
Jubiláló intézet 
Az évfordulók mindig 

mítanak úgy az egyén, 
nagy eseménynek szá-

mint a közösség szempontjá-
ból. Ezek az időpontok egy-
úttal a számvetés és a jövő 
feladatainak, célkitűzéseinek 
körvonalazását is jelentik. 
Ilyen évfordulóhoz érkezett 
most a JATE egyik nem nagy 
létszámú tr-nszéke, az Em-
bertani Intézet is. 

Az intézet 1940. október 
19-én alakult meg hivatalo-
san, és vezetésével dr. Bar-
tucz Lajos egyetemi tanárt 
bízták meg. Ez a megbízatás, 
valamint a tanszék létrejöt-
te, a hazai embertan szem-
pontjából nagy jelentőségű 
eseménynek számított. Ez 
egyben azt is jelentette, hogy 
a magyar antropológia egy 
ú jabb intézménnyel gyarapo-
dott, és vezetője ennek az in-
tézménynek az akkor legta-
pasztaltabbnak számító ma-
gyar antropológus lett. 

A háború és a felszabadu-
lás után indult az intézet ko-
moly fejlődésnek. Ebben a 
fejlődésben kisebb törést je-
lentett az, hogy 1951-ben az 
Egyetemi Könyvtár fejleszté-
se miatt, a Tanszéket je-
lenlegi helyére, a Táncsics 
Mihály utcai épületbe költöz-
tették át. Jóllehet az intézet-
nek 1955-ig közel kilenc ok-
tatója volt, ez a szám 1955-
re kettőre csökkent. Ez az 
év azonban mégis jelentős-
nek számít az intézet törté-
netében, hiszen ettől az idő-
ponttól kezdve a Tanszék 
személyzete fokozatosan ki-
cserélődik, és az intézet 
„megfiatalodik". 1959-ben 
Bartucz professzor a buda-
pesti ELTE Embertani In-
tézetének vezetésére kap 
megbízatást, amely az idős 
professzor munkájának to-
vábbi elismerését jelentette. 
Ennek az intézetnek ugyanis 
Török Aurél professzor ha-
lála után közel 50 évig nem 
volt kinevezett vezetője. Az 
egy évig tartó átmeneti ne-
hézségek után a Művelődés-
ügyi Minisztérium dr. Lipták 
Pált bízza meg 1960-ban a 
tanszékvezetői teendők ellá-
tásával. 

ktató munkája terén a 
tanszéknek sem a 
múlt tapasztalatai, 

sem a jövő reményei nem a 
legbiztatóbbak. Az oktatók a 
biológus tanárjelöltek képzé-
sében vesznek részt, akik 
számára az elő'rt kötelező 
heti óraszám egyre csökkenő 
tendenciát mutat. A koráb-
bi, két teljes oktatási évben 
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előadott tárgykör az oktatási 
reform alapján a jövőben 
csak egy félév folyamán heti 
3 órás kollégium keretében 
kerül tárgyalásra. Kérdés, 
hogy az adott körülmények 
között a jövőben eleget tu-
dunk-e nyújtani tanárjelölt-
jeinknek ebből a nem kevés-
bé fontos tárgykörből. 

Az intézet kutató munká-
jának fő profilja mindig a 
paleoantropológia, az ásatá-
sokból előkerült csontvázle-
letek tanulmányozása volt. 
Bartucz professzor a koráb-
ban még működő szegedi Ré-
gészeti Tanszékkel, valamint 
a jelenleg is működő Nép-
rajzi Tanszékkel karöltve, az 
Alföld népességének mód-
szeres tanulmányozását tűzte 
ki célul. Sajnos ennek a 
tervnek következetes megva-
lósítására nem kerülhetett 
sor, pedig többek között en-
nek a munkának is köszön-
hető, hogy az intézet — a 
későbbi módszeres gyűjtések 
eredményeképpen is — ma 
már egy országos, de kül-
földi viszonylatban is jelen-
tős paleoantropológia! gyűj-
teménnyel rendelkezik. negalább ilyen Intenzi-

tással dolgozik azon | 
jelenleg a Tanszék, 

hogy a kihalt népes-
ségen kívül a ma élő la-
kosságot is tudományos vizs-
gálat alá vegye 1958-ban 
megkezdődött a dél-alföldi 
gyerekek szisztematikus 
nulmányozása, ma már kb. 
12—13 000 gyermek adatával 
rendelkezünk. Ez az adattö-
meg elsősorban a gyermekek 
testi fejlődésének a törvény-
szerűségeit segít feltárni, 
amelynek a gyakorlati élet 
számára is sok előnye lehet. 

Amikor a jövő 25 év elé 
tekintünk, minden okunk 
megvan arra, hogy a Tan-
széktől további jó és még 
jobb eredményeket remél-
jünk. Ennek a következő út-
nak már előre olyan jelen-
tős állomása tűnik fel, mint 
a majd felépülő ú j egyetemi 
épületben egy modern Em-
bertani Intézet megvalósítá-
sa. Ha ehhez reményként 
még azt is hozzávesszük, 
hogy a magyar nép tanulmá-
nyozására hivatott három 
szakterület az antropológia, 
néprajz és régészet, ismét 
közös munkában találkozik, 
akkor a komplett kutatás 
megvalósításáról, s annak 
eredményeiről adhatnak szá-
mot 25 év múlva az Intézet 
dolgozói. 

Dr. Farkas Gynla 

DCUen eaen öten 
Orvosegyetemünk oktatóinak 

külföldi tanulmányútjai 
A múlt tanévben a Szege-

di Orvostudományi Egyetem 
oktatói, orvosai, tudományos 
munkatársai közül összesen 
kilencvenöten jártak többhe-
tes tanulmányútakon külföl-
dön. 

A testvéregyetemekkel töl-
tött baráti szerződések ke-
retében heten tizenhárom he-
tes tanulmányúton Halléban 
jártak, egy személy oedig 
Olomoucben töltött kéthetet. 
A szocialista országokkal kö-
tött egészségügyi és kulturá-
lis egyezmények alapján 
Csehszlovákiában 4 hetes ta-
nulmányúton járt 2 fő, Len-
gyelországban pedig 2 hetes 
tanulmányúton 1 személy. 
Kulturális egyezmény alap-
ján Cseb^z'ovákiíban Olo-
moucben 3 he*es tnnulmánv-
úton 1 személv. Rratis'avá-
ban 2 hetes tanulmányúton 
2 személy, Bulgáriában pedig 

2 hetes tanulmányúton 1 sze-
mély vett részt. 

Ugyancsak kulturális 
egyezmény keretében angliai 
meghívásnak tett eleget 1 fő. 
aki 2 hetet töltött Angliában. 
Olaszországban pedig 1 sze-
mély járt 2 hetes tanulmány-
úton. 

Az elmúlt tanévben 7 or-
vosegyetemi oktató kapta 
meg az 1 éves Humboldt-
ösztöndíjat, akik a közeljö-
vőben befejezik tanulmány-
útjukat. 

Egyéb meghívásokkal ösz-
töndíjakkal 1 éves nyugati 
tanulmányúton nyolc sze-
mély, 10 hónapos tanulmány-
úton 1 fő, 8 hónapos tanul-
mányúton 1 fő. hat hónapos 
tanulmányúton 3 személy, 3 
hónapos tanulmányúton 1 fő 
és 1 hónapos tanulmányúton 
1 személy vett részt 

Megnyílt a XII. 
Vásárhelyi Őszi Tárlat 

U l leqiuvn 
Érdekes előadások három szekcióban 

TANYAUDVAR Fontos Sándor festménye a kiállításon 
Az elmúlt napokban nyitották meg Hódmezővásárhelyen 
a Tornyai János Múzeum termeiben az esztendő legjelen-
tősebb dél-magyarországi képzőművészeti eseményévé 
nőtt hagyományos Vásárhelyi öszi Tárlatot, amelyre' ti-
zenkettedszer került sor ez alkalommal. ' Az idei kiállítás 
az előző évekhez viszonyítva lényegesen egyenletesebb 
mind a művészi látásmód, mind az alkotások értéke te-
kintetében s méltón reprezentálja a modern magyar kép-
zőművészet legegységesebb iskolájává rangosodott „vásár-
helyi pikturát". Már ismert és elismert idősebb művészek 
mellett a fiataloknak népes és nagyon tehetséges gárdája 
vonul fel ezen a tárlaton is. Külön erénye az idei kiállí-
tásnak a minden eddiginél gxzdagabb és színvonalasabb 
szobor és plasztikai anyag. Talán csak a grafikai rész 
maradt el a várakozástól. A divatos modernkezés, külön-
féle képzőművészeti „izmusok", virtuskodások helyett a 
vásárhelyieknél a mondanivaló egyszerű, ökonomikus 
kifejezése, a látásmód legnemesebb realizmusa az alkotá-
sok célja, "ars poeticája". Rangos művészetükre külföldön 
is fölfigyeltek. Érdemes ezt a tárlatot megtekinteni, meg-

éri az élmény a fáradságot. 

A Collegium Artium októ-
ber 5-én megnyitotta soro-
zatát a Haydn, Mozart és 
Beethoven művészi és em-
beri kapcsolatalt tárgyaló 
előadással, ö t egymást kö-
vető héten át különböző as-
pektusokból Beethoven mű-
vészetét vizsgálja a Zene-
tudományi Szekció. Dr. Nagy 
István értékeli szimfónikus 
és vokális művészetét, fog-
lalkozik ismertebb zongora-
szonátáival, dalaival, vala-
mint nyitányaival és kama-
raműveivel, s kitér a nagy 
német zeneszerző késői zon-
goramuzsikájára is. Szerepel 
a programban Beethoven és 
a korai romantika (Weber, 
Schubert, Berlióz) kapcsola-
tának elemzése, s a befeje-
ző előadás a XX. századi 
zenére (Prokofjev, Bartók) 
gyakorolt hatását muta t ja 
ki. 

A feldolgozott anyag 
„szemléltetésére" a szimfó-
nikus műveket hangleme-
zek közvetítik; A dalokat és 
hangszeres műveket a Sze-
gedi Nemzeti Színház opera-
tagozatának művészei és a 
szegedi Zeneművészeti Szak-
iskola tanárai, növendékei 
elvenítik meg. 

rövidsége akadályozza a ter-
mékeny viták kialakulását 
Marad , tehát a hagyományos 
megoldás: a referátum be-
fejeztével a nem kevésbé 
hasznos beszélgetést kezde-
ményezhetnek az érdeklő-
dők az előadóval, akár egy 
feketekávé mellett. 

A Collegium Artium tör-
ténetében újdonságot jelent 
a Filmművészeti Szekciá 
bevezetése. Esténként a le-
vetítendő filmeket aktuális 
esztétikai problémákat tag-
laló ismertető vezeti be az 
Auditórium Maximumban. 
Október 22-én mutat ják be 
Balázs Béla alkotását, « 
„Valahol Európában"-t. Egy 
hét múlva a Talpalatnyi 
föld következik, majd a 
Körhinta, s befejezésül négy 
magyar kisfilmre kerül sor. 
Vitára kérdés-felelet formá-
jában nyílik alkalom, sőt 
dec. 10-én, a bemutatók ide-
jére megérkeznek a Nyitány, 
Válás Budapesten, Ének a 
vasról és a Te kisfilmek al-
kotói. 

Előadótok Itót helyen 
A Képzőművészeti Szek-

ció vezetője Vinkler Lász-
ló, a Szegedi Tanárképző 

rt. , . , . , Főiskola tanára. Az előadó 
Uj s z e k c i ó : f i lmművész»» az első alkalommal Napóle-

Pogány Frigyes két kör- °z"etbfn ^ í m m t k f ^ f T w V M 
nyezetesztétikai előadást fog S T ^ f i S E 

A következő héten a forra-
dalmi romantika művészetét 
elemzi Delacroix és Daumier 
alkotásain keresztül. 

Az Aart Kirto bemutatóit 
a Bölcsészettudományi Ka-
ron rendezik meg, a többi 

tartam. 
A Collegium Artium eél-

jának megfelelően sok Irá-
nyú műveltséget kíván nyúj-
tani hallgatóinak. Az elő-
adók úgy vezetik beszámo-
lóikat hogy elhangzásuk 
után a diákok kérdéseket előaejást a TTK Béke-tanter-
tehessenek fel. A Zenetu- mében tart ják. 
dományi Szekcióban az idő (g f ) 

Színházi ankét ét esztétikai kör 

Rendezvények a főiskolán 
Október 5-én este összejö-

vetelt tartott a Tanárképző 
Főiskola ' KISZ Végrehajtó 
Bizottsága. Az utánpótlás és 
más kérdések között' lénye-
ges napirendi pontként sze-
repelt az első félévi rendez-
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Mit tud 
az 

M-3-M ? 

Liebmann Béla felv. 

Felszerelték a József Attila Tudományegyetem Kiberne-
tikai laboratóriumában a Magyar Tudományos Akadémi-
ától kapott M—3—M elektronikus számolóberendezést. A 
Kibernetikai Laboratórium munkatársai elmondják, hogy 
az ú j gép bár nem a legújabb rendszerű, bonyolult 
felépítésű s a kezelése nem könnyű feladat, hatalmas se-
gítséget jelent tudományos kutatómunkájukhoz, elsősor-

ban programozási és vezérlési elvek kidolgozásához. 
Képünkön as erős bctrnalapozásra szerelt géprendszert 

lá that ják « munka közben. 

vények programozásánaK 
megvitatása. 

A nov. 7-i ünnepség szer-
vezéséről Makkai Katalin 
III éves hallgató gondos-
kodik. A kultúrfelelősök 
arra törekednek, hogy sza-
kítsanak a „vonalas" műso-
rokkal, Újszerű programot 
állítottak össze, amelyen fel-
lép a női kar is. Rácz Gábor 
vezetésével a z Irodalmi Szín-
pad béke tárgyú versekkel 
készül a megemlékezésre. 
Október első felében meg-
rendezik elsőévesek számá-
ra a tehetségkutató szavaló-
versenyt A következő hó-
napra a Szegedi Nemzeti 
Színház művészeinek közre-
működésére számítva anké-
tot terveznek. amelyen 
mindhárom kollégium lakói 
részt vennének. 

A KISZ-oktatás keretén 
belül esztétikai sorozat kez-
dődik — főiskolai és meg-
hívott előadók irányítása 
mellett. Az általános kérdé-
sekkel foglalkozó bevezető 
után irodalmi, zenei, kép-
zőművészeti, va lamint moz-
gás- és filmművészeti tár-
gyú referátumokból épül fel 
az esztétikai kör programja. 

A gólyabál — és — avató, 
a kollégium gyűlések miatt 
csak november elején indul-
nak Vinkler László művé-
szettörténeti előadásai a Pe-
tőfi Sándor leánykollégium-
ban. Ugyanitt kerül majd 
sor az elsősök tájékozódása 
érdekében szegedi írókkal 
való találkozásra. 

A Kollégiumi Napok kiál-
lításán valószínűié? ta 'álko-
zunk a képzőművészeti al-
kotókör tasiainak munkái-
val. Heti két alkalommal 
tartanak foglalkozásokat — 
mindenek előtt tanulnak. 

cA ta^tal&ml%él: 
Testvérlapjaink írják 

• 

A pozitívumokat felhasználva 
• 

Szélrózsa 
• 

Az ifjúsági vezetésről 
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