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Megfejtett talány 
Van úgy az ember 

néha, hogy bizonyos 
jelenségeket nem tud 
megmagyarázni. Sok-
szor talányos kérdé-
sek állnak elébe, mint-
egy megfejtésüket 
követetve: magyarázz 
meg bennünket, mert 
különben kísértünk. 

Ilyen kisértő ta-
lány volt számomra 
sokáig az Apáthi-di-
ákotthon menzájá-
nak egyik felirata, 
mely kifogástalan 
külső formába öltöz-
tetve foglal helyet 
politikailag fejletteb 
kartársai között. 
Nincs erőszakoltan 
aktualizált politikai 
tendenciája, nem se-
matikus, mindennapi, 
és mégis örök, csak 
ezt mondja: „Min-
den pohár megtelik 
egyszer, a korsó is 
addig jár ai." — 
feltehetőleg a kútra, 
de erről már nincs 
írásos bizonyíték. Az 
ötletes feliratszer-
kesztö, aki nem él a 
publikációs lehető-
séggel, valószínű, 
hogy több igen szép 
variánssal is rendel-
kezik. Számára azon-
ban a lényeg a fon-
tos, az egésznek a 
szelleme, a tanulság, 
melyet a korsó tra-
gikus sorsa, és a 
pohár csak románcba 
illő története — mert 
az nem törik el, 
csak megtelik — pél-
dáz. 

Csodálom a tervező 
igényességét. Mily 
kevés rikító politi-
kum! Bár az igazsá-
got kissé apolitikusan 
fejezi ki, de nem he-
behurgya, nem akar 

konjunktúra-lovag 
lenni, mint egyes 
menzai feliratok, me-
lyek a „semmit" már 
átértékelten és átpo-
litizáltán juttatják 
kifejezésre, Hallga' 
csak, mily csodálato-
san hangzik egy 
ilyen korszerű bár-
gyúság: „A fecsegés 
selejt." Á mi talá-

nyos mondatunk nem 
ilyen. Évszázadok né-
pi bölcsességét som-
mázza. El nem évülő 
örök igazság ez, a 

kampányfeladatok 
megvalósítására moz-
gósító feliratok mel-
lett. Sokszorosan bi-
zonyított igazság: 
nemzedékek korsói 
igazolták mindaddig, 
míg ki nem mentek 
a divatból és még ma 
is igazolják a divat-
ban levő — hébe-
korba — megtelő po-
harak. Még a menza 
poharai is fenntart-
ják az igazolásnak 
ezt a jogát, jóllehet 
friss víz hiányában 
nem tudnak lépést 
tartani feudális és 
polgári elődeikkel. A 
felirat értelmében 
nem is feladatuk, 
hogy állandóan telve 
legyenek, csupán 
csak egyszer-egyszer. 
És ki kell jelente-
nem, hogy ebben a 
vonatkozásban elvi 

következetlenséget 
még nem tapasztal-
tam. 

Sokáig izgatott ez 
a talányos felirat, 
vájjon mit akar kö-
zölni? A minap egyik 
ott étkező barátom 
óvatos kérdéseimre 
megadta a választ. 
Ez a felirat, mely-
nek minden sorában 
a szelíd-okos népi 
bölcsességet véltem 
felfedezni, fenyeget. 
Azt is megtudtam, 
hogy a menzai tolva-
jokat figyelmezteti. 
Ej, ej, nem lehetett 
volna világosabban 
megmondani, hogy 
mit akarnak? Nagy 
munka volt, míg e 
talányt megfejtettem, 
de sikerült. 

Ahogy most elgon-
dolkodom a feliraton 
meglep annak csu-
pán ökonomiai célo-
kat kifejező jellege. 
Nem akar nevelni, 
sem jobb útra térí-
teni, csupán a menza 
gazdasági céljait szol-
gáljai 

Az Egyetemi Könyvtár múltévi munkájáról 
Véleményem sze-

rint az emberekre 
jobban lehetne hatni, 
ha öntudatukra, er-
kölcsi érzésükre, 
eszükre, műveltségük-
re próbálnánk befo-
lyást gyakorolni. 
Hogy másokat meg-
mentsek e talányos 
feladattal való birkó-
zástól, s ugyanakkor 
a menzának is segít-
ségére legyek gazda-
sági céljai megvalósí-
tásában, a fenti szem-
pontok szerint cso-
portosítottV a menza 
kimondott gazdasági 
érdekeit szolgáló, de 
ugyanakkor az embe-
rekre sokoldalúan ha-
tó világos és közért-
hető feliratszövegeket 
készítettem fegyelme-
zetten étkező, de 
esendő barátaim szá-
mára: 

1. Ökonomiaiak: „A 
csórás kiküszöbölésé-
vel előre a rentábilis 

menzavezetésért!" 
„Mindent a szemnek, 
de semmit a kéznek!" 

2. Erkölcsi alapon 
állók: „Az etikusok 
egybehangzó vélemé-
nye: a lopás csúnya." 

3. Valláserkölcsi 
alapon állók: „Étkez-
zék, de ne vétkez-
zék!" „Lopott holmin 
nincs isten áldása!" 

4. Fejlettebb öntu-
datra ható: „A szaj-
rézás a legunszinpati-
kusabb polgári csöke-
vény." 

5. Az étkező véle-
ményét kifejező: 
„Zöld menzajegyre 
fehérjegyre járó ebé-
det felszolgálni a leg-
sürgősebben kiküszö-
bölendő felületesség." 

Azt hiszem, a fenti 
jelszavak világosab-
ban és kevesebb kön-
törfalazással fejezik 
ki azt a gondolatot, 
amit a fenntebb idé-
zett talányos szólás-
mondás az írás nyel-
vén csak eldadogott, 
öregesen, foghíjjasan 
elmotyogott. Ha már 
lúd, legyen kövér! 

K. L. 

S P O R T 
Miért nem vehet résxt az Egyetemi Haladás 

a megyei labdarugó bajnokságban 
A megye! ba jnokság tavalyi kétcsopor-

tos beosztása helyett az idén egycsopor-
tos a ba jnokság 16 csapat ta l . Jogosult 
résztvenni a megyei ba jnokságban a nmlt 
évi két csoport első hét-hét helyezettje, 
va l rmint a Járási, városi ba jnokság győz-
tesei részvételével rendezett körmérkőzé-
sek két első helyezettje. A volt Szegedi 
Honvéd SE és az Egyetemi Ha ladás Sport-
kör egyesülésével a Szegedi Ha ladás Sport-
körnek két helye volt a megyei bajnok-
ságban . A Jelenleg az NB I. ta r ta lékbaj-
nokságában já t sszó Ha ladás II . és az 
Egyetemi Haladás , amely tavaly hatodik 
helyen végzett, lett volna Jogosult részt-
vennl a megyei ba jnokságban . Az eredeti 
sorsolásban a Ha ladás I I . szerepelt, ÍZ 
Egyetemi Haladás nem. Az egyetemi i l jú-
ság már akkor mél tányta lannak tar to t ta , 
hogy nem vehet részt a megyei ba jnok-
ságban annál is Inkább, mert az egye-
sülés alkalmával nem szűnt meg az Egye-
temi Haladás . A volt Honvéd csapatok 
kiegészítve a legjobb egyetemi és főisko-
lai hal lgatókkal . Szegedi Haladás néven a 
ví -os l vá lasz tmány irányítása alatt külön 
költségvetéssel mint Ha ladás minőségi 
csapatok szerepelnek. Emellett függet lenül 
működik az Egveteml H a l a d á s Sportkör 
is. A megyei TSB ezt a szervezés! formát 
nem ismerte el. 

A ba jnokság megindulása előtt az Egye-
t -m! Haladás ügyének rendezése végett az 
OTSB-he? fordult. Az OTSB egyik munka-
társa, Tóth elvtárs személyesen beszélt az 
MTSB elnökével, hogy á l láspont ja helyte-

len és az Egyetemi Ha ladásnak Joga van 
indulni a megyei labdarugó ba jnokság-
ban. Közben a Ha ladás I I . a tartalék-
ba jnokságban indult, tehát egy hely meg-
üresedett a megyei ba jnokságban . Ezt 
azonban nem az Egyetemi Haladás kapta, 
hanem, nem tudni, milyen alapon, a Szen-
tesi Lokomolívot osztották be. Az Egye-
temi Haladás Sportkör vezetősége ú j ra 
fellebbezett az OTSB-hez, melytől az 
MTSB megyei elnöksége í rásban is utasí-
tást kapott, hogy ossza be az Egyetemi 
Haladás t a ba jnokságba . A Megyei Test-
nevelési és Sportbizot tság ennek ellenére 
sem tett eleget a sportkör jogos kíván-
ságának . Ugy látszik, az MTSB ez eset-
ben a sportpolitikát összetéveszti a pro-
tekcióval. 

Az egyetemi i f jú ság sportolni akar meg-
felelő színvonalon. Miért küzdjön egy 
labdarugó csapat , ha nem azért, hogy 
előbbre Jusson és magasabb osztályban 
já tszhassék? Miért küzdjön az I f júság , ha 
nem azért, hogy a spor tban Is fejlődhes-
sen? De megyénk spor t jának hivatott ve-
zeiől önkényesen Intézkednek, nem tudni, 
milyen alapon. Közel két hónnnon keresz-
tül akadékoskodott a megyei TSB az Egye-
temi Haladás jogos kérésének teljesítésé-
ben. Addig húzta az ügyet, hogy mo-t 
már hat mérkőzés lejátszása után lehetet-
len egy ú j csapatot bevonni. Ez ma<ra a 
szomorú valóság, melyet a Ludas Matyi 
viccként megí rha tna . 

H. E. 

Jláttuk, hallóit uh 
Már azt is, hogy a Gazdasági Hi-

vatal sokszor bürokratikusán jár 
el. Ezideig nem nagyon hittünk eb-
ben; de a Marxista Tanszék sze-
mináriumvezetőinek járó díjak ki-
fizetése körül dúló példátlan rend-
szertelenség és nemtörődömség, a 
hosszas huza-vona a GH részéről 
már meggyőzött bennünket, hogy a 
szálldogáló hírekben van igaz-
ság is. 

Eddigi cikkeink mintha meg se 
jelentek volna. — Az I. menzán 
még mindig létezik a hirhedt „Mar-
gitka", kinek a „goromba" jelző 

szelíd dicséretnek számítana; Fel-
tesszük a kérdést az Üzemélelme-
zési Vállalat Személyzeti Osztályá-
nak (a menza vezetőségének úgy is 
hiába tennénk!):. „Csak egy kislány 
van a világon?" 

Heti zenétlen fejtörő 
Miért van még mindig elhanya-

golt, rendetlen állapotban a Rerrich-
tér? Vájjon ez hasonulása a térnek 
az őt egyik oldaláról határoló Bo-
lyai Intézethez? 

(A helyes megfejtők közt kiosz-
tunk 10 db. térrendészeti tervet a 
sok közül!) 

Az Egyetemi Könyvtár több 
mint harmincéves történetében az 
1952-es esztendő jelentette a leg-
döntőbb időszakot: a korszerű 
könyvtári munka alapjait és a szé-
les mozgalommá fejlesztett köl-
csönzési rendszert ez az év terem-
tette meg. 1953-ban ezen az úton 
tovább haladtunk előre. Az év fo-
lyamán beiratkozott több mint 
5000 látogató közül két és félezer 
egyetemi hallgató, 1200 középisko-
lai tanuló, jelentős számú egyete-
mi dolgozó és pedagógus, valamint 
mintegy 1000 egyéb hivatású dol-
gozó vette igénybe a könyvtár 
szolgáltatásait. A több mint 38.000 
kölcsönző az év folyamán összesen 
69.000 könyvet kölcsönzött ki, míg 
az olvasótermet látogatók száma 
meghaladta a 47.000-t. A kiköl-
csönzött művek zöme, pontosan 
53.842 kötet könyv, szépirodalmi 
jellegű, kisebb része, 15,206 munka 
szakirányú volt; az olvasótermi 
használatnál az arány 38.921 kötet-
tel 5.061 ellenében a szakirodalom 
javára mutatkozott. 

Az egyetemi könyvtár 1952. óta 
külön kutatószobát biztosít a tudo-
mányos munkával elmélyülten, 
tartósabban foglalkozó egyetemi 
tanárok és tudományos segédsze-
mélyzet számára. A mult évben 
kb. 800 alkalommal vették igénybe 
a kutatószobát. Ugyancsak ered-
ményesen folyt a helyben megsze-
rezhetetlen, ritka könyveknek 
könyvtári kölcsönzés ú t ján való 
biztosítása a kutatók számára: 350 
könyvet szerzett meg más könyv-
táraktól ezen az úton a könyvtár. 
Rendszerré vált már a kikölcsön-
zésből beérkezett könyvekről tör-
ténő kiértesítés is, amennyiben 
1953-ban 2.700 esetben küldött ki 
a könyvtár postai értesítést azok-
nak, akik bentjártukkor nem kap-
hatták meg a keresett műveket. 
A tájékoztató szolgálat kb. 6.500 
esetben adott az olvasóknak ér-
demleges felvilágosítást a számta-
lan kisebb eligazításon, katalógus-
használati tanácsadáson kívül. Je-
lentősebb szakkérdések irodalmá-
nak alaposabb munkával történő 
összegyűjtését egyes kutatók kü-
lön kérésére 87 esetben végezte el 
a könyvtár bibliográfiai csoportja. 
Ugyanez a csoport rendszeres tá-
mogatásban részesítette, tanácsok-
kal látta el az egyes egyetemi in-
tézeti könyvtárakat, s időről-időre 
tájékoztatta őket a könyvtárba be-
érkezett jelentősebb szakmunkák-
ról, folyóiratokról; 

A könyvtárnak 1953 folyamán 10 
különféle terjedelmű és jellegű kiad-
vány jelent meg, így több ajánló 
bibliográfiája is. „Mit olvasson a 
szakérettségi tanfolyam hallgatója 
magyar és világirodalomból" cím-
mel a költőkről; később szovjet 
tanulmányok földolgozásával a 
vízépítésről; a népnevelők számá-
ra a választásokról; pedagógusok 
részére az iskolai munkatervek ké-
szítéséről; végül a tudósképzésröl 
adott ki a könyvtár ajánló és röp-
lap-bibliográfiákat. Külön kataló-
gust jelentetett meg a könyvtár 
az 1953. március 15. és 24. között 
megrendezett, ez idő alatt 12.498 
látogató által megtekintett nagy-
szabású kiállításról, amely „Má-
tyás király könyvtárától a 3.000 
népkönyvtárig" címmel a magyar 
könyvtárügy fejlődését mutatta be 
értékes anyagon szemléltetve. 
Ugyancsak útmutatóval tájékoz-
tatta a nézőt a könyvtár az 1953. 
decemberében megrendezett Rje-
pin-kiskiállításon is. A bibliográfiai 
csoport összeállította a könyvtár-
tani szempontból jelentős Bibliote-
kar-repertóriumot, amely a szov-
jet könyvtárügy vezető folyóiratá-
nak anyagát teszi áttekinthetővé a 
magyar könyvtárosok számára. Vé-
gül a „Vár a könyvtár" címmel, 
nagv példányszámban, ízléses kül-
sővel megjelent a könyvtárat pro-
pagáló, a könyvtárhasználat mód-
jait, a könyvtár-nyújtotta lehetősé-
geket ismertető tájékoztató. 

A könyvtári gyarapodás is kielé-
gítőnek mondható, amennyiben 
beszerzés út ján 5.237 kötettel, 
ajándék révén 529 művel gazdago-
dott a könyvtár állománya. Az év 
folyamán a könyvtárba 428 folyó-
irat járt. Az évi gyarapodáson kí-
vül földolgozásra került még a 
régi rendszer mulasztásaként öm-
lesztett állapotban lévő mintegy 
100.000 darab nyomtatványból is 
3.600 kötet, valamint a természet-
tudományi kari könyvtárak kb. 
1.300 kötet könyve is. Elkészült a 
könyvtár marxista tematikus kata-
lógusa, amely alapján az érdeklő-
dőknek ideológiai, társadalomtudo-
mányi, külpolitikai stb. kérdések-
ben a könyvtár hamarosan tá jé-
koztatást tud nyújtani. A mult 
terhes örökségeként fölhalmozott 
„ömlesztett anyag" az elmúlt nyá-
ron került évtizedek óta polcokra. 
Ugyanekkor a könyvtár leltározás-
ra előkészített mintegy 300 lődd-

nyi folyóirat, hírlap és aprónyom-
tatvány-anyagot is, amelyek közül 
váratlanul értékes 1919-es és mun-
kásmozgalmi nyomtatványok ke-
rültek elő. A belső munkát is, az 
olvasók eligazodását is jelentősen 
segítette az ú j olvasói katalógus és 
a különféle szakkatalógusok ren-
dezése. A könyvek regenerálását 
és megelőző védelmét a könyvtár 
házi könyvkötő üzeme végzi. 

Az év folyamán 17.000 forintos 
költséggel új, korszerű ruhatár és 
olvasói-tájékoztató terem létesült. 
A könyvtárlátogatók és a könyvtár 
dolgozói részére napközben falato-
zó áll rendelkezésükre. A kor-
mányprogramm szellemében a 
könyvtár dolgozói részére tusoló is 
létesült. 

Az egyetemi könyvtár jelentős 
szerepet játszott a szegedi könyv-
tárügy fejlesztésében is. A járási 
könyvtárnak például számos oro-
bléma megoldásánál segítségére 
voltak a könyvtár dolgozói. 

A könyvtár dolgozói tapasztalat-
cserékkel is gyarapították szakmai 
tudásukat: így az egyik könyvtá-
ros három hónapon át a budapesti 
egyetem Könyvtártudományi Inté-
zetében, egy másik az akadémiai 
könyvtárban két hétig végzett — a 
vendéglátók teljes megelégedésére 
—• könyvtári tanulmányokat. 

Ha az eddigi igen szép eredmé-í 
nyeink mellett a könyvtár még 
mindig meglévő hiányosságait is 
szemügyre vesszük, elsősorban is a 
felszabadulás előtti állapotok máig 
meglévő tehertételét, a könyvtár 
hatalmas mennyiségű folyóirat és 
hírlapanyagának rendezetlenségét 
kell említenünk. Ezen a könyvtár 
rendszeres munkával, de csak kor« 
látozott ütemben tud javítani; Ki« 
sebb hibák mutatkoztak még az 
elmúlt évben a tervfegyelem meg-
tartása, pontosabban a feladatok 
sorrendjének betartása terén is» 
Végül — ugyancsak a mult nagy-
mérvű restanciája következménye« 
ként — a könyvtár dolgozóit any« 
nyira a belső rendezési munka kö« 
tötte le, hogy tudományos mun« 
kára alig gondolhattak. 

Az egyetemi könyvtár 1954-beii 
a tavalyi eredményeket tovább« 
fejlesztve, az elmúlt évi munkában 
még megmutatkozott hibákat kija-
vítva, még inkább az egyetemi ok« 
tatás és kutatás szolgálatába állít« 
ja erőit. Dolgozói nemcsak Jó 
könyvtári szolgáltatással, tájékoz« 
tatással segítik az egyetem mun« 
káját, de maguk is tudományos 
eredményeket produkálva, az ed« 
diginél is nagyobb részt vállalnak 

• az egyetem feladataiból,-

Az 1954. évi V. Korányi Vándorgyűlés 
Május 6-án ül össze Szegeden az 

V. Korányi Vándorgyűlés, a sze-
gedi I. Belklinika rendezésében. A 
kongresszus ezévi elnöke Hetényi 
professzor. 

A Korányi vándorgyűléseket alap-
gondolatuk különíti el a szokvá-
nyos orvoskongresszusoktól. Az 
orvostudomány rohamos fejlődése 
ugyanis azt eredményezte, hogy az 
egyes kutatók csak saját szűkebb 
tárgyuk problémakörét ismerik. A 
kutatók hajlamossá válnak tehát 
arra, hogy elfeledkezzenek az em-
beri szervezet egészének dialekti-
kus egységéről. Ez a hiányosság 
könnyen helytelen útra terelheti a 
további kutatást. 

Korányi Sándor, a magyar orvo-
sok egyik legnagyobbika, a dialek-
tikus szemléletnek volt szószólója. 
A róla elnevezett nagygyűlés elő-
adásait tehát nem egy-egy szakmá-
ból válogatja ki. Olyan beszámoló-
kat tűznek műsorra, melyek a be-
tegágy mellett felmerült kérdése-
ket kísérletes eszközökkel oldanak 
meg és melyeknek eredményei a 

betegség felismerését, a beteg gyó* 
gyulását közvetlenül előmozdít« 
ják. 

Az idei vándorgyűlésnek az ad 
különös jelentőséget, hogy Korá-
nyi Sándor halálának 10. évfordu-
lóján ül össze. Az évforduló súlyát 
a Magyar Tudományos Akadémia 
azzal is kifejezésre kívánta jut-
tatni, hogy a kongresszusra számos 
külföldi tudóst hívott meg. A kon-
gresszus nemzetközi jellege fontos 
lépés tudományos elzárkózásunk 
felszámolása irányában és így a tu-
dományos élet terén az új kor-
mányprogramm nagyjelentőségű 
megnyilvánulásának tekinthető. 

A külföldi vendégek bizonyára 
meg kívánják tekinteni majd az 
egyes intézeteket. A rendezőbizott-
ság május 7-e délutánján biztosí-
tott erre időbeli lehetőséget. He-
lyes volna tehát, ha erre a látoga-
tásra az intézetek felkészülnének, 
hogy vendégeink tömör, helyes ké-
pet kaphassanak az Orvosegyetem 
munkájáróL 

Halmágyi Dénes 

Hogyan segíti a szakmai továbbképzést 
a bölesészetkari tudományos diákköri munka 

[V em lehet mondani, hogy a Böl-
csészeti Kar oktatói különös 

lelkesedéssel fogadták volna annak 
idején a tudományos diákkörök 
szervezésére vonatkozó rendeletet. 
Ugy látszott, mintha a négy-öt év 
előtti szakkörök támadtak volna 
fel, úgy tűnt, mintha olyasvalami-
ről lett volna szó, ami több vonat-
kozásban emlékeztetett a régi kö-
zépiskolás önképzőköri gyakorlatra. 
Nem volt világos, miképpen illesz-
kednek majd bs a diákkörök a kar 
oktatási formái közé, annál kevésb-
bé, mert hiszen éppen reájuk kel-
lett hárulnia — legalább is részben 
— az egyik legtöbbet vitatott s a 
kar jelenlegi s t ruktúrájá t tekintve, 
legnehezebb feladatnak: a tudomá-
nyos képzés előmozdításának. A 
szervezés azonban megtörtént s már 
az elmúlt tanévben megindult a tu-
dományos diákköri munka. Le kell 
szögezni: nem sok eredménnyel. 
Hibák történtek & szervezés terén, 
a személyi összetétel megválogatá-
sában, s a második félév során (ez 
volt a kezdeti korszak) a kívánal-
makat csak formálisan sikerült tel-
jesíteni. A diákkörök igazi tartal-
mat nem kaptak s nem voltak nép-
szerűek. 

A z idei tanévben azonban, ami-
kor az önállóságra való neve-

lés és a tudományos képzés kérdé-
se még fokozottabb erővel lépett 
fel. a diákkörök problémáján is ú j -
ból kezdtünk gondolkozni. S ennek 
során kiderült, hogy kevés alkal-
masabb lehetőság van a tudomá-
nyos képzésre a diákköröknél. Ez 
persze összefügg a kar egész okta-
tási rendszerével is. A helyzet az, 
hogy a bölcsészkari szemináriumok 
ma már nem az anyaskövetés út-
ián járnak, egyáltalában nincsen 
korrepetáló jellegük, adottságaik-
nál fogva azonban mégis bizonyos 
korlátokhoz v&nnak kötve. Évfolya-
mokhoz és kollégiumokhoz kaDcso-
lódnak s ha nem is anyagkövető 
módszerrel, de mégis az előírt, kö-
tött tantervű kollégiumhoz, az év-
folyam előírt tananyagához igazod-
nak. Ennek folytán a hallgatóság-
nak nincs meg a lehetősége, hogv 
például az első évfolyam anyagának 
valamelyik részével később is fog-
lal kozhassék oly módon, hogy el-
gondolásait vagy az esetleg elért 

eredményeit bemutathassa és vl« 
tára bocsáthassa. Ily módon azon« 
ban a hallgatóságot éppen attól a 
lehetőségtől fosztjuk meg, hogy 
valamilyen témakörben valóban el-
mélyülhessen. A tudományos diák-
körök viszont szervezetüknél, cél-
kitűzéseiknél és a keretükben folyó 
munka jellegénél fogva kiválóan al-
kalmasak arra, hogy ezt a hiányt 
pótolják. Ha a kidolgozandó téma-
körök kiválogatása helyesen törté-
nik meg, ha tagjaikat valóban az 
érdeklődés tömöríti egybe s 
ha nem téveszti szem elől a 
tudományos feladatokat, akkor sa-
játos helyzetüknél fogva még a spe-
ciálszemináriumoknál is kötetle-
nebb formában mélyíthetik el a leg-
felsőbb színvonalú oktatást. 

A Bölcsészeti Karon szeptem-
ber óta a fejlődés ebben az 

irányban indult meg. Ma már a tör-
ténelmi, nyelvészeti, irodalomtör-
téneti, esztétikai és orosz nyelvi tu-
dományos diákkörökben olyan 
munkák készülnek s olyanok kerül-
nek megvitatásra, amelyek a leg-
több esetben elérik a publikálást 
közvetlenül megelőző színvonalat. 
És há minden remény megvan ar-
ra, hogy a kar végre kilép egész-
ben véve jellemző tétlenségéből a 
tudományos utánpótlás vonalán, ak-
kor ezt nem kis részben a tudomá-
nyos diákkörök jelentőségének fel-
ismerése és az általuk adott lehető-
ségek kihasználása váltotta ki. 

Halász Előd 
egyetemi tanár. 

A Pécsi Egyetemek és Főiskola 
szombat és vasárnap esti rendezvé-
nyére jegyek az Egyetemek és Fő-
iskola kultúrfelelőseinél és portá-
sainál kaphatók, valamint a hely-
színen is. 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudománveevetem, Orvos-
egyetem és Pedagógiai Főiskola laDla 
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