaphangu
lat. A másik, hogy magát a 
patronálást nem lehet megta
nulni, ugyanis az a két beszél
getés, amit itt és később Zsám- 
békon folytattunk a „patro
nálásról”, csupán azért nem 
váltott ki unalmat, mert egé
szen rövid volt. Egyébiránt 
összegyűjtöttünk egy kazal öt
letet, amit stencilen megkap
tak a patrónusok, de a prob
léma ugyanaz; ezek az életben 
akármilyen jók is, így végig
olvasni kész csömör.

A fölkészülésben életet lehe
lendő szervezetünk meg most 
szervezett először egy építőtá
bort nyár elején a patrónusok

számára. A családias kis épí
tőtáborban, ahol néhány böl
csész is megfordult, délutánon
ként előadásokat hallgattunk, 
beszélgettünk, s összességé
gében jól sikerült önmagunk 
patronálása. Ebben segített, 
hogy a zsámbéki nyári egye
temen helyet kaptunk, az is
kolaépítésnél pedig pénzt. 
Munkát már kevésbé, ami ta
nulságos, már csak azért is, 
hiszen a mezőgazdaságban 
nyáron egyre kevésbé kell az 
építőtábor, s így az építőipar 
szóba jöhet, de csakis kis cso
port számára.

A nulladévesben Dánszent- 
miklóson viszont az állami 
gazdaság kevéssé tartotta be, 
hogy „Aki árt mind, mondjon 
bért is”. Becsületes munkával 
épphogy nyereséges lett a tá
bor. Ha hozzávesszük, hogy a 
faházakban nem volt közös he
lyiség, valamint reggel és dél
ben 2-2 óra telt el az étkezés
sel és utazással, akkor érthe
tővé válik, hogy miért gondol
tunk nosztalgiával a tavaly 
ezerszer elátkozott széplaki 
táborra. Mindenki számára 
feledhetetlen élmény a péntek 
reggeli zimankó, amikor a 
szőlőt kötözők arról ábrándoz
tak, hogy ők is tarackot kapál
hatnának. Ezenkívül csak az

Filmklub

irancia . R: Clouzot H itchook. P sy -  
chojához hasonló fé le lm etes  pszi
ch o lóg ia i horror; X. 21., szerda:  
E gy város k eresi *a gy ilk ost, fran
cia . R: Lang. A  gyerm ek gyilk os  
„d ü sseld orfi rém ” pszich ológia i és  
társadalm i drám ája; X. 28., szerda: 
Szerelm em , H irosim a — H irosim a  
anon am our, francia. R: R esnais. 
A  film történ et e g y ik  legtöbb m ű
vésze ti d íjával k itü n tetett a lkotás;
XI. 4., szerda: G yanú — Suspicion , 

am erik a i. R: H itchoock . A bűn
ü gy i filn iek  nagym esterén ek  a lk o 
tá sa ; XI. 11., szerda: É letünk le g 
szebb é v e i — T he best Years of 
Our L ives, am erikai, R. W yler. 
N agyszabású  film ep osz a háború  
utáni A m erikáról; XI. 17., kedd: 
W ilkói k isasszon yok , lengyel. R: 
W ajda. A  ..m ester” egy ik  leggyö
nyörűb b  film je ; XI. 25., szerda; 
A  m éh ek  vö lgye , cseh szlovák . R; 
V lacil. A  h íres csehszlovák  új hu l
lám  egy ik  k ev éssé  ism ert film je;
XII. 2., szerd a: T avaly  M arienbad- 
b an  — L’an n ée  derniére a M arien
bad, francia. R: R esnais. Rendkí
v ü li hatású  idődrám a; XII 9., szer
da: A Sierra Madre k in cse, am e
rikai R: Huston.- Oscár-dí^as 
pszichológia i k a lan d film ; XII. 16., 
szerda: M ária óráia  és az arany
m adár, argentin. K özépkorban ját
szód ó  k eg y etlen  történ et a Ma-

az ÁJTK-n
gyarországon Is n épszerű  regén y
ből.

„B ” sorozat. X . 15., csü törtök: 
Lioidó (a szexu á lis  ösztön  hajtó
ereje), japán. R: S iiindó. A  cím 
n ek  m egfe le lő  v ilágh írű  pszicholó
gia i—erotikus film ; X. 22., c sü 
törtök ; f>r. M abuse végrend elete, 
n ém et. R: Lang. Film  történetileg  
je len tős  bű nügyi-társadalm i drá
m a; X . 29., csü törtök: Az idegen  
— T he Strenger, am erikai. R: 
W elles. Korum c n eves ren dezőjé
n e k  izgalm as a lkotása; XI. 5., c sü 
törtök : ö tö d ik  lovas a fé le lem ,
cseh szlovák . R: B ryn ych . A  cseh 
szlovák  új hu llám  k evésb é ism ert  
alkotása; XI. 12., csü törtök: K on
cert, m agyar. R: K olta i Gábor. V i
ta K oltai G áborral és B ródy Já
n ossal, A z I llé s-eg y ü ttes  nagy kon
certjén ek  film je ; XI. 19., c sü 
törtök : A uandar T m apu, m exikó i. 
R: Cordici. B u n u el-szerű  szü rrea
lis ta  és  dél-am erik ai fo lk lórt fe l
haszn áló  film ; XI. 26., csü törtök: 
R ém ület a szín padon  — Stage  
Fright, am erikai. R : Hitchoolc — 
a  h íres horror-rendező h íres al
k otása; XII. 3., csü törtök: N incs  
id ő , m agyar, V ita K ósa Ferenc
cel; XII. 10., csü törtök: D élidő — 
H igh N oon, am erikai. R: Zim m er
m ann. A világ  legjobb három  
w esternfU m je közé sorolt a lkotás; 
XII. 17.: A z ifjú  Törtess — n é
m et. R: Schlöndorf. A Bádogdob  
ren dezőjén ek  film je , M usil regé
nyéből.

M inden v e títé s  után fü m elem ző  
b eszé lge tés  le sz  P erlak i T am ás ve-- 
zetésével..

B érletárusítás h e ly e : E gyetem  tér  
1—3. aula  és Szerb u . 23. K lub
szervezés.

B érlet ára: sorozatonként 55,—
Ft. V etítés h e ly e : Egyetem  tér  1—3. 
IX. terem . K ezdés ideje: m indig  
19 óra.

éjszakai akadályverseny és a 
kecskeméti városismeréti ve
télkedőt (W-kupákért) mosta 
el az eső.

Táborszinten a hagyomá
nyos, bevált programok zaj
lottak, a szokottnál halványab
ban. A körülményekhez ké
pest a szakcsoportokban jól 
ment a patronálás. Aki volt a 
nulladévesben, az tudja, hogy 
ez sok beszélgetést jelent a ta
nulásról, az egyetemi életről,« 
esetleg a KISZ-ről, valamint 
annyi éneklést, játékot, 
amennyi belefér az egy hétbe. 
Különösen a matfizesek tet
tek ki magukért, s többek kö
zött törlesztettek a fizikusok
nak az elmúlt években el
szenvedett poénokért, ök vi
szont követték a bölcs taná
csot: „Akinek nem ura, he ve
gye magára”, s kellemes szó
csata kerekedett.

Tehát a nulladévesben meg
ismerkedtünk egymással, már 
akik voltunk. A többieknek jó 
alkalom a szüreti tábor, ahova 
már készítik a programot a 
szakcsoportok. Itt már komo
lyabban beszélhetünk az egye
temről, s ezen belül a KISZ 
szerepéről, hiszen ekkor már 
van tapasztalatuk az elsőéve
seknek, másrészt most minden 
szakcsoport komolyan készül 
az ifjúsági parlamentre. Az al
matábor után pedig követke
zik a patronálás második fel
vonása, az egész félév.

Gulyás Mihály

A megérkezett gólyák csopor
tokba verődtek

A fiúk még távolról, de már 
érdeklődve figyelik a lányo

kat

A délutáni programra várva

Akik a fa tetején is biztosan

Lányok, akik a sportvetélke
dők leglelkesebb szurkolói

Magasles vagy pihenőhely?

Ez igen. Gólyalányok kártyá
val és sörrel

Tábori romantika: Meghívhat
lak egy naracsitalra?
A fotókat készítette: 

Végh Lajos

B ö l c s é s z e k  
h a t a l o m á t v é t e l l e l  
é s  n y e r e s é g g e l

Annak, hogy a stafétabot jó 
kezekbe került — noha az idő
sebbek egy csoportja látogatá
sakor sikertelen „puccsot” 
szervezett időleges visszavéte
lére —, meggyőző bizonyítéka 
az alsótekeresi bölcsész pat
ronáló tábor kiegyensúlyozot
tan jó légköre, amelyben olyan 
egység alakiüt ki, hogy jósze
rével meg sem lehetett külön
böztetni a patronálót és a gó
lyát, a magyar tömb tagjait és 
a történészeket, a tábor veze
tőségét és résztvevőit — noha 
a korábbi években akadt né
ha példája mindegyik csoport 
befelé forduló elzárkózásának. 
E közel ideális állapot létre
jöttének okait azonban nehéz 
hasonló egyértelműséggel 
megítélnünk. A gólyák alig 
harmada élt a kari KISZ által 
felajánlott lehetőséggel: hogy 
felsőbbévesek útmutatásával 
próbáljon beilleszkedni egy 
számára gyökeresen új élet
formába. A másik kétharmad 
távolmaradását nem a tájéko
zottság magas színvonala 
eredményezhette, — s bár az 
előkészítő munka során fel
vetődött kétségbeesett ötletek 
némelyikének megvalósítása: 
kézzel írott meghívók, netán 
dísztáviratok kézbesítésével az 
említett arány bizonyára javít
ható, fel kellene tennünk a 
kérdést, vajon a . bölcsészkari 
KISZ szervezettségének ala
csony szintjét nem determi
nálj a-e a jelentkező középis
kolások szociális összetétele, 
akiknek az egyetemre bejut
ván már nem kell fenntarta
niuk a tagsági könyv ellenér
tékeként megkövetelt mozgal
mi aktivitás látszatát...

Egy biztos: a Békési Györgyi 
Szflts Ildikó és Tátrai Gábor 
hármasával vezetett tábor pat- 
ronálói kedvet adtak az értel
mes tanuláshoz ,és az egyete- 

..mi .közéletben való- cselekvő 
részvételhez.. Kérdés, hogy en
nek a hatása mennyire tartós. 
Űj nemzedék vette át a karon 
az „uralmat”, bár ehhez nem 
sok kedve volt. érthető, hiszen 
a másod-harmadéves KISZ-

vezetők, patronálok felett még 
jelen van két nagy tapaszta
la d  évfolyam számtalan ki
váló, ám idő előtt nyugállo
mányba vonult egyénisége. Mi 
lett velük? Ki tudja. Még az 
oktatói testületek is döbben
ten észlelték e korai kifára
dást. Ügy gondolom azonban, 
hogy ennek a fordulatnak a 
morális kárát az alsóbbévesek 
most saját bőrükön érzik: ko
rábban igen nehéz volt betör
ni a jól összeszokott gárdába, 
most pedig, támogatásuk nél
kül kell bepótolni a miattuk 
élmulasztottakat. Ezért oko
zott némi rossz szájízt és 
utóbb keserű örömet, amikor 
a korábbi nemzedék általam, 
de sokunk által is kedvelt, sőt 
tisztelt „nagy egyéniségei” két 
napig kívülállóként szemlélték 
a tábor erőfeszítéseit, majd 
mikor a „régi szép időik” fel
emlegetése kevésnek bizonyult 
ahhoz, hogy partnereket talál
janak a hatalomátvételhez, 
egy délelőttön csendben távoz
tak . . .

A cikkíró kötelességei közé 
tartozik beszámolni arról, hogy 
a beszélgetésekkel, sporttal, 
filmvetítésekkel töltött késő
délutánok egyikén magas ven
dégeket fogadtunk: Méhes La
jos elvtárs, az MSZMP Poli
tikai Bizottságának tagja és 
kísérete rövid táborszemle 
után tizenkét hallgatóval foly
tatott beszélgetést előbb a tá
bor életéről, majd a felsőokta
tás kérdéseiről.

Mind ők, mind a hallgatók 
örömmel tapasztalták, hogy. a 
hét munkája a végig hűvös, 
esős idő ellenére magas nye
reséggel zárult, aminek több
ségét a gólyabál vélhetőleg 
hasonlóan fellendülő színvo
nalának emelésére fordítjuk.

A patronálok munkája nem 
fejeződött be a szombati el
utazással, Tucatnyi gólya kí
sérte el őket a tatái KISZ- 
táborba, s a felsőbbévesek 
együtt lesznek velük az év
nyitó, az almatábor és a 
„tárgyfelvétel” ideién is.

Tóth László

A jogi karon

Október 6-án indul a Jazz-fórum ”

Immár hatodik félévét kez
di meg a jogi karon a „Jazz- 
fórum” klub egyre tudatosab
ban vállalja a bemutató szín
pad szerepét a hazai jazzélet- 
ben.

Az új szezonban is örömmel 
látnak minden érdeklődőt a 
hangversenyeken. Sokak ké
résének eleget téve ezentúl 
keddi napokon lesznek a ren
dezvények. A programok kez
dési időpontja továbbra is 17 
óra.

Az őszi szezon 9 estéjén két 
vidéki együttes első budapesti 
fellépésére (Kanizsa Jazz 
Együttes, Volán Dixiland), va
lamint a klub felkérésére 
megalakított Zágon Quintet 
hangversenyére kéjül sor. Ez 
utóbbiban a hazai jazz két ve
teránja, Zágon István (zongo
ra), és Radics Gábor (vibra- 
fon) mellett a fiatalabb /évjá
ratok három jelentős zenészé 
Csepregi Gyula (szaxofon). Já- 
kó Balázs (bőgő) és Faragó 
Antal (dob) lép színpadra. Az 
elmúlt évad legnagyobb sike
rét aratott együttese: a Sza
bados trió (a legújabb' hazai 
pol-lista éllovasa), valamint 
hasonlóképpen sikert aratott 
Kósa Zsuzsa önálló estje is
mét szerepel a programban. 
Utóbbin ezúttal is az újra 
nagy formába lendült Gnray 
Attila triója működik közre,

akik1 az elmúlt betekben a te
levízió „Pulzus” c. műsorában 
láthattatok. Újra szerepel a 
klubban a Vajda Quintet (az 
eredeti felállásban), a Plesz- 
kán Trió, a Jákó Jazz Quintet 
és a Binder Quintet. Ezúttal 
először hallható itt szólóban 
Regős István, aki az elmúlt 
évben mind kisebb, mind na
gyobb formációval az élboly
ba tört. A fentieken kívül Si
mon Géza Gábor „Híres Jazz- 
koncertek” című sorozata, 
jam sassiom és filmvetítések 
színesítik -a klub programját.

A részletes műsor: 1981. ok
tóber 6.: Híres jazzfconcertek 
I.: Cannonball Adderlaey
Szabados trió; október 13.: Hí
ress jazzkoncertek II.: Count 
Basie, Kanizsa Jazz Együttes* 
(Jam sassion), Jákó Jazz Quin
tet; október 20.: Híres jazz
koncertek III.: Dave Brubeck, 
Zágon Quintet, Filmvetítés; 
Október 27.: Híres jazzkoncer
tek IV.: John Coltrance, Re
gős István szólózongora, Czes
law Niemén: Gyászrapszódia 
Bem emlékére — film, Panto
mimfilm; november 3.: Híres 
jazzkoncertek V.: Miles Davis, 
Binder Quintet; november 10.: 
Híres jazzkoncertek VI.: Herb 
EUis/Joe Pass, Pleszkán Trió, 
Filmvetítés; november 17.: 
Híres jazzkoncertek ' VII.: 
Gerry Mulligan. Kósa Zsuzsa 
+  Garay Attila triója; no
vember 24.: Híres jazzkoncer
tek VIII.: Oscar Peterson,’
Vajda Quintet; december 1.: 
Híres jazzkoncertek IX.: Ar
chie Shepp, Volán Dixiland, 
Filmvetítés, Nahorny—Kury- 
lexicz Quintet, Wanda Wars- 
ka, Növi Singeres, Hagaw As
sociation.
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