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Az egyéni tanulásról 
Néhány évvel ezelőtt még nem-

csak a középiskolákban, de- az 
egyetemen is gyakran hangzott el 
eldöntetlen problémaként a kérdés: 
mi a kitűzött anyag elsajátításának 
a helyes módszere? Az. egyéni, 
vagy a csoportos tanulás vezet-e 
jobb eredményekhez? Az elmúlt 
évek meglehetősen tisztázták ezt a 
kérdést. Bebizonyosodott, hogy 
egyedül üdvözítő módszerről nem 
beszélhetünk: a csoportos, vagy pá-
ros tanuláWt mindenkinek képessé-
geivel fordított arányban ajánla-
tos igénybe vennie, az egyéni ta-
nulást pedig senki nem nélkülöz-
heti, aki valamirevaló eredményt 
akar elérni. Főként az utóbbi igaz-
ságot fogják megerősíteni a III. 
éves matematikusok elmúlt félév 
folyamán született alábbi tapaszta-
latai. 

Az első két év nehézségei miatt 
évfolyamunk nem volt mentes bi-
zonyosfokú lemorzsolódástól. A 
harmadévre megmaradt gárda 
azonban már van olyan erős, hogy 
a további nehézségekkel szemben 
a biztos siker reményében veheti 
fel a harcot. Ezt vette figyelembe 
a DISZ-vezetőség, amikor a félév 
elején elhatározta, hogy nem fogja 
erőltetni a páros, vagy csoportos 
tanulást a viszonylag gyengébb ta-
nulók számára sem. Az eredmé-
nyek igazolták ennek az elgondo-
lásnak a helyességét. Nézzük meg 
például Benkó Mihály esetét, ö 
az első két évben nehézségekkel 
küzdött és meglehetősen rá volt 
szorulva a tanulópári segítségre. 
Ebben a félévben azonban nagy 
szorgalommal látott neki az egyéni 
tanulásnak s kitartásával el tudta 
érni, hogy az előadott anyagot 
mindig idejében feldolgozta, tgy 
aztán a vizsgaidőszakban is meg-
volt tanulópár nélkül, csak a külö-
nösen nehéz anyagrészekben vol-
tak problémái. Ezeket azonban ki-
sebb segítséggel mindig megoldotta 
és végül minden »-vizsgamázli« nél-
kül is jó eredményt ért el. Ez a 
példa is igazolja azt, hogy kellő 
szorgalommal közepes tanulók is 

érhetnek el jo eredményt a cso-
portos, vagy páros tanulás eszkö-
zeinek igénybevétele nélkül. 

Persze szó sincs arról, mintha a 
páros tanulás helytelen módszer 
lenne. ,Hogy mit lehet vele elérni, 
arról lépten-nybmon meggyőződhe-
tünk. Megvan azonban benne az a 
veszély, hogy a gyengébb résztvevő 
elveszti önállóságát, annyira rá-
bízza magát társára, hogy már 
egyszerűbb problémák megoldásán 
sem gondolkozik, matematikus 
szakkifejezést használva, függvé-
nyévé válik tanulótársának. Ilyen-
kor aztán, ha a tanulópári munka 
megszakad, vagy lazábbá válik 
(például tanulópár-csere esetén, 
amely ellen senki sincs biztosítva) 
az addig tűrhetően szereplő hallga-
tó egészen leromlik. De még ha 
ilyen kézzelfogható hátrány nem 
is következik be, akkor is — Krup-
szkája szavaival — «sohasem viszi 
sokra az az ember, aki maga. nem 
képes tanulni, aki csak a tanító, a 
tanár által elmondottakat teszi 
magáévá, akit mindig pórázon kell 
vezetni». Mi, akik a társadalom 
hasznos tagjaivá akarunk válni, 
nem lehetünk ilyen emberek. 

Tapasztalataink £>zt mutatják 
hogy helyes az, ha a gyengébb hall-
gatók is igyekeznek felszámolni az 
önállótlanságot, amibe a páros ta-
nulás túlzásba vitele sodorhatja 
őket. Kétségtelen, hogy lesznek a 
jövőben is olyan problémák, me-
lyekkel egyedül nehezen, vagy nem 
is tudnak megbirkózni. Ilyen/kor 
szükséges a jobb felkészültségű 
hallgatók elvtársi segítsége. De 
az önálló gondolkodás. fo-
kozatos, tervszerű kifejleszté-
sével még a matematika sza-
kon is elérhető az egyéni tanu-
lás elsődlegességének megvaló-
sítása. A feladat nem könnvű. de 
vállalnunk kell. mert — mint Marx 
ír ja —: „a tudomány nem ismer 
széJes országútalkat s csak azok 
remélhetik, hogy napsütötte ormait 
elérik, akik nem riadnak vissza at-
tól, hogy meredek ösvényeinek 
megmászása fáradsáens". 

Csákány Béla 

Jtiuk 

Szünidőben a Főiskola kémiai tanszékén 
Csend üli meg a Főiskola más-

kor oly élénk és zajos épületét. A 
félévi vizsgák végetértek, a levele-
ző oktatásban résztvevők Is újabb 
sikerekkel -r- komoly tudással — 
gazdagították eddigi pedagógiai 
tudásukat. Tanár és tanítvány 
az I. félévi jó munka után újult 
erővel készül az ú j feladatok el-
végzésére. 

A Főiskola II. emeletén találjuk 
a kémiai tanszéket. Máskor a la-
boratóriumokban a hallgatók is-
merkednek az általános és szervet-

Eperjessi György tanszékvezető a 
mezőgazdaság kémiai problémáival 
foglalkozik. Jelenleg is munkatár-
sával, Nagy Pál tanársegéddel kí-
sérletet végeznek, hogy kimutassak 
a műtrágyának a magvak csírázá-
sára gyakorolt hatását. Ezenkívül 
a különböző húsos növényi termé-
sek csírázását gátló ónyagokat vizs-
gálják. 
A tanszék dolgozói ezzel a munká-

jukkal is hozzá akarnak járulni 
életszínvonalunk emeléséhez, mert 
mindannyian tudják, hogy mező-

Eperejessi elvtárs munkatársaival 

len és szerves kémia anyagával. 
Külön-külön elvégzik azokat a 
kísérleteket, melyek előadási bemu-
tatásra alkalmasak. Ezenkívül meg-
ismerkednek a szerves kémia pre-
paratív munkájával is, melynek ke-
retében különböző ipari anyagokat, 
gyógyszereket, illatszereket állíta-
nak elő. Nem egy hallgató olyan 
gyaikorlaitra tesz szert, hogy az 
iparban is jól megállná a helyét. 
De megismerik a fizikális kémiát 
is, melynek igen nagy hasznát ve-
szik a fizika tanításánál. 

Forgách Géza metódikusi mun-
kája ugrásszerűen emelte a tanár-
jelöltek gyakorlati kiképzését. Hosz-
szú gyakorlattal rendelkezik és 
ismeri az általános iskola feladatát, 
célkitűzéseit és sok értékes útra-
valót tud adni a tanárjelölteknek, 
ö , aki a Főiskola MDP alapszerve-
zet agit. prop. felelőse, minden sza-
vával és ténykedésével pártunk és 
koi mányzatunk célkitűzéseit való-
sítja meg akkor is. amikor a gya-
korlóiskola szaktanárainak tudásá-
nak gazdag tárházából szakmai és 
politikai segítséget ad. De részt-
vesz abban a munkában is, amelyet 
a tanszék dolgozói Eperjessi György 
tanszékvezetővel az élen végeznek 
a vegytani kutatás területén. 

gazdasági termelésünk emeléséhez 
a tudomány munkásainak is ko-
moly és hathatós segítséget kell 
nyújtani. 

A tanszékvezető és Nagy Pál elv-
társ példaadó munkássága mutat-
kozik meg Farkas János tanárse-
géd tudományos továbbképzési ter-
veinél, aki ¿spiránsnak jelentkezett 
a mezőgazdasági kémiai technoló-
gia területére. 

Egy másik lombik mellett Kóbor 
Jenő, a tanszék adjunktusa dolgo-
zik. aki Kiss József egyetemi dó-
censsel együtt szerves kémiai vizs-
gálatokat folytat. Munkájukról, ed-
dig végzett kutatásuk eredményei-
ről már beszámoltak a debreceni 
vegyészkongresszuson. 

Hallgatók érkeznek a tanszékre, 
kik a szünidőben is szívesen dol-
goznak, kísérleteznek. Él bennük 
a hivatásszeretet. mert érzik és 
tudják, hogy alapos önálló elmé-
leti és gyakorlati felkészültségükkel 
válthatják valórS pártunk és kor-
mányzatunk célkitűzéseit. 

Kint a folyosókon nagy a csend. 
Bent a dolgozószobákban, a labo-
ratóriumokban komoly, elmélyült 
kutatómunkával készüklek a Főis-
kola tanárai további oktató-nevelő 
munkájukra, az ú j félévre. 

G. L. 

A Tudományos Akadémia 1500 
forint jutalomban részesítette Na-
csády Józsefnek, az Irodalomtörté-
neti Intézet tanársegédének Mik-
sz£th-tanulmányát. Szekeres Jó-
zsef, az Irodalomtörténeti Intézet 
tanársegédje 800 forintot kapott 
Vértessy tanulmányáért. 

A Schweitzer Miklós-matemati-
kai emlékversenynek mindhárom 
első díját e tanévben szegedi ma-
tematikusok nyerték: Hajnal An-
drás aspiráns. Korányi Ádám de-
monstrátor IV. éves hallgató cs 
Pollák György tanársegéd. Ezt a 
versenyt a Bolyai János Matemati-
kai Társulat 1949. óta minden év-
ben megrendezi egyetemi hallga-
tók, valamint az előző tanévben 
végzettek számára. Idén elsőízben 
történt meg, hogy szegcdiek díjat 
nyertek ezen az országos verse-
nyen. Korányi Adám tavaly dicsé-
retet nyert a versenven. Hajnal 
András tavaly II. dijat nyert, de 
akkor még budapesti egyetemi hall-
gató volt. 

A Szegedi Orvostudományi Egye-
tem dékánja folyó évi február hó 
3-án osztotta ki a jubileumi jutal-
makat, a jutalom összege megfe'el 
a dolgozó egy havi fizetésének. Ez. 
alkalommal jubileumi jutalomban 
részestilt: Bogyai Aranka irodake-
zelő. 40 esztendős egyetemi mun-
kájáért. Bene Józsefné mosónő, 
Bérei József tanszéki mechanikus, 
Nagy János kaous, Sándor István-
ná könyvelő, Szeitz Károly tudo-
mányos munkaerő. Török Antal 
tanszéki mechanikus 25 esztendős 
egyetemi munkájukért. 

Az Orvostudományi Egyetem 
dékánja a jutalmak kiosztásakor 
hangsúlyozta, hogy pártunk és kor-
mányzatunk köszönetét és nagy-
rabecsülését fejezi ki a jutalom, 
mely szolgáljon buzdításul a to-
vábbi becsületes munkához. 

A Bölcsészettudományi Kar feb-
ruár 3-án rövid félévnyitó ünne-
pélyt tartott, melyen Baráti De-
zső elvtárs, dékán szólt az elmúlt 
félév néhány problémájáról és a 
II. félévben eredményes munkára 
buzdította a hallgatóságot. Az 
ünnepség keretében osztották ki 
annak a versenynek a díjait, me-
lyet az I. félévben a kari Orosz 
Lektorátus rendezett a nem orosz 
szakos hallgatók kőzött. Első di-
jat nyert és 120—120 forint jutal-
mat kapott Farkas D. Ferenc 11. 
éves magyar, Kincses Klára II. 
éves történelem és Dienes Erzsébet 
I. éves magyar-szakos hallgató. 
Rajtuk kívül még többen kaptak 
100, illetve 80 forintos jutalmakat. 

jHátbuk, kalLöituk 
JW ED D I G y 

Kíváncsi Jóska barátságosan üdvözölt, majd lerogyott meU 
lem a klub egyik kényelmes foteljébe. Ciqarettával kínált, für-
készően tekintett ai arcomba, aztán váratlanul a mellemnek sze-
gezte a kérdést: 

„Mi a véleményed a klubróll" 
„Ugratni akarszt" — kérdeztem, miután tisztában vol-

tam azzal, hogy Jóska ismeri a klubról alkotott véleményemet. 
Igen, ezt kérdeztem, de hangom nem ért már el Jóska ba-

rátom füléhez. A sarokban bekapcsolták a rádiót. 
Vad jazz vonított fel, s vagy tíz-tizenöt ücsörgő és ácsorgó 

fiatalember ideges rángásokkal kisérte a belgrádi „Bobby"-ze-
nekar rádióadását. Néhányan á'szellemült arccal „ta-ta-tariara 
ta-ta-ta"-ztak. (Ilyen arcokat a tavalyi Pultz-utcai pszichológiai 
kirándulás óta nem láttam). 

Pillanatok alatt bebizonyosodott, hogy néhányan még a 
rádióval is versenyre kelnek. A zongorához egy hosszúhajú, mc-
revarcú fiúcska dobta le magát. Belevágott a billentyüsikátorba 
(csak nem hagyja magát), s a legklasszikusabb hangszer — úgy 
éreztem — sírva engedi útjára a „chattanoga-chau-chau"-t. Néhá-
nyan körülá'l'ák és fátyolos tekintettel gondoltak a „régi szép 
időkre", amidőn még a lovak js a vugi-vugi-t járták. (Igaz, 
most is azok járják). 

Vannak, akik még régebbi emlékeket idéznek. A lemezes 
legények i.ló éjt, drága kis hadnagyom..— igy búcsúznak a 
klub:ól. 

Hazafelé indulok. A bű f f ében belebotlom néhány részeg 
fickóba. Egy kicsit megdöbbenek, de csak egy pillanatra. A 
gondnok elvtársnö megnyugtat: „Szombat van, mulatnak a gye-
rekek". 

De ni csak. Kíváncsi Jóska eltűnt. Pedig az utca csendjé-
ben szerettem volna tőle kérdezni egyet s mást. 

Megkérdeztem volna: vájjon életszükséglet-e egy egyete-
mistának, hogy a szocia'ista kultúra egyetemi szépházában vonyí-
tó jazzt hallgassonl Vájjon szükségszerű-e az otthonról hozott 
horthysta lemezek pergetése, ócska amerikai jazz püfölése a 
zongorán? 

Vájjon öregbiti-e a klub hírnevét, ha minden nap részeg 
„diákok" — (mindig ugyanazok) támolyognak ki belölel 

Vájjon mikor lesz a klubnak programmja, mikor kezdünk 
hozzá c „diákok" jó útra téríté séhez, vagy ha ez nem jár ered-
ménnyel, mikor seprűzzük ki a jampecek és részegek bandáját a 
klubbólT 

És még egyet: jó lenne, ha az Egyetemi DISZ-bizottság 
felébredne végre. Vagy az utolsó ítélet harsonáit várjál Ha to-
vább álmodik, azt a kozmopolitizmus fogja fújni klubunk 
tején! 

— leves 

te-

Kívánság, amely csak kívánság marad ? 
(Jelenet 4 képben) 

SPORT 
Az NB l-es labdarúgó csapatunk 

február 28-án játssza első mérkő-
zését a Bp. Dózsa csapatával Sze-
geden. A további sorsolás: 
Március 7-én: Vasas Izzó—Sz. Ha-

ladás (Budapest). 
Március 14-én: Sz. Haladás—Sal-

gótarján (Szeged). 
Március 21-én: Bp. Vasas—Sz. 

Haladás (Budapest). 
Március 28-án: Sz. Haladás—Bp. 

Honvéd (Szeged). 
Április 4-én: Sz. Haladás—Bp. 

Kinizsi (Szeged). 
Április 11-én: Dorogi Bányász— 

Sz. Haladás (Dorog). 
Április 18-án: Sz. Haladás—Bp. 

Vörös Lobogó (Szeged). 
Május 2-án: Győri Vasas—Sz. 

Hnladás (Győr). 
Május 9-én: Sz. Haladás—Sztálin 

Vasmű (Szeged). 
Csepeli Vasas—Szegedi Haladás, 

Szegedi Haladás—Diósgyőri Vasas, 
Szombathelyi Lokomotív—Szegedi 
Haladás mérkőzéseknek még nincs 
időpontja. 

A csapatból 5-en távoztak el. Pa-
lotai, Sipos, Mednyánszky, Machos, 
Macsali. Eddig 6 ú j játékosa van 
az együttesnek. A Szegedi Petőfi 
csapatától Cserhalmi, Bánáti, Bé-
nák és Mőszmer, a Bp-i Gázművek 
NB Il-es bajnokcsapatából Zallár 
és Subics. Mindketten többszörös 
főiskolai válogatottak. Szó van 
még Környei, többszörös ifi váloga-
tott lejöveteléről is. Az előkészüle-
teket január 5-én kezdte el a csa-
pat, Jeny Rudolf edző vezetésével. 
Az ú j edző 31-szer volt magyar vá-
logatott. Az MTK „Arany csapatá-
nak" volt balszélsője. Segédedzőnek 
Kalmár Györgyöt szerződtette a 
Haladás SK. Kalmár a Szegedi Dó-
zsánál működött igen eredménye-
sen. Január 12-én 18 tagú keret az 
Oktatásügyi Minisztérium balaton-
lellei üdülőjében edzőtáborban ké-
szült fel a bajnokságra. A rendel-
kezésünkre álló keret a következő: 
Kajiusok: Mészáros, Cserhalmi. Vé-
dők: Bodzsár, Bénák, Fa ragó ,Lé -
ber, Remzső, Fodor. Fedezetek: Ba-
rát, Mőszmer, Zallár, Subics. Csa-
tárok: Böjtös, Bánáti, Csáki, Czirá-
ki, Rábai, Rózsavölgyi, Zeidler. Ezt 
a csapatot egészítik ki az egyetemi 
és főiskolai hallgatók labdarúgói. 

S z e r e p l ő k : 
Első diák: Lajos. 
Második diák: Karcsi. 
Harmadik diák: Ede. 
Szobafelelős: Leói 
Táviratkihordó. 
(Szín: Diákszálló szobája. Benn 

asztal és székek. A? asztalon nap-
tár, raj ta nagy betűkkel:. 1953.) 

Lajos: (Alaposan fölöltözve ül az 
asztalnál és olvas.) 

Karcsi: (be) Szevasz. A fene egye 
meg. Bitang hideg van öregem. Az 
emberbe befagy a lélek. 

Lajos: Hagyd el. Idebenn sem 
különb, mint Szibériában vagy az 
Északi Sarkon. Nincs mese. Ivó-
nak szólni kell, ha hazajön, hogy 
menjen le az igazgatóhoz és mond-
ja meg neki, hogy szereltessen be 
még egy radiátort. Ez az egy sem-
mit sem ér. 

Karcsi: Igazad van. (Néhány be-
melegítő mozdulatot tesz és leül.) 

Leó: (be) Üdvözöllek titeket 
gyermekeim. Majd lefagy az or-
rom, pedig ezt a leánykák zokon 
vennék. 

Lajos: Idefigyelj Leókám. Most 
mindannyiunk orra forog kockán. 
Menj le az igazgatóhoz és mond 
meg neki, hogy szereltessen be ide 
még egy radiátort. Kérdezd mc: 
tőle, hogy száműzöttek vagyunk-e, 
avagy a diákszálló lakói? 

Leó: Tényleg, ez okos ötlet, (el) 
Ede: (be) Förtelmes ez a minusz 

kánikula. Mit szóltok a javaslatom-
hoz? Kétszáz ütemű bemelegítő 
gimnasztikai gyakorlatot dolgoztam 
ki a megfagyás ellen. Ha kevés 
lesz, akkor teszünk hozzá pótgya-
korlatot is. 

Karcsi: Szerencsés ember. Ennek 
még nem fagyott be az agya. Ne-
kem még nevetni sincs kedvem, 
mert felkavarom magam körül a 
hideg levegőt és még jobban fogok 
fázni. 

Leó: (be) 
Mind: No, mi van? Lesz? Mit 

mondott? Beszélj! 
Megígérte, hogy hamarosan lesz. 
Lajos: Na, végre. Már ez is ered-

mény; 
2. kép. 

(Szín: ugyanott és ugyanúgy. 
Naptár: 1954.) 

Ede: Leókám, próbálj beleadni 
mindent. Sírj, könyörögj, üvölts! 
Ha ez sem használ, akkor megen-
gedem, hogy énekelj. De ha erre 
sem indul meg, akkor reménytelen. 

Leó: Hát jó. Megyek. Megpróbá-
lom. Lesz, ami lesz! (ki) 

3. kép. 
(Szín: ugyanott. Középen tűz és 

körülülik. Naptár: 1955.) 
Lajos: (elrévedezve szaval) 

Mintha pásztortűz ég téli éjszaká-
kon, 

Radiátor képe lebeg, csalóka álom; 

Hosszú évek során hóban, fagyban 
vártunk, 

Diadalmas képpel fagy úr vesztét 
láttuk; 

Karcsi: (hasonlóképpen szaval) 

Hej de bujkált igazgatónk 
Szobafelelős ment felé, 
Elfagyott már két kis kacsónk, 
Szobánk az álmot nem leié. 

Ede: Óh, mily jó Leónak, ö t a 
szerelem melegíté és érző-vérző ke-
belét vad láng fűti keresztül-
kasul s nekünk még egy spiritusz-
lámpa lángja sem jut. 

Karcsi: Fázni, vagy nem fázni —• 
ez itt a létkérdés. De hiába köl-
tünk itt, ez a szellemsugár sem 
melegít. Leó, menj és vidd szóm; 
J á r j sikerrel! Ég és Fortuna veled! 

Leó: (lemondóan) Utam hiába-
való, de megyek, (el) 

4. kép. 
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Karcsi: Szegény agg. Milyen 
nagyszerű szobafelelős volt! 

Lajos: És milyen odaadó barát! 
Ede: És mennyire szerette a lá-

yokat! 
Leó: (elhaló hangon, nyögve) 

F i ú k ; . : barátaim . . . én mos t . . j 
meghalok. Él je tek ; : ; boldogul: , , 
isten veletek . . . 

Táviratkihordó: (beront) Ne, még 
ne haljon meg! Távirat! 

Leó: (nyögve) O l . . : vassa . : -. fel. 
Táviratkihordó: (harsány hangon) 

Péntek Leó elvtársnak. A szegedi 
Juhász Gyula egyetemi diákotthon 
igazgatósága örömmel közli önnel, 
hogy a kért helyre a fűtőtestet so-
ronkívül beszereltetjük a követ-
kező ötéves terv keretében. 

Irta Csontos Sándor 
egyetemi hallgató (bölcsész) 

(A szerkesztőség megjegyzése: „Kí-
vánság, mely csak kívánság ma-
rad" mű hatására — melynek lé-
nyege az, hogy a diákotthon veze-
tőinek figyelmét arra hívta fel, 
hogy többet törődjenek a hallgatók 
helyzetével — az igazgató magáévá 
tette a bírálatot, s még a mű meg-
jelentetése előtt a radiátort felsze-
relték a Juhász Gyula diákotthon 
említett szobájában.) 
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