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SZEGEDI EGYETEM 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

IV. óvf. 10. szám 1956 május 23. Ara 40 fillér 

Sok sikert az éwégi vizsgákhoz! 

Az SZKP XX. kongresszusa 
a tudományos oktatás és 

A XX. kongresszus nálunk is telei nemcsak a tantervig, ha-
cagy alkotó erőket szabadított nem egyenesen a programokig 
fel, s örömmel láthatjuk a kon- hatnak. 
gresszus erjesztő hatásának jeleit Elsősorban bizonyos tantár-
az egyetemi munka területén is. gyaknak a tantervbe való felvé-
Megkczdődött a kongresszus ha- telére vagy kihagyására gondo-
túrozatainak értékesítése a ma- lok. 
gyar tudomány számára. Példát természetesen csak a 

A XX. kongresszus egyik leg- s a j á t munkaterületemről vehe-
döntőbb eredménye a kollektív t e k > abban a reményben, hogv a 
vezetés elvének rehabilitálása v; tában más területről majd 
volt. A kongresszus maga is do- kiegészítenek; A törvényesség 
lamentálta a kollektív vezetés sérthetetlenségének biztosítása 
diadalát is _ megállapította: a a XX. kongresszus egyik leg-
XIX. is a XX. kongresszus kö- döntűbb követelménye. Hogy 
zötti időben elért eredmények milyen mélyreható összefüggése 
annak köszönhetők, hogy a párt- v a n e i l n e k a tudomány fejlődé-
ban érvényesültek a pártvezetés s é v e i ( ^ minden tudományos 
lenini elvei, elsősorban pedig a dolgozó lemérheti. De nemcsak 
kollektív vezetés elve. erről, hanem az egész állami mfi-

F,gy ember helyett milliók ködés törvényességének fokozott 
gondolkodnak, egy akarat he- biztosításáról van szó. Alla-
lyelt milliók akarata érvényesül munk a törvényesség feletti fel-
— állapították meg a kongresz- ügyelet önálló intézményével 
szus nyomán a kollektív vezetés rendelkezik, s e felügyelet haté-
elvének lényegét. . konysága igen nagy érdekünk. 

A kollektív vezetés a kollektív Érthető tehát a követelmény, 
gondolkodás kibontakozását és l">sy a törvényesség feletti fel-
érvényesülését jelenti az élet ügyelet, mint önálló tantárgy a 
minden ' területén. A kollektív jogi kar tantervébe felvétessék, 
gondolkodás gyakorlati formája A tantárgy maga a törvényesség 
a gondolatok kicserélése, a dol- betartására és betartatására ne-
gok helyes megbeszélése. Egy vei, a tanulmányi anyag a leg-
hclyett milliók gondolkodnak az szélesebb jogi látókört biztosítja, 
ország, a nép ügyeiről, s kiese- mert a törvények, a jog érvé-
réit/; gondolataikat. Az ellenőr- nyesülésének minden területét 
/.ött, megtisztult, a gyakorlattal megvizsgálja, s ezenkívül a jo-
és ezer tapasztalattal "hitelesített gászokat a leggyakorlatibb mó-
¡romlolat érvényesül a társadat don segíti jövendő feladataik el-
lőni építő tevékenységében. látásában. Nincs olyan jogászi 

Minden közösségben a közös foglalkozás amely ne volna 
gondolkodás lesz a haladás esz- iveden ermtkezesbcn a tor-
kvze, a vélemények ereje a fej- ^nyesseg felein felügyelet gya-
lődés mozgatója.' Győzelmes vi- f ^ f «• • Un"3 

lágnézetünk vitákban érik és hnebb vagy nagyobb mertekben 
vilik anyagi erővé, mindennapi « feladata a törvenyesseg szol-
munkákhoz szükséges erők for- S'Hata és erősucsc. A törvenyes-
rásává ségnek a XX. kongresszus 

Vizsgaproblémák 

Óta 
különösen megnövekedett fon-

, . .. tossága állami és társadalmi éle-na^-szüksége van az ilyen gon- t ü n k b e n k ö v c t £ Ü q tórvó. 
dolkozo vitazo, alkoto közösség f e l e l t i felügyelet egvetc-
segitseg'ere, hogy fejlődhessen s J . o k * a t ó s á t 
tarsadalnu szerepét betölthesse. A m ; i s i k p-1 ( J a , a n u l s á ? o s 

A mi tudományos munkánk- je] le t ^ jofr; karon olyan fér-
nak sajátos vonása az oktatás' f ; a k a t nevelünk, akik a jövőben 
sal való egysége. A tudomány- a z ¿Uami élet fontos területcin 
ról való gondolkodást nem tud- töltenek majd be fontos pozíció-
juk és nem is akarjuk elválasz- k a t Államfcrjiakat kell nevel-
tani a tudomány oktatásáról „ü„ f c ) a m^Tcét alacsonyabbra 
való gondolkodástól. Mégis a ncm tehetjük. A statisztika az 
gondolatok természete szerint a áHamférfi eredményes tevékeny-
hangsúlyt a tudományra vagy a igének elengedhetetlen eszköze, 
tudományok oktatására tehetjük. Oktatómunkánk akkor lesz 

A kongresszus tanításainak gyakorlatibb, ha az államigazga-
gyakorlati alkalmazása érdeké- tási és igazságügyi statisztika 
ben a tudományos oktatásnak a oktatását bevezetjük karunkon, 
kongresszus folytán napirendre sőt, ha szaktantárgyaink okta-
kerülő egyetlen kérdését szeret- tásat is a statisztika felhasználá-
ném a kollektív gondolkodás, súval végezzük. Így hozzuk kö-
közös megvitatás tárgyává tenni. 7el a jövendő jogászt az élethez, 
Ez pedig az egyetemi oktatási fgy ismertetjük meg őt a társa-
anyag felülvizsgálatának kér- dalom mozgásával, amelynek 
dese. életében mindenképpen felelős 

Elkerülhetetlennek látom az tényező lesz. Így ébresztjük fel 
oktatási anyag mennyiségének hallgatóinkban a bivatásszerete-
és minőségének megvizsgálását a tet és a felelősségérzetet. 
tudományos oktatás feladatai A tanterv szűkítésénél szám-
szempontjából és erre vonatko- bajöhet valamely főkollégium-
zó néhány gondolatomat szeret- nak speciális kollégiummá 
ném kifejteni. való átminősítése, tantárgyak-

Egyetértck azzal, hogy a kari vagy tananyagnak a nem 
tantervek gyakori változtatása kötelező kollégiumban való ok-
nem kívánatos. Véleményem sze- l a l i i s 0 s , b- E " k I " m ' I o n t e r ü : e " 
rint azonban a XX. kongresz- ten sajátos kérdések es czert 
szus a tudományok művelésének ezekkel nem foglalkozhatom. A1 
olvan mélyreható elvi és gyakor- talánosabb érdeklődésre tarthat 
lati kérdéseit vetette fel és ol- számot az összehasonlító módszer 
dotta meg a politikai sikon, hogy alkalmazásának kérdése egyes 
ezek az egyetemi tanterveinkig rokon diszciplínák oktatásában, 
is elhalnak. Nem arról van szó, A tudomány fejlődésével jár 
hogy tanterveinket azonnal meg- n n n a k nagymérvű szakosodasa. 
változtassuk, hanem arról, hogy különvált, néha mester-
felülvizsgálatukat azonnal meg- ségesen különtartott tudomány-
kezdjük. E vizsgálat hozhat "gak azonban alaptételeiket, le-
gyors eredménveket is, de a lé- "yeges anyagukat illetően azo-
nvege az, hogy alapos megvita- "osak. Időszerűtlen-e tantervc-
tás után a szocialista tudománv >nk szűkítésével kapcsolatban az 
új helvzetében a helyes követei- 'b'en diszciplínák oktatásánál az 
ménveknek megfelelő tantervet összehasonlító módszerrel való 
dolgozzon ki. összevont oktatás gondolatát fel-

A változtatások üteménél ter- vetni? ^ 
mészetesen különbség van az 
egyes karokon oktatott tudo- A tanterveknél azonban fon-
mány természete szerint. Ügy l°sahb kérdés a programok fe-
gondolom, hogy a kongresszus lülvizsgálata, az a kérdés, hogy 
a változtatás kisebb igényével nz egyes tantárgyak körében mit 
lép fel a természettudományi kell oktatni, 
karon, mint pl. a jogi karon, B ó ' y » L a i o s 

ahol a kongresszus politikai tc- Befejező rész következik.) 

Az időbeosztás ncm új 
keletű kérdés az egyetemi 
hallgatók körében. A „kö-
zépiskolás módszerrel" és a 
túlterheltséggel többször foglal-
koztok az állami vezetés szer-
vei, olykor hivatalos lapok fóru-
main is. Legutoljára a Szabad 
Ifjúságban I. Tóth elvtárs, az 
ELTE Történettudományi kará-
nak dékánja. Cikkében javasolja, 
hogy csökkentsék a kötelező 
órák számát és szerinte az elő-
adások színvonalát emeli, lia 
azoknak látogatása nem lenne 
kötelező, mert az előadók felké-
szültségükkel arra törekednének, 
hogy előadásaik népszerűek és 
látogatottak legyenek. 

Ezzel kapcsolatban meg kér-
deztük Nyíri Antal elvtársat, a 
bölcsészettudományi kar dékán-
ját. Kérdésünkre a következőket 
mondta el: — Egyetértek I. 
Tóth elvtárssal, a kötelező órák 
számát csökkenteni kellene leg-
alább 18—20-ra (Persze nem a 
marxizmus és a honvédelem 
egyetemi oktatását kell redukál-
ni). Helyesnek tartom, hogy ne 
minden elméleti előadás látoga-
tása legyen kötelező, bár a len-
gyelországi egyetemeken beveze-
tett új módszert, miszerint csak 
a gyakorlati foglalkozáson köte-
lező megjelenni, túlzásnak tar-
tom. A kötelező órák számának 
csökkentése azért is lehetséges, 
mert az egyetemi jegyzetek szín-
vonala emelkedik, s így a vizs-
gákra való felkészülésben nem 
okozna hátrányt. Viszont jó ol-
dala lenne az, liogy hallga-
tóink többet dolgozhatnak az 
őket érdeklő témakörökben, töb-
bet búvárkodhatnának a könyv-
lirakhnia, - többet «lyaslintnúr ak 
— és véleményem szerint — ez 

a lehetőség egy tudományosabb 
légkört teremtene meg az egye-
temen, elősegítené a tudós után-
pótlás kifejlődését, — fejezte bc 
nyilatkozatát Nyíri elvtárs, 

Meglátogattuk a jogász III. 
évfolyam politikai gazdaságtan 
vizsgáját Balázs tanársegéd elv-
társnál. Az egyik hallgató éppen 
Magyarország termelékenységé, 
nek alakulásáról felelt, higgadt, 
megfontolt, alapjaiban tudja az 
anyagot, közepest kap. Mikor 
elmegy, én ig kimegyek utána, 
s megkérdezem elégedett-e a ka-
pott jeggyel. — Igen, szeminá-
riumból is közepesem volt 
feleli. íme az arany középút di-
csérete! Vajon, igaza van? Egy 
másik hallgató, amíg vizsgázik, 
megnézem az indexét, mit mond 
az előttem ülő fiatalemberről: 
Paesika István, született 1934, 
jórendűen. érettségizett, lecke-
könyvében az I. íélévben a je-
lesek dominálnak, majd mindig 
lejjebb hanyatlik az eredmény. 
Vajon, mi lehet az oka? Vizsga 
után Balázs elvtárs elmondja, 
hogy a hallgatóknak kevés ide-
jük volt a felkészülésre, ezelőtt 
2 nappal vizsgáztak honvédelem-
ből, és problémát okozott az is, 
hogy a politikai gazdaságtan cí-
mű tankönyvhöz, — amely igen 
kiváló muuka — a XX. kon-
gresszus után némi pótlást kel-
lett eszközölni az előadásokban. 
A jogászok 4 féléven keresztül 
hallgatták ezt a tárgyat, viszont 
vele párhuzamosan a II. évben 
még marxizmus is volt, ami 
nyilván túlzsúfolást okozott. Ezt 
már a következő tanévben kikü-
szöböljük, mert a marxizmus-
leninizmus alapjait csak 1 évig, 
az elsőben fogják oktatni, Bu-

lázs elvtárs egyébként a vizsga-
eredménnyel meg van elégedve, 
a csoportban hét jeles és csak 
egy bukás történt, különösen szé-
pen szerepelt Fábián Eszter. 
Persze — fűzi hozzá mosolyogva, 
— a lányok előnyben voltak, 
inert nekik nem kellett honvé-
delem vizsgára készülniök. Az 
eredmények kisebb-nagyobb elté-
résekkel tükrözik a szemináriumi 
jegyekcti 

Majd Gulya elvtársat látogat-
tuk meg, amikor a IV. éveseket 
vizsgáztatta ;,A népi demokrá-
ciák története" című kollégium-
ból. Kérésünkre elmondta, hogy 
a hallgatóságnak nehéz volt fel-
készülni, mert csak az órajegy-
zetre és kötelező irodalomra vol-
tak utalva, a központi, pesli 
jegyzetek nem jutottak el idejé-
ben hozzánk. Gulya elvtárs is 
helyesli, ha a II. ötéves terv ke-
retében igyekeznénk az egyete-
mi oktatást olyan nívóra emelni, 
amely sokkal közelebb áll a tu-
dományos jellegű módszerekhez. 
Elmondta továbbá, hogy bízik 
az egyetemi hallgatóságban, ha 
nem lenne kötelező az óralátoga-
tás, akkor is foglalkoznának, sőt 
sokkal intenzívebben tudnának 
foglalkozni a szakmájukkal. A 
vizsgaeredmények a nehézségek 
ellenére is szépek, eddig 8-an 
vizsgáztak, ebből 3 jeles (Ivá-
nyosi-Szabó, Venczer Tamásné, 
Kökényesi Tibor) és csak egy kö-
zepes. Sajnos kiemelkedő ered 
ményről nem tudok beszámolni] 
— mondja a továbbiakban Gu-
lya elvtárs —• és ennek talán 
éppen az az oka, hogy a hallga-
tóság foglalkoztatása túlságosan 
merev, középiskolás jellegű, 

Vita a második 5 éves terv irányelv-tervez étéről 
A dolgozók nagy érdeklő-

dése előzte meg a második öt-
éves terv irányelvtervezeté-
nek vitáját. Már napokkal 
előbb érkeztek javaslatok, el-
gondolások, elképzelések er-
ről, hogy a Tudományegye-
tem területén a második öt-
éves terv során ki mit sze-
retne megvalósítva látni, mit 
tartana legfontosabbnak meg-
valósítani. 

A vitát Tanács Antal 
anyagcsoportvezetőnek a má-
sodik ötéves terv általános is-
mertetéséről szóló színvona-
las beszámolója nyitotta meg. 
Utána Bodnár Béla tervcso-
porvezető a beérkezett el-
gondolások alapján jól rend-
szerezett feldolgozásban is-
mertette az összegyűjtött igé-
nyeket, melyeket főbb vona-
laiban a következőkben kí-
vánunk ismertetni: 

A Tudományegyetem má-
sodik ötéves tervvel kapcso-
latos igényei két a) Szeged 
városi, illetőleg tanácsi, b) 
felettes hatósági, miniszté-
riumi vonalon jelentkeznek. 

a) A Városi Tanács felé je-
lentkező igények közül ki-
emelhető a Táncsics Mihály 
és a Partizán u., valamint az 
Ady tér járdáinak és úttestei 
aszfaltozásának kérelme. Fel-
merült az igény a füvészkert-
hez vezető út kiépítésére, az 
újszegedi villamos Vonal fü-
vészkertig történő meghosz-
szaibbítása, sőt később me-
netrendszerű autóbuszjárat 
beállítása. Ismételten fel-
színre került az Ady téri 
sportpálya füvészkertté tör-
ténő átalakítása kérdése. 

Kulturális vonalon kívána-
lomként jelentkezett a ké-
miai épületben elhelyezett 
zenéiőóra üzembehelyezése, a 
Rerich térről elszállított Szent 
György szobor újból való fel-
állítása. 

b) A felettes hatósági, mi-
nisztériumi igény két fő cso-
portra osztható. A beruhá-
zási vonalon jelentkezik a 
jogi kari épület emeletráépí-
tése, izotop laboratórium kié-
pítése és nem utolsósorban 
egyetemi lakóház építése a 

Táncsics Mihály utca sarkán 
lévő üres teliken. Építési be-
ruházás terén felvetődött a 
sportkombinát, központi di-
ákotthon és bölcsészkari épü-
let építésének kérdése. Gépi 
berendezések beruházásánál 
a központi épület, jogi kar 
központi fűtésberendezése és 
a Bolyai épület központi fű-
tésének további kiépítése 
merült fel. Az Egyetemi 
Könyvtár részéről vasköny-
vespolcok beszerzése és a 
könyvkötészet részére ú j gé-
pek beszerzése merült fel kí-1 

vánalomként. Igényként je-
lentkezett több intézet (Al-
kalmazott kémia, Szerves ké-
mia, Kísérleti fizika, Alt. és 
fiz. kém.) gépi berendezései-
nek, laboratóriumainak to-
vábbfejlesztése és korszerű-
sítése. Többen felvetették a 
központi épület, Ady téri épü-
let és jogi kari épületnek te-
lefonközpontokkal történő 

felszerelésének kérdését. 
Ugyancsak gépi beruházási 
igényként jelentkezett autó-
busz, motorkerékpár, köz-
ponti vízdesztilláló berende-
zés, valamint geológiai talaj-
fúró beszerzésének kérdése is. 

Nagy számú műszerigény 
mellett egyéb beruházások és 
beszerzések keretében írógé-
pek, számológépek, fényké-
pezőgépeik, bútor és berende-
zési tárgyak, valamint egy 
nagy teljesítményű Rotaprint 
sokszorosítógép beszerzése 
jelentkezett. Hallgatók kul-
túrAgényeinek fokozottabb 
kielégítésére kérésként , az 
egyetemi diákotthonoknak 
vezetékes rádiókészülékkel 
való ellátása, a diákkluib ré-
szére egy mikrobarázdás le-
mez játszó-készülék és biliárd-
asztal, az egyetemi énekkar 
részére pedig 1 db hangver-
seny-zongora beszerzése je-
lentkezett. 

A Szovjet Tudományos 
Akadémia Gorkij nevét vi-
selő Világirodalmi Intézeté^ 
ben francia irodalomtörténeti 
kutatások folynak. A közel-
jövőben jelenik meg az inté-
zet munkatársi kollektívája 
művének, »A francia iroda-
lom történetének« második 
kötete. Hamarosan Anatole 
France-nak 152, Henri Bar-
bussenek 111, Prosper Meri-
méenek 89, Alphonse Dalidéi-
nak 81, Molierenek 76, Ale-
xander Dumas perenek 87 
szovjet kiadása lesz. Több-
ször kiadták Voltaire, Stend-
hal, Flaubert és más francia 
írók művelt is. 

Az állami szépirodalmi 
könyvkiadó az idén francia 
szerzők ú j könyveit adja ki. 
Köztük Zola, Diderot köny-
veit, Aragonnak az irodalom-
ról és művészetről szóló cik-
keit, VaJliant-Couturier mü-
veinek gyűjteményét. Foly-
tat ják Romáin Rolland és Ju-
les Verne összegyűjtött mű-
veinek kiadását, x , 

Lipcsében kedden meg-
nyílt a Német Demokratikus 
Köztársaság V. oszágos peda-
gógiai kongresszusa, ame-
lyen 1800 német tanító és ta-
nár vesz részt. Képviseltetik 
magukat a kongresszuson a 
Szovjetunió és a népi de-
mokratikus országok, vala-
mint Nyugat-Németország. 
Franciaország, Ausztria és 
Finnország pedagógusai iá. 
A Magyar Népközitérsaság 
képviseletében Szabó KáL-
mán, az Oktatásügyi Minisz-
térium osztályvezetője vesz 
részt a kongresszuson. 

Dr. Fritz Lange oktatásügyi 
miniszter felszólította a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ság és a Német Szövetségi 
Köztársaság pedagógusait, 
hogy egymással együttmű-
ködve dolgozzák ki az egysé-
ges Németország hadadé-hu-
manista oktatásügyének elvi 
és szakmai alapjait. , • 

A Lengyel Népköztársa-
ságban nagyszabású demo-
gráfiai adatgyűjtés folyik az 
ország lakosságának nem és 
életkor szerinti megoszlásá-
ról. A vizsgálat célja az, hogy 
felmérje az 1956-tól 1960-ig 
terjedő ötéves tervre való te-
kintettel a munkaerőtartalé-
kok várható alakulását és az 
iskolahálózat kibővítésének 
szükségletét. Az adatgyűjtés 
két hétig tart, s május 21-én 
fejeződik be. 

A főiskola énekkara Debrecenben 
A Pedagógiai Főiskola 

Énekkara az idén is részt vett 
az Egyetemek és Főiskoláik 
Országos Kultúrversenyón. 

A területi döntő Debre-
cenben volt. Miután a Kos-
suth Lajos Tudományegye-
tem menzáján megebédel-
tünk, próbát tartottunk a 
hangverseny színhelyén, az 
Arany Bika-szálló nagyter-
mében. Majdnem hibátlanul 
mentek a számolk, csupán itt-
ott akadt egy kevés javítani 
való. Csaik éppen a, zongorá-
val volt baj, amelyet állítólag 
egy hordártól (kértek kölcsön 
a hangverseny alkalmára. 
(Jellemző a rendezésre!) Így 
aztán reménykedve gondol-
tunk a másnapi nagy fel-
adatra! 

A résztvevők közül először 
a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Énekkara 
lépett a színre. Jó hangvétel, 
tiszta szövegmondás, szép 
éneklés és többé-kevésbé 

tiszta intonáció jellemezte 
mind a madrigálok, népdal-
feldolgozások, mind pedig 

• Kodály Zoltán: Az öregek 
című igen nehéz kórusművé-
nek előadását. 

Utána következtünk mi. 
Éreztük, hogy nagyon ki kell 
tennünk magunkért, ha vala-
mit el akarunk érni az orosz-
Ián barlangjában. Az izgalom 
a tetőponton állt. Minden re-
mekül s ike rü l t . . . A madri-
gál, Bárdos »Körtánca«, a 
••Szállj fecskemadár«. A »Vö-
rös Csepel«-től meg szinte re-
pedeztek a falak! A leggyö-
nyörűbben, a legszebben, a 
legművészibben azonban Ko-
dály Zoltán: Este és Bartók: 
Négy szlovák népdal című 
kórusát adtuk elő. A bíráló 
bizottság véleménye szerint 
szinte tökéletes volt minden 
szempontból. 

Beszélni tán nem is lehet 
róla, hallani kell! 

Várakozó lázas öröm és 

bizakodó remény sugárzott az 
arcunkról, s ebben rejtőzött 
valami kis büszkeség is! 

Este 6 órakor volt az ered-
ményhirdetés, amelyen kihir-
dették; hogy az énekkarok 
közül első a Szegedi Pedagó-
giai Főiskola Énekkara. Elő-
ször nem akartam hinni a fü -
lemnek, de aztán egy hatal-
mas, örömből fakadó hátba-
verés meggyőzött róla, hogy 
mégis csak jól hallottam. — 
Szóval nagyon örültünk. 
Megszületett fáradságos 
munkánk gyümölcse: a siker. 
Itt is bebizonyosodott, hogy-
ha egy közösség lelkesen küzd 
a célért, s jó a vezetés —nem 
marad el az eredmény. 

Nem is maradt — még ép-
pen a beszámoló nyomdába 
kerülése előtt: énekkarunk a 
budapesti országos döntőn is 
megállta a helyét és megsze-
rezte az értékes második he-

1 lyezést. 
Tóthpál József 

II. évi. hallgató 
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fl pÉrtépítés 
néiiány Stérdéséfiez 

Párt tagságunk büszke arra, akiknek kezességet kell vál-
hogy annak a rohambrigád- lalnick az általuk ajánlot t 
nak lehet a tagja, melynek elvtárs eddigi munká jáé r t és 
feladata az egész munkás-
osztály és parasztság vezeté-
se a kapitalista társadalom 
megdöntéséért és a szocializ-
mus felépítéséért vívott harc-
ban. A pártonkívüliek közül 
mind többen és többen győ-
ződnek meg a kommunisták 
harcának igazságáról és szim-
patizánssá lesznek, ma jd 
igen sokan közülük elérkez-
nek életük döntő pillanatá-
hoz, amikor kérik felvételü-
ket a pár t tagjai sorába, 
ivíinden kommunista első-
rendű kötelessége az ilyen 
elvtársak, felkarolása, támo-
featása, nevelése. 

Nagy utat tesz meg az az 
elvtárs, aki az alapszervek 
taggyűlése elé ált kérésé-
vel. 

Szembenéz tíz és tíz kommu-
nistával és v á r j a véleményü-
ket, jó, avagy rossz kr i t ikáju-
kat. összeszorul ilyenkor a 
szíve, de mégis nyugodtan néz 
az emberek elé, mer t tudja, 
hogy rászolgált a párttagsági 
könyvre. 

Az alapszervek vezetőségé-
re, de az egész párttagság-
ra nagy felelősség hárul 
akkor, amikor dönt egy-
egy elvtárs jövőjéről és vi-
gyáz további fejlődésérc. 

A íelvételt kérőknél igen so-
jvat számítanak az első per-
cek, az első benyomások, 
umit a kommunistáktól sze-
lsz. Éppen ez a tény növeli 
u kommunisták felelősségét a 
idfefeivétel alkalmával. 

A továbbiakban néhány 
mondatban szeretnék kitérni 
£..!• a, hogy a Bölcsésztudomá-
nyi Kai- kommunistái meny-
í . / i re vannak felelősségük tu-
i . - iában a tag- és tagjelöltfel-
v - Leieknél. 

Az 1955—56-os tanévben az 
áprilisi taggyűlést is beleért-
NO — a kari párt vezetőség 13 
c.vtárs tag, illetve tagjelölt 
ieivételi ügyét tárgyalta. 
~?ck közül a taggyűlés fel-
vett 9 elvtársat, de közülük 
a felsőbb pártszervek egy fel-
vételét elutasították. A négy 
elvtárs esetében az alapszer-
vezet vezetősége utasította el 
a kérést, illetve bizonyos 
okokból elodázta a taggyűlés 
elé való javaslatot. Pártveze-
tőségünk a legtöbb esetben a 
pártcsoportok és a DISZ ja-
vaslata a lapján foglalkozik 

a jelentkező felvételi kérésé-
vel. Amikor a vezetőség elér-
kezettnek lá t ja az időt, hogy 
a felvetellel érdemben is fog-
ja,kőzzék, vezetőségi ülés elé 
hivat ja a jelentkezőt azzal a 
céllal, hogy közvetlenül is — 
a vezetőség minden egyes 
tagja — megismerkedjék a 
ÍO;vételét kérő elvtárssal. A 
vezetőség ülése után közöl-
jük. az illetővel a vezetőség 
Határozatát, • --a« 

Nagy hiba, hogy az eluta-
sítások esetében nem min-
dig elég tapintatos és konk-
rét a megindokolás, ami 
viszont érthetően lehangol-
ja az illetőt és rossz hatás-
sal van ar ra a pártcsoport-
ra is, amely javasolta ot 
tagjelöltnek, hiszen komoly 
fe>elősség terheli az egye-
párt iscportokat is abban, 
hogy kit javasolnak. 
Néha úgy látszik, mintha 

a pártépítés kissé erőtetett 
volna. Véleményem szerint 
ez a felsőbb pártszervek hibá-
ja is, mert sokszor indokolat-
lanul sürgetik a pártépítés 
siámszerú emelését, ami ter-
mészetesen a gyakorlatban a 
minőség rovására megy. Ez-
zel kapcsolatban merül fel az 
a kérdés, hogy nem sért jük-e 
meg egyes esetekben a párt-
építés terén is az önkéntes-
ség elvét? 

Ugyancsak felmerül az is, 
hogy a látszólagos erőltetett 
menet mellett milyen legyen 
a felvételi mérce. Fennáll az 
a veszély, hogy a követelmé-
nyek emelése helyett a kö-
vetelmények fokozatos csök-
kenése következik be a gya-
korlatban. Ugyancsak az 
előbbiből következik azután 
az, hogy igen sok esetben az 
ajánlások is sablonosak, nem 
alaposak és a felhozott jó, 
vagy rossz tulajdonságok a 
kar dolgozói és hallgatóinak 
legalább 50 százalékára el-
mondhatók. Ebben az esetben 
a felvett elvtárs nem is tudja 
értékelni, hogy tagjelölt lett. 
mert bizony nem is igen dol-
gozott msg érte. 

A felvételnél komoly fele-
lősség terheli a két ajánlót, 

további fejlődéséért. Ezzel 
elvben mindenki tisztában is 
van, azonban a gyakorlatban 
ennek érvényesítésére eddig 
még nem sok történt. 

A jövőben a tagjelölt fej-
lődéséért komolyabban kell 
felelősségre vonni az a ján-
lókat. 
Hiba, hogy a pártcsoportok, 

de az alapszervi vezetőség 
sem foglalkozik egyénileg a 
tagjelölttel. Az utóbbi időben 
kiszélesítettük a demokratiz-
must a pártvezetés te-
rületén is. A pártcsoport, a 
DISZ-bizottság véleményé-
nek meghallgatása előtt c 
vezetőség érdemben nem fog-
lalkozik a felvételi kéréssel. 
Egyrészről a felelősség ki-
terjesztését, másrészt a DISZ 
véleményének fokozott figye-
lembe vételét jelenti az, hogy 
az egyik a jánló a DISZ-bi-
zottság. Itt jegyzem meg 
hogy többen és vélemény:n 
szerint is helyesen, azon : 
véleményen vannak, hogy ;o 
Egyetemi DISZ-bizottsí: 
ajánlása formális és sok eset-
ben csak adminisztratív jelle-
gű. Sokkal mélyebb és tar-
talmasabb lenne az ajániás, 
ha c kari DISZ-vezetőssg ten-
né azt meg, mert annak tag-
jai inkább tudnak felelőssé-
get vállalni, mivel ismerik az 
illetőt. 

Igen gyakori — bár az áp-
rilisi taggyűlésünk némileg 
kivétel —, hogy az ajánlók 
csak a jó tulajdonságait és 
azt is eltúlozva sorolják fel 
az illetőnek és valóságos 
„szenttéavatási per" fo rmá ja 
van a felvételnek. Pedig a 
tapasztalat azt mutat ja , hogy 
a tagfelvétel alkalmával fel-
hozott hibák mélyen érintik 
az illető elvtársat és szívből 
igyekszik azok ki javí tására. 
Igen súlyos hiba — ami talán 
a kritikus és szabad véle-
ménynyilvánítás múltbani el-
hanyagolásából, há t térbeszj -
rulásából ered, hogy egyesek 
az ellenvéleményüket csak a 
taggyűlés után, baráti beszél-
getés keretében mondják e! 
és nem gondolnak arra, hogy 
ilyen viselkedésükkel maguk 
is há t rá l ta t ják a tagfelvétel 
minőségének megjavítását, 
amit különben ők is hőn 
óhajtanak. 

Nagyon helyes, hogy az ok-
tatók egy része foglalkozik 
a hallgatóság közt a párt-
építés kérdésével. 

Ez a párt tag oktatóknak kö-
telességük is. B a j az, hogy 
nem minden párt tag oktató 
teljesíti ebbeli kötelességét. 
Persze, előfordul az is, hogy 
egyes oktatók szubjektíve 
ítélnek meg egy-egy hallga-
tót és ellenzik, vagy támo-
gat ják a felvételét. 

Igen súlyos hiba volt ed-
dig a vezetőség részéről, 
hogy sok esetben a tagje-
löltet a felvétel u tán magá-
ra hagyta és csak akkor 
kezdett vele foglalkozni, 
amikor már a tagfelvétele 
került napirendre. Persze, 
ebben legalább annyira hi-
básak a pártcsoportok is. 
Az elmondottakból persze 

nem következik, hogy csupán 
a negatívumok jellemzők a 
íag- és tagjelöltfelvételi 
munkánkra, mert legalább 
ugyanannyi jó tulajdonságot 
is fel lehetne sqrolni, dc ép-
pen a fogyatékosságok kikü-
szöbölése révén tudjuk párt-
ípitési munkánkat is megja-
vítani. 

Gábris József 

D l S Z - h i r e k 
A bölcsészkari DlSZ-szer-

vezet népnevelői — különö-
sen az elsőéves magyar-tör-
ténelem szakos hallgatók — 
városszerte előfizetőket gyűj-
tenek a Szabad Népnek. 

* 
A Jogi Kar—Bölcsész Kar 

labdarúgó mérkőzés l:0-ás 
jogász győzelemmel végző-
dött, így ők nyerték a karok 
bajnokságát. 

* 

Az Orvosegyetem tánccso-
portja, mely az Országos 
Egyetemi Kultúrversenv bu-
dapesti döntőjén II. helyezést 
érte el. ankéton vitatta meg 
a bírálóbizottság leküldött 
véleményét, s ennek alapián 
készülnek további feladataik-
ra. 

* 

A Tudományegyetem és 
Orvosegyetem állami vezetői 
16-án vacsorán lát ták vendé-
gül a Mcihács-sziget építésé-
ben résztvett hallgatókat. Az 
építőket Pólav Elemér rektor 
h. üdvözölte. Az összejövetel 
lánccal ér t véget. 

• 

A Bölcsészkar DlSZ-szerve-
íete és Magyar Intézete 18-án 
helyes magyar kiejtési ver-
senyt rendezett. A kb. 20 in-
Juló egy kötelező és egy a ján-
lott szöveg elmondásával sze-
repelt az e célra alakult bi-
zottság elótt, melvnek íamai 
voltak: Halász Előd egyetemi 
tanár, Rácz Endre docens es 
Velcsov Mártonná tanársegéd. 
A bizottság két második dí lat 
adott ki: 200—200 forintot ka-
pott Juhász Antal és Orbán 
Vera — mindketten III. éves 
magyar-történelem szakosok, 
harmadik lett Szalontay Mi-
hály III. éves magyar szanas 
100 forint, s negyedik-ötödik: 
Biró Judit II. éves magyar-
orosz és Moldoványi Tibor I. 
éves magyar-történelem sza-
kos hallgató 50 forint juta-
lommal. Egy-egy Szegedi Ac-
tát nyert : Balogh Miklós III. 
éves történelem-magyar és 
Nemes Sarolta II. éves ma-
gyar-orosz szakos. 

* 

A III. éves magyar-történe-
lem szakos hallgatók Kordé 
Imre tanársegéd vezetésével 
egyhetes tanulmányi kirán-
duláson vettek részt. A Büké-
ben és a Mátrában eltöltőit 
napok költségeit a tavalyi 
„Kertész ku tyá ja" előadás 
jövedelméből fedezték. * 

Az If júsági Béketalálkozó 
alkalmából a főiskola DISZ-
szervezete közös klubestet 
rendezett a mindszenti diszis-
tákkal. 

• 
A Pedagógiai Főiskola 

sportküldöttsége pénteken 
reggel elutazott a Pécsen 
megrendezendő Egyetemi Fő-
iskolai Spartakiádra. 

Az egyetem és a végző tanárszakos hallgatók 
közös gondjairól 

Befejeződött a tanév. Hall-
gatóink a jól végzett félévi 
munka biztos tudatával ké-
szülnek vizsgáikra. Nagy 
ilyenkor az izgalom; a tanulás 
láza uralkodik a diákottho-
nainkban, tanulószobákban és 
főként a fejekben. Végző hall-
gatóink számára is elhangzott 
az utolsó kicsengetés, elhang-
zott az utolsó előadás, s szo-
rongó érzéssel búcsúznak a 
kiürült padsoroktól, tanter-
mektől, amelyek négy eszten-
dőn át oly kedvesekké, meg-
szokottakká váltak mmdany-
nyiuk számára. Még cl sem 
hagyták az egyetemet, már is 
kezd megszépülni az a négy 
év, amit minden örömével, 
gondjával, bajával itt töltöt-
tek. Ilyenkor nagyobb értéke 
van a „vacak menzakoszt"-
nak, a „nyomo-ultul kevés 
ősztündíj"-nak, segélynek. 
Igen. Nehéz volt, cs mégis 
szép, eredményes volt a „ke-
serves' ' négy esztendő. ^ 

Búcsút vesznek oktatoiktóf 
vezetőiktől és örömkönnyeket 
fakr.sztó kis ünnepségek kere-
t iben egy-egy pár kedves szó-
val, virággal, a jándékkal feje-
zik ki szeretetüket, há lá jukat 
az intézetek, tanszékek fá-
radságos munká jáér t . 

Dc hát ra van még a neheze 
— az államvizsga, no és a lé-
nyeg — az elosztás. Csak már 
ezen túllennénk, mondják. 
Néhányan, szerencsére csak 
kevesen, el is keserednek. S 
még kevesebben — de van-
nak — akik bizalmatlanul te-
kintenek az államvizsgák és 
az Elosztó Bizottságok mu%-
ká ja elé. Elkeseredésre és bi-
zalmatlanságra semmi ok 
sincs! Mert miről is van i t t 
szó? A hallgatóknak tanul-
mányaik befejeztével állam-
vizsgát kell tenniüly Itt a kö-
zépiskolai anyag részletes is-
meretéről, a tematikában sze-
replő egyéb anyag átfogó is-
meretéről kell tanúságot ten-
ni a vizsgázóknak. Az ál lam-
vizsgák szigorlati jellege az 
elmúlt évben már csak el-
vétve volt észlelhető. Ugyan-
csak kevéíbé- beszélhetünk 

hogy ahol a bizottság kellő 
eréllyel, de azért a kívánságo-
kat és lehetőségeket messze-
menően figyelembe véve Ítél-
kezik, ott alig, vagy egyálta-
lán nem történik bárki szá-
mára is kedvezőtlen döntés. 
De amelyik bizottság hagyja, 
hogy őt „agitálják" az érde-
keit hallgatók, ott könnyen 
alkudozássá f a ju l az elosztás 
és előadódhat, hogy a „síró-
sabb" hallgatók jogtalan 
előnyhöz ju tnak évfolyamtár-
saikkal szemben. 

Dehát minek alapján is tör-
ténik az elosztás, mit vesznek 
figyelembe a bizottságok? 
Mindenekelőtt a tanulmányi 
eredményt, ezen belül pedig 
még azt is, hogy mennyire 
komoly és lelkiismeretes 
munka áll a számok mögött. 
Feltétlenül figyelembe kell 
rr.ég venni, hogy a pályázó 
magatartásánál , adottságainál 
és nézeteinél fogva milyen 
mértékben tud eleget lenni a 
marxizmus-leninizmus szelle-
temében való nevelés követel-
ményeinek akár középiskolá-
ról, akár általános iskoláról 
legyen is szó. E szempont elbí-
rálásánál — ha nem is lehet 
egyedül mérvadó — íigyelem-
beveszik a pályázók becsüle-

tesen végzett társadalmi 
munká já t is. Családi problé-
mák és egyéb kérések előadá-
sára és meghallgatására is al-
kalom nyílik. Egyszóval a bi-
zottságok azon fáradoznak 
majd, hogy mindenkit érde-
meinek és jogos igényeinek 
megfelelően bírá l janak el és 
ilyen értelemben javasolja-
nak. 

Negyedéves hallgatóink 
nagyrésze — amint az a ve-
lük való beszélgetés során ki-
derült — szívesen és megér-
téssel vállal általános iskolai 
munkahelyet is. Tudják, hogy 
ez r á juk nézve sem anyagi-
lag, sem erkölcsileg hátrányt 
nem jelent. A most végző 
hallgatók már nem annyira 
a mindenáron való beiskolá-
zás, az erőszakos át irányítás 
„termékei". Szívesen vállal-
ták és vállalják a pedagógus 
pályát és tisztában vannak 
vele, hogy magukat hasznosí-
tani, a szocializmust építeni 
nemcsak kutató intézetekben 
és nagyvárosokban lehet, ha-
nem minden olyan helyen is, 
ahol felnövő i f júságunk tu-
dásának. értelmének és jelle-
mének igaz gyarapítói és for-
málói lehetnek. 

(K—Cs) 

Hozzászólás az ötéves terv irányelveihez 

már „erős" és . 'r^engo" állam-
vizsga bízott > : ahol a 
hallgatók na*-:y •-'li.aléka el-
bukott, illetve ;._.ri volt bu-
kás. . 

Ugyancsak komoly munkát 
jelent a kihelyezéseket meg-
előző elosztás is. Itt inkább 
az egyetemre, Elosztó Bí-
zottságokra hárul a munka 
nagyrésze. Erre előrelátható-
an a jövő hónapban kerül 
sor. Az elosztás pályázatos 
módszere megszüntette az el-
osztás körüli vélt, vagy meg-
lévő minden titokzatosságot. 
Ennek ellenére a bizottságok 
m u n k á j a nem lesz könnyű. 
A tapasztalat azt mutat ja , 

VA L L O M Á S 

Pulitzer-díj 1956 
A Columbia-egyetem fel-

ügyelő tanácsa kedden ki-
hirdette a Pulitzer-díjnak, 
az Egyesült Államok legje-
lentősebb irodalmi dí jának 
idei nyerteseit. Az év leg-
jobb regényére kitűzött 500 
dolláros dí ja t Mac Kinlav h^n7tódlé7en megkérde7-

Lázasan készülődtem óra-
hosszat, futottam le az utcára 
és indultam el szaporán a 
tavaszi gesztenyefák között. 
Siettem, de az esti szürkület 
halkan osonva mégis utolért... 
S ez jó is volt nekem, hisz 
gondoDkodni akartam, meg 
terveket szőni. Valahogy így, 
és ilyenekről: Óh, első közös 
estéik, de szép is volt: a nagy 
hársfa alatt pontosan fúl 
nyolckor vártuk egymást, az-
az nem is kellett várnunk: 
egyszerre értünk oda és in-
dultunk kezünk összefűzve 
közös, boldog kószára •. • 

Azután egyszer (de rég volt 
ez is!) néhány pillanatig egye-
dül vártam... (hogy remeg-
tem: mi történhetett?> más-
kor perceikig... Később már 
félórát is... De hát mit szá-
mított ez nekem! Feledtem 
mindent hónapokra, ha „kip-
kop" kopogni kezdett könnyű 
kis szandálja, ha rámmosoln-
gott, ha beletúrt karcsú uj-
jaival tüskés hajamba... S ha 

is: megmutatom, megmuta-
tom ... . 

Késett. Két percet... tizet, 
húszat... fél órát.. . Nem 
tudom mennyi idő múlhatott 
el, jött... „Kip-tkop" kopog-
tak a könnyű szandálkák, su-
hogott a szőknya lenge ha-
rangja ... egy kéz az enyém-
be kulcsolódott, felémröppent 
egy angyali mosoly, s a ked-
ves, halk ismerős kérdés: — 
Kcstem-e sokat? — 

... Muskátli lett az arcom, 
hangom fátyolos, s zavartan, 
örömmel dadogtam: — Nem, 
nem ... ó, dehogy... semmi 
az egész igazán... 

KOVÁCS SÁNDOR 

Kantor »AndersanviUe« című 
könyve nyerte, amely az ame-
rikai polgárháború idejében 
játszódik. 

Az 500 dolláros drámai dí-
jat egy házaspár nyerte: Al-
bert Hadkett és felesége, 
I 'rances Goodrich »Anne 
Frank naplója« című színmű-
vével. 

A szintén 500 dolláros ze-
nei díjat Ernst 
zeneszerző III. 
nyerte. 

te: — késtem-e sokat? — za-
vartan, örömmel dadogtam: 
— Nem, nem ... ó, dehogy... 
igazán semmi az egész...! — j 
Igen. Így ment ez sokáig:' 
máig! Mert ma aztán. — fer- | 
veztem haraggal — ha újra 
késik: igenis haragudni fogok, ! 
rosszkedvem lesz, és nem ma- | 
radok szótlan, és meamuta- , 
tom, hogy én vagyok a férfi• • • 

Koch bécsi Erőt adott nekem a gondolat, 
szimfóniája szaporáztam a lépéseket, s 

motyogtam még a hársfa alatt 

Tavaszi dal 
Fiatal, 
friss 
füveken 
illattal cirógat a szél. 
Fejem fölött 
új-zöld 
a lomb. 
s a lomb fölött 
feszít az ég. 
Sötétpiros 
szívem 
dalos 
üllője cseng 
i föld piheg — 
r, miként a táj: 
kitárulok 
mindenkinek! 

Magyar V. László 

A kulturális és tudomá-
nyos élet decentralizálása 
céljából javaslom a Tíszatáj 
mellett egy népszerű tudomá-
nyos folyoirat, Szegedi Szem-
le megindítását. A Tiszatáj, 
mint negyedévenként meg-
jelenő folyóirat a szépiroda-
lomra korlátozódjék. A meg-
induló ú j folyóirat havonta 
jelenjék meg és a követke-
ző szakokat ölelje fel: filo-
zófia, pszicholóiga, társada-
lomtudomány (ezen belül 
marxizmus—leninizmus, jog-
tudomány, gazdaságtan, ne-
veléstudomány, néprajz), 
nyelvtudomány, művészet, 
irodalomtudomány, történet-
tudomány. Alapos kuta tó-

munka következményeként le-
szűrt eredményeket bemuta-
tó nívós cikkekre gondolok, 
amelyek 

országos viszonylatban 
sem kevésbé jelentősek, mint 
a fővárosi tudományos folyó-
iratokban megjelenő publiká-
ciók. Bár e folyóiratban meg-
jelenő cikkek a fent megje-
lölt tárgykörök egészét ölel-
nék fel, mégis 

itt nyílnék alkalom első-
sorban a Szeged történeté-
vel, néprajzával, művésze-
tével. stb.-vel foglalkozó 
cikkek publikálására, to-
vábbá szegedi vonatkozású 
nyelvészeti cikkek, gazda-
ságtörténeti, neveléstörté-
neti, stb tanulmányok köz-
lésére. 

Ha megnézzük a nagy kül-
földi államok kulturális éle-
tét, mindenüt t azt látjuk, 
hogy a főváros mellet t vidé-
ki kultúrközpontok is alakul-
tak, amelyek jelentősége 
méltán állítható a fővárosi 
mellé, sőt esetenként, egyes 
területckefl túl is szárnyalja 
azt. 

Itt az ideje, hogy Szeged, 
mint a Délalföld szellemi 
központja, elfoglalja tudo-
mányos életünkben is az őt 
megillető helyet. 

2. 
Javaslom a szabadegyetem i 

előadások körének kiszélesí-
tését. Kívánatos, hogy az eb-
ben a keretben elhangzó elő-
adások ne legyenek túlzottan 
speciálisak, hanem inkább is-
meretterjesztők, tudomány-
népszerűsítők, közérdeklődés-
re számontartók. A témák és 
az előadók jó megválogatá-
sa mellett itt nem csekély 
szerepet játszik 

az előadások ingyenessége, 
amelynek megvalósítása föl-
tétlen és hamarosan megva-
lósítandó feladat. Csak így 
biztosítható, hogy az előadá-
sok valóban elér jék céljukat 

Kívánatos 
a Nemzeti Színház mű-

sorának változatosabbá té-
tele. 

Egy évadban necsak 10—12 | l s-
darabot mutassanak be és 

minden bemutató után mint-
egy hónapig ugyanazt játsz-
szák. A kamaraszínházi elő-
adások összeshasonlításának 
is rugalmasabbnak kell len-
nie és sokkal gazdagabbnak, 
ne ér jék be évente 5—C da-
rabb bemutatásával. A mo-
dern drámai termés mellett 
nagyobb teret kellene enged-
niük a klasszikus drámának: 
Sophokles, Euripides, Calde-
ron, Lope de Vega, Racine, 
Corneille, G. Hauptman;i. 
stb., nem is beszélve a ma-
gyar klasszikus drámáról , p' . 
elég .visszás helyzet, hogy a 
Vörösmarty-centennárium al-
kalmából sem adták elő a 
Csongor és Tündét, 

4. 
Célszerű lenne a hangver-

senyéletet is intezívebbé ten-
ni. Több nagyzenekari mű-
vet, szimfóniát, kamarazene-
művet, hangszerszólót, klasz-
szikus szerzők dalaiból és 
operáiból jól összeválogatott 
műsort gyakrabban és szé-
lesebb közönség részére. Ér-
deklődésben nincs hiány, 
azonban kívánatos lenne a 
hangversenyjegyek árának 
csökkentése. 

Nagy hiányát érezzük meg-
felelő hangversenyterem-
nek. 

Föltétlen szükséges, hogy er-
ről a következő években 
gondoskodás történjék. Jelen 
körülmények között csak a 
színházban lehet nagyobb-
számú közönségnek hang-
versenyt tartani, ami viszont 
csak a színházi szünnapokon 
lehetséges. Be kellene vezet-
ni az ún. térzenét, a nyári 
hónapokban bizonyos időkö-
zökben a késő délelőtti órák-
ban munkaszüneti napokon, 
máskor a délutáni vagy est. 
órákban népszerű és színvo-
nalas ingyenes zenekun 
hangversenyek rendezését 
akár a Széchenyi téren, a 
Sztálin sétányon vagy Újsze-
geden. Ugyanakkor a dolgo-
zók nyugalmának biztosítá-
sa érdekében 

be kellene szüntetni a vá-
ros különböző pontjain mű-
ködő hangos híradókat és 
a hangszórókon át közve-
tített zenei műsorokat, 

amelyek a környéken lakó 
dolgozók pihenését lehetet-
lenné teszik, de a sétálók 
számára sem kellemesek. 

Fel kell eleveníteni a v i ' í 
hírű szegedi szabadtéri j:'; • 
kokat! Meg kell szervezni a 
szegedi nyári egyetemet olyan 
nívón és olyan kulturális 
programmal, hogy széles kör-
ben vonzóerővel bír jon. Sze-
gedet intenzívebben kell be-
kapcsolni a kirándulási moz-
galomba. Olcisón kell szer-
vezni társasutazásokat vo-
naton, autóbuszon az ország 
egyéb részeibe és külföldre 

Dr. Szabó Margit 



T^jn 9 

A Tudományegyeiem 
énekkari hangversenye az Aulában 

Szerte a világon mindenütt, 
ahol előretörekvő, szebbet és 
jobbat akaró emberek van-
nak. megünnepelték az i f jú-
ság napját: Ez ünnepléssoro-
zatból vette ki résztét a Tu-
dományegyetem rektori hiva-
tala és if júsága azzal, hogy 
az ifjúsági nap előestéjén 
tartalmában és méreteiben 
egyaránt impozáns hangver-
senyt rendezett az Aulában. 
A közelmúltban újjáalakult 
főként első- és másodéves 
hallgatókkal 

felfrissített egyetemi ének-
k.v igen szép eredményt 
produkált Mihálka György 
egyetemi karnagy vezeté-
sével. 

Az énekkar sokat fejlődött a 
felkészüléshez rendelkezésre 
álló igen rövid idő alatt, kul-
túrált hangzás, figyelemre 
méltó hanganya;» a kórus 
erínye. Erről mindjár t a mű-
sör elején tanúságot tett a 
Dow! and-dalnak, a klasszi-
kus kórusművészet szép alko-
tásának jól megformált, stí-
lus tekintetében is szinte ki-
fogástalan megszólaltatása. 
Az újjáalakult egyetemi 
énekkar eljutott arra a szint-
re, amelyre további lelkes 
munkával maradandó sikere-
ket lehet építeni. Az eddigi 
jó munkát igazolta a hang-
verseny sikere, 

kívánjuk és várjuk, hogy 
a megkezdett úton haladja-
nak tovább. 
A Tudományegyetem a vá-

ros középiskoláival kiépíten-
dő termékeny kapcsolatokra 
törekvését juttatta kifejezésre 
azzal, hogy meghívta a Ke-
méndy Nándorné Tanítónő-
képző kórusát együttes sze-
replésre. A szegedi Tanítónő-
képző énekkara megyeszerte 
ismert kórus, az elmúlt év-
ben a középiskolák Csongrád 
megyei énekversenyén az el-
ső helyezést érte el, igen sok-
szor szerepelt üzemekben is. 
Ez az énekkar igen lelkes, jó 
hanganyagú együttes, műso-
runk legszebb száma, a Kale-
vala témaköréhez kapcsolódó 
csodálatos Kodály-kórusmú, 
a „Vejnemöjnen muzsikál" 
megszólaltatása. 

Az ünnepi est művészi han-
gulatát számottevően fo-
kozta Szendrei Imre 

Chopin-, Lisz-, Balakirev-já-
téka. Szendrei, a kétszeres 
Liszt- és Chopin-díjas mű-
vész, a Pedagógiai Főiskola 
utazó-tanára, komoly nyere-
sége itteni zeneéletünknek, a 
mai fiatal zongcrista gái-
dánknak kétségkívül az egyik 
legtehetségesebb egyénisége. 
Játékának erényeit elsősor-
ban a magabiztosságban, a 
férfias formálóerőben látjuk, 
sodróerejű technikája hatá-
rozottan húzta meg az elő-
adott művek körvonalait. 

A Szegedi Tudományegye-
tem e zenei ünnepség meg-
rendezésével kifejezésre jut-

tatta azt a dicsérendő törek-
vését, hogy a szakmai és ide-
ológiai képzés mellett igen 
sokat törődik az egyetemi i f -
iúsái? kulturális nevelésével 
is. Várjuk és óhajt juk, hogy 
e szép zenés ünnepséget a to-
vábbi sikeres h a n S ' r e r senyek 
sorozatai kövessék. 

Az Egyetemi Énekkar kez-
deti lendületes indulása eh-
hez a lehetőséget megadja. 
Mindez hangversenyünk mel-
lett kifejezésre jutott abban 
is, hogy néhány nappal ez-
előtt a szegedi kórusok hang-
versenyén felvételt készített 
a Magyar Rádió az Egyetemi 
Énekkar néhány számáról is. 

Az elsőéves földrajz-biológia szakos hallgatók 
évközi kirándulása 

ÁPRILIS IS-ÉN évfolya-
munk tanulmányi kirándu-
lásra indult Budapestre. A 
tudásvágy mellett volt egy 
másik serkentője is évfolya-
munknak: tavasz van, s fia-
talok vagyunk, s az egyete-
men eltöltött órák után jól-
esett egy kis kikapcsolódás, 

Amikor megérkeztünk Bu-
dapestre, már este volt, de az 
élet lüktetés szinte belénk is 
ú j erőit öntött, bizakodva 
néztünk az elkövetkező nagy-
szerű nap elé. 

MÁSNAP reggel első utunk 
az Országos Meteorológiai 
Intézetbe vezetett. Itt meg-
tekintettük az intézet mű-
szerállományát és betekintést 

A szovjel- tájkutató munkáról 
— Elhangzott a moszkvai rádió magyar adásában — 

Válaszolunk Péter László sze-
gcdi hallgatónk kérdésére, aki a 
Szovjetunió történelmi és tájis-
mercti múzeumainak tudomá-

restaurálják és rendben tartják 
őket. Ezzel a Szovjetunió Kul-
turális ügyei Minisztériumának 
külön osztálya foglalkozik, a 

nyoskutatómunkája iránt érdek- j városokban pedig a helyi taná-
lődik; 

Hallgassák meg, mit közölt 
tudósítónkkal folytatott beszélge-
tésében Anna Kárpova, a 
Moszkvai Állami Történelmi 
Múzeum igazgatója. 

A múzeum igazgatója készség-
gel válaszolt azokra a kérdések-
re, amelyek iránt Pctcr László 
hallgatónk levelében érdeklő-
dött 

>— Múzeumunk, és a miénkhez 
liasonló más múzeumok, — mon-
dotta Anna Kárpova, — nem kis 
munkát végeznek az orszúgisme• 
réti kutatások, valamint egyes 
vidékek és városok történetére 
vonatkozó kutatások terén. Szá-
mos expedíciót szervezünk, 
amelyek ásatásokat végeznek, 
tanulmányozzák a szovjetorazá-
got lakó különböző népek életét. 
A múzeum munkatársai gyakran 
írnak tudományos cikkeket fo-
lyóiratokban, történelemtudo-
mányi könyveién"dólgoznak, t— 
mondotta az igazgató és ilyen 
munkák konkrét példáira vo-
natkozó kérdésemre a következő 
választ adta: 

!— A kazáni, a kijevi, "a ma-
romi, a szmolenszki és más táj-
ismereti múzeumokban részletes 
leírást készítettek az említett 
városok történetéről. Ezek a 
munkák sok illusztrációval és 
rajzzal vannak ellátva és az ol-
vasók tömegei számára készül-
tek. Ezek a művek rendszerint 
ismertetik a városok valameny-
nyi történelmi emlékét. 

Megemlítettem, hogy hallga-
tónk az iránt is érdeklődik, ho-
gyan őrzik meg, hogyan védik a 
Szovjetunióban az ősi emléke-
ket? A válasz a következő volt: 

A múlt valamennyi emlékéről 
külön nyilvántartást vezetnek, 

csak hatáskörébe tartozik ez a 
munka. Most például befejezik 
az ősi Kreml falainak helyreál-
lítását Szmolenszkben,- ősi tem-
plomokat restaurálnak Szuzdál-
ban, Kalinyinben és más váro-
sokban. A moszkvai Pokrovszkij, 
vagy mint gyakrabban nevezik 
— a Vaszilij Blazsennij székes-
egyház rekonstruálási munkála-
taiban résztvett a mi múzeu-
munk is. 

— Milyen az együttműködés a 
múzeumok között? — volt kö-
vetkező kérdésem. 

Mindenekelőtt: kiállítási 
anyagot cserélünk egymással. 
Más városok múzeumai elküldik 
nekünk ősi viseletek, fegyverek, 

nyertünk az intézetben folyó 
munkába. Különösen felkel-
tette érdeklődésünket a prog-
nózis osztályon folyó munka. 
Ide futnak be Európa min-
den részéről óránkint az idő-
járási adatokat közlő rádió-
jelentések. Láttuk azt a nagy 
Európa- lértflépet, melyre eze-
ket az adatokat rávisziik. En-
nek a szinoptikus térképnek 
a segítségével állapítják meg 
a várható időjárást. A Mete-
orológiai Intézet megtekinté-
se után néhány órai szabad-
időnket az állatkert megláto-
gatására fordítottuk. Majd 
pedig a Szabadság-hegyen 
lévő csillagvizsgálóba men-
tünk. Útközben csatlakozott 
hozzánk Miháltzi István pro-
fesszor elvtárs és az ő vezeté-
sével geológiai megfigyelése-
ket is végeztünk. Többek kö-
zött megnéztük a Szabadság-
hegyi kőfejtőt, ahol szépen 
fejlett kalcit kristályokat 
gyűjtöttünk. A csillagvizsgá-
lóban sok érdekes dolgot lát-
tunk. A vezető elvtárs meg-
mutatta a hatalmas távcsö-
veket, amelyek segítségével a 
csillagvilág titkaiba betekin-
tést nyerhetünk. Bemutatta a 
csillagfényképezést, valamint 
egyéb viszgálati módszereket 
is. Ezután utunk egyik leg-
szebb szakasza kővetíkezett: 
az úttörő vasúttal tértünk 
vissza Budára. Az a látvány, 
amely a kocsik ablakából 
elénk tárult, olyan élményt 
jelentett, mely nehezen fe-
lejthető el. A sok ezer lámpa 
mint sok ezer földi csillag ve-
rődött vissza a sötéten höm-
pölygő Duna vizéről. Utunk 
végeztével befejeződött a 
napi programunk. 

MAJD EGY hosszabb ki-
ndulásra indultunk Pes t -

őrincre. Utunk célja a pest-

Őszinte beszéd o néppel 

kegyszerek példányait; amennvi-, . . . . 
ben több példánnyal rendelkcz-1 i o n n c i Meteorologiai Obszer-

- - - v-atórium munkájának meg-
tekintése. Mint előző nap, 
most is alkalmunk volt föld-
tani tudásunkat szemlélete-
sen is gyarapítani a lőrinci 
téglagyár agyagbányájában, 
majd a lőrinci kavicsterasz 
kavicsbányájában. Miháltz 
professzor elvtárs sok érde-
kes dologra hívta fel figyel-
münket. A bányák látogatása 
után kirándulásunk végcél-
jához, a lőrinci obszervató-
riumhoz érkeztünk. Szinte 
nem is tudnám felsorolni azt 
a sok érdekességet, amelyet 
itt láttunk. Pl. láthattuk a 
modern ionoszféra kutatáso-
kat, valamint rádiószonda 
észleléseket. A társaságnak 
legjobban a rádiószondázás 
tetszett. Sokáig követtük sze-
münkkel a hatalmas fehér 
gömböt, melyet Szeged irá-
nyában elnyelt az ég tiszta 
kékje. 

; Kiss Lajos 
I. éves földrajz biológus 

nek belőlük. Ugyanígy teszünk 
mi is. Segítjük egymást a lele-
tek restaurálása terén is. 

Még egy utolsó kérdéssel for-
dultam a múzeum igazgatójá-
hoz: ki irányítja a múzeum mun-
káját? 

— A Szovjetunió Kulturális 
ügyeinek Minisztériuma, •— 
mondta Anna Kárpova, s így 
folytatta: tudományos-kutatóin-
tézetein keresztül a Tudományos 
Akadémia is nagy segítséget 
nyújt a múzeumoknak. A múze-
umok főcélja, hogy megismer-
tessék az emberekkel hazánk 
múltját. Mi azonban mindig 
összekapcsoljuk a múltat a mai 
nappal. Így világosabban meg-
láthatjuk népünk kultúrája, tu-
dománya, művészete, ipara fej-
lődésének útját. 

Megköszöntem a felvilágosí-
tást. A múzeum igazgatója befe-
jezésül megkér, hogy adjam át 
üdvözletét magyar hallgatóink-
nak •<»>. i 

Az utóbbi hónapokban ele-
ven politikai viták, beszélge-
tések bontakoztak ki a hall-
gatók szemináriumain, az ok-
tatók konferenciáin, intéze-
tekben, hivatalokban, diák-
otthonokban, mindenütt, ahol 
hazánk belső eseményei, a 
nemzetközi élet várható ala-
kulása szóba került. Igaz, még 
csak a kezdet kezdetén va-
gyunk. Még sok megszokott, 
helytelen módszert kell párt-
életünk, oktatásunk terén fel-
számolni. Még nem mondhat-
juk el, hogy Egyetemünk éle-
tét minden téren á that ja a 
XX. kongresszus szelleme, 
tanítása. 

Még vannak tartózkodók, 
»semlegesek-, még vannak 
helytelen nézetek, állásnon-
tok. 

És ez érthető is. Nsm lehet 
évek, évtizedek mulasztását, 
hiányosságait hónapok alatt 
helyrehozni. A lényeg azon-
ban: az első lépést megtet-
tük. 

Most tovább kell mennünk. 
A párt Politikai Bizottságá-
nak a budapesti pártaktíva 
előtt elmondott beszámolóját 
hallgatva, vagy olvasva, ön-
kéntelenül is mindannyiun-
kat áthat a derűltó, a jövőbe 
vetett optimista hl ' , ügyünk 
biztos győzelmének tudata. 
Vannak, akik úgy vélik, hogy 
a beszámoló már ismert dol-
gokat foglalt össze, van olyan 
vélemény is, hogy a beszá-
moló főleg az ipar és a me-
zőgazdaság feladataival fog-
lalkozott és kevesebbet az 
egyetemre vonatkozó ¡kérdé-
sekkel. Lehet, hogy a XX. 
kongresszus óta eltelt két hó-
nap alatt sok szó esett a párt-
demokráciáról, a törvényes-
ségről, a bürokráciáról, anya-
gi és kulturális jólétünk eme-
lésének kérdéseiről — azon-
ban tény, hogy bármennyire 
is sokat beszéltünk, hallot-
tunk ezekről, gyakorlatilag 
még sok, igen sok a tenni-
valónk. »Még rengeteg előt-
tünk az akadály, de az út ne-
hezén már túl vagyunk« — 
mondotta Rákosi elvtárs. Igen. 
Még nagy feladatokat kell 
megoldanunk. 

A párt világosan, érthetően 
az egész néphez szóivá, ve-
lünk beszélgetve, mondhat-
nánk a mi nyelvünkön vet-
te bírálat alá eddigi mun-
kánkat és szabta meg fel-

adatainkat. 
Egyetemünk pártszerveze-

teinek, minden oktatónak, 
dolgozónak és hallgatónak 
éreznie, tudnia kell, hogy sor-
sunk, a jövőnk a mi kezünk-
ben van. Űj feladatok, ú j 
tennivalónk várnak ránk. S 
nehogy azt higgyük, hogy ná-
lunk, a »mi portánkon« min-
den rendben van. Koránt 
sem. Igaz, intézeteink, tan-
székeink oktatói lelkesen, lia-
talmas tettvággyal vettek és 
vesznek részt a második öt-
éves terv irányelveinek kidol-
gozásában. De a terv végre-
hajtása még hátra van. Nap, 
mint nap, hónapról hónapra 
dolgozni, fáradni kell a he-
lyes javaslatok végrehajtá-
sán. Igaz, pártszervezeteink 
sokat tettek az utóbbi hóna-
pokban a kollektív vezetés 
javítása, ügyünket előre vivő 
bírálat, önbírálat fejlesztésé-
ért, a dolgozók ügyeivel való 
alapos foglalkozás, a tömeg-
szervezetek pártirányítása te-
rén. Azonban mindannyian 
érezzük és tudjuk, hogy párt-
szervezeteink tömegbefolyása 
gyenge, hogy nem folyik szé-
leskörű propaganda-, népne-
Velő-munka, hogy egyes párt-
funkcionáriusoknál, pártta-
goknál, DISZ és más tömeg-
szervezeti vezetőknél kényel-
messég, megnyugvás tapasz-
talható. 

Az aktíva-ülésen elhang-
zott beszámoló alapján 
még sok a tennivalónk. 

Meg kellene vizsgálnunk és a 
dolgozók, hallgatók széles ré-
tegeivel meg kellene beszél-
nünk, hogy minden rendben 
van-e egyetemünkön, ország-
gyűlési képviselőink és vá-
lasztóik kapcsolata, az egye-
temet képviselő tanácstagja-
ink munkája terén. Ügy gon-
doljuk, nincs. Nem kis fel-
adatok várnak ránk töme*-
szervezeteinknek a Hazafias 
Népfronton belüli újszerű 
munkájának irányítása, se-
gítése terén. 

A budapesti párlaktfva-ér-
tekezlet határozottságával, ú j " 
erővel lássunk feladatainkhoz 
most a vizsgák előtt és az ú j 
tanév elején is. Napi szerény, 
de értékes munkánkkal mind-
annyian a magunk helyén já-
ruljunk hozzá a párt által k i-
tűzött feladatok sikeres meg-
oldásához. (d) 

P I C A S S Ö N A K 
Meggörbült nagy kéz, hatalmas ecsettel: 
Önarckép — ime Picassó, a mester 
Penészes, kopár fal, múlt és jelen, 
S a jövő — háttér, hajnalodó ég 
Pirosa széles zászlóként kereng. 
Körötte tüzes, sötét messziség. 
Vonalak, pontok, percek: ez a kép 
És nem kell hozzá aranyos keret 
Mester, szeretlek és megértelek. 

P a p p L a j o s 

Leningrádtól északkeleti 
irányban keskeny műút ve-
zet a Néva és a Ladoga-tó 
között húzódó alacsony hal-
mok térségében. Mintegy 
húsz kilométer autóút után 
balfelől egyszerű tábla tűnik 
fel az út szélében, a ra j ta-
lévő felírás megdobbantja a 
reflextan kérdései iránt ér-
deklődő szívét: a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának 
Pavlovról elnevezett Fizioló-
giai Intézete. 

S a háttérben már fel is 
tűnik a világhírű kísérleti te-
lep, „a feltételes reflexek fő-
városa", a ikoltusi intézet, 
amelyet Pavlov 1927-ben kez-
dett építeni, s ahol haláláig 
egyfolytában dolgozott. A sö-
tétzöld fenyők s a kis nyír-
facsoportok közül fehér épü-
letek homlokzatai csillognak. 
A bejárati út végén hatal-
mas bronzszobor, Pavlov 
munkaköpenyben, nyakörvé-
nél fogva tart egy hatalmas 
bronz-kutyát. A kastélyszerű 
fehér épületek mindegyike 
egy-egy laboratórium, ezek-
ből kilenc van Koltusi terüle-
tén. Pár lépést haladva már 
messziről előtűnik a fenyőik 
közül a képekről, könyvek-
ből jól ismert főépület. Ma-
Kas, toronyszerű homlokza-
tán a híres felirat: megfigyel-
ni és megfigyelni! Ez volt a 
nagy materialista tudós jel-
mondata, ezt az annyira fon-
tos intelmet követik azok a 
kutatók is, akik százszámra 
kísérleteznek az erdőségek-
kel, facsoportokkal ' benőtt 

Látogatás a koltusi Pavlov-intézetben 
jókora telep szétszórt labora-
tórium-épületeiben. 

Nem kis meghatódottsággal 
állok meg a főépület előtt, el-
nézegetve Descartes, Szecse-
nov, Darwin mellszobrait, a 
nagy tudós mintaképeit. Ez 
hát a híres intézet, a világ 
legnagyobb reflexkutató állo-
mása, ahol Pavlov 1927-től 
1936-ig élt és dolgozott! 

Első utunk a telep vezető-
jéhez, Borisz Vladimirovics 
Pavlovhoz vezet. Első kérdé-
sem: rokona-e a nagy Pav-
lovnak? Mosolyogva válaszol-
ja, hogy külföldiek ezt min-
dig megkérdezik tőle, s sze-
rényen elüti a kérdést, nem 
akar kérkedni a nagy em-
ber rokonságával. Tájékozta-
tójában elmondja, hogy Kol-
tusiban ma kilenc nagy labo-
ratórium működik, ahol «sak 
állatkísérletek folynak csi-
gákon, teknősbékákon, hala-
kon, madarakon, egéren és 
patkányon, természetesen 
igen sok kutyán, különféle 
majmokon és sok háziálla-
ton. Mindehhez csatlakozik 
négy további laboratórium, 
amely a városban, Lenin-
grádban van. Ezek a Kísér-
leti Orvostudományi Intézet-
ben helyezkednek el, ahol az 
orvostudományokkal kapcso-
latos emberkísérleteket vég-
zik. E laboratóriumok egyi-

kében dolgozik a bennünket 
fogadó Borisz Vladimirovics 
is, aki aktív hipnotizőr, a 
hipnotikus alvás különböző 
fázisait vizsgálja a legmo-
dernebb módszer, az elektro-
enkefalográfia segítségével. 

Koltusiban a kísérletek ha-
talmas számú állatállomá-
nyon folynak. Ezek a viszgá-
latok a mozgató feltételes 
reflexek módszerével kutat-
ják a magasabb idegtevé-
kenység onto- és filogeneti-
káját, külön laboratóriumban 
kuta t ják az interoceptív fel-
tételes reflexeket, egy másik 
épület az ökológiai, a harma-
dik a farmakológiai labora-
tórium. A telep jelentős ré-
szében folynak azok az igen 
érdekes kísérletek, amelyeket 
háziállatokon végeznek azzal 
a célzattal, hogy az állatok 
hasznosságát a feltételes ref-
lexek metodikájával fokoz-
zák (pl. tojás, vagy tejhozam 
emelése). 

Az első néhány laboratóri-
um, amelyet megnéztem, a 
magasabb idegtevékenység 
komparatív genetikájával 
foglalkozik. Itt a filogeneti-
kus fejlődés különböző fokán 
lévő állatokon építenek ki 
feltételes reflexeket. Kék 
lámpa fénye villan fel az 
aquárium vizében. A lustán, 
lomház mozgó, pihenő hal 
egyszerre megelevenedik. Az 

aquárium egyik sarkába 
úszik, ahol piros gyöngy füg-
geszkedik a fonálon. A gyön-
gyöt szájába veszi és meg-
rántja, abban a pillanatban 
az aquárium felső részében 
egy tölcsérből táplálék hul-
lik a vízbe. Az állat megeszi 
azt s ismét elernyed, elpi-
hen, míg csak újra nem vil-
lan a kék lámpa fényé a víz-
ben, akkor minden ismétlődik 
élőiről. Az ötletes kutatók 
feltételes reflexet építettek 
•ki a kék fény, a vízbe füg-
gesztett színes gyöngy meg-
rántása és a táplálék ingere 
között. 

A hasonló elvű kísérletek 
folynak más állatokon is. A 
teknősbéka fény-jelzésre fe-
jével belöki egy kis doboz ol-
dalát, ahol salátát talál. A 
var jú a ketrecében a szignál 
(jelzés) után csőrével megránt 
egy felfüggesztett gyűrűt, 
amelyre táplálékot kap. A 
tyúk egy csészére koppant 
csőrével bizonyos fényjelzés 
felvillanása után, mire a má-
sik csészébe táplálék hullik. 
A majom a szigná' után 
(hanggenerátor meghatározott 
rezgése) egy fogantyút húz 
meg, erre a mozdulatra cso-
koládé hullik a ketrecébe. A 
kérdés a következő: a filoge-
netikus fejlődés különböző 
fokán lévő állatok azonos 
feltételek mellett hogyan vi-

selkednek, hányszori társítás-
ra épül ki a mozgató feltéte-
les reflex? De emellett a kí-
sérletek az állatok ontogene-
tikus, egyéni idegrendszeri 
típusbei i különbségeiről is tá-
jékoztatnak, ugyanazon fa jú 
és korú majmoknál, pl. egyik 
állatnál néhány, a másiknál 
igen sok tanítást kellett vég-
rehajtani. 

A koltusi intézet kitfcnő 
felszereléssel és metodikával 
dolgozik. A kísérletek lefo-
lyását gépesítették, automati-
zálták. Egy bizonyos kísérlet-
típusnál pl. a nyúl szinte ön-
magán végzi el a kísérletet. 
Amikor megéhezik, s a ref-
lexkamrában az etetőhöz 
megy, azzal, hogy testsúlyá-
val lenyomja az etető előtti 
deszkalapot, zárja az áram-
kört s megindítja az elektro-
mosan vezérelt gépezetet. A 
szerkezet nemsokára fényje-
let villant, majd néhány má-
sodperc múlva a reílexkam-
rában az állat elé begördül 
az etető-korong, amelyen táp-
lálék van. A nyúl azonban 
csak akkor jut a táplálékhoz, 
ha egyik lábával bizonyos 
mozgást végez, erre újabb 
elektromos kapcsolás hozzá-
jut tat ja a táplálékhoz. Köz-
ben a reflexkamrán kívül 
automatikusan bekapcsolód-
nak a kimográfok és egyéb 
regisztráló eszközök, amelyek 
a kísérlet lefolyását, az állat 

viselkedését jegyzik fel. 
Amint az állat elfogyasztotta 
a táplálékot, az etető-korong 
visszafordul, a lámpafény ki-
alszik. Erre a nyúl elhagyja 
az etetőt, s átmegy a reflex-
kamra másik részébe. Test-
súlyának eltávolodásával a 
rúgók helyére visszanyomják 
a lenyomott padlózat-részt, 
az áramkör megszakad, az 
összes készülékek kikapcso-
lódnak, s úgy maradnak 
mindaddig, amíg az állat is-
mét ..kísérletet akar végezni 
önmagán", azaz amíg meg-
éhezve ismét az etető elé fut. 

A kísérletek automatizálá-
sa nagyon eredményes. E kí-
sérletek természete miatt 
ugyanis csak akkor lehet ob-
jektív törvényszerűséget mu-
tató eredményekre számítani, 
ha ugyanazt a kísérletet 
több száz állaton több száz-
szor elvégezték. Az automati-
zálás időben rendkívül nagy 
könnyebbséget jelent. Fjodo-
rov pl., a koltusi telep egyik 
kutatója ezzel a módszerrel 
egy nap leforgása alatt egye-
dül, egyszerre négy reflex-
kamrában 80—100 kísérletet 
tud végrehajtani. Az intézet 
kísérleti technikájának szin-
te tökéletes automatizáltságá-
ról ezért mondta nekem mo-
solyogva Borisz Vladimiro-
vics, hogy ők az automatizá-
lást már a XX. pártkongresz-
szus felhívása előtt megkezd-
ték. 

(Folytatjuk.) 
Király József 

adjunktus 
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Rejtvény rovat 
A Szegedi Egyetem re j t -

vényversenyének helyes meg-
fejtései: 

I. ford.: Ottorinó Resphigi 
— Caprissioso — Tosca — 
Róma fenyői — Páris láng-
jai. (5 p.) 

II. ford.: Pithagoras (nem 
Pythagoras Ili. Pitagoras, 
mert az Illiást nem y-nal ír-
ja a görög és Thrmophylai-t 
pedig thétával kell írni). (5 p). 

III. ford.: Schopenhauer — 
Faccio Rina — Babits — Eöt-
vös Károly — Spenser — 
Ronsard — Tasso — Pleiade 
— Hatvany — Marót. (10 p.) 

IV. ford.: Csak a matemat i -
kai formula: xy = x — y, 
xy + y = x, y (x + 1) = x, 

y = — í - r , tehát 1, 1/2; 2, 2/3; J x - j - 1 
3, 3/4; . . . . stb. 2. A két 6-ra 
végződő szám szorzata akkor 
végződik 36-ra, ha az utolsó 
előtti jegyeiket összeadva az 
így kapott szám 0-ra, vagy 5-
re végződik, (azaz 0, 5, 10 
vagy 15, mer t a két szám ösz-
szege 20, vagy ennél több 
nem lehet). 3. A mázatlan 
cserépkorsó falai tele vannak 
finom, kicsiny lyukakkal. Ez a 
porozus fal teleszívja magát 
vízzel, áti tatódik vele és a 
külső felén, ahol a levegővel 
érintkezik, természetesen pá-
rolog. A párolgó víz pedig hőt 
von el, minek következtében 
a korsóban lévő víz lehűl. 
(11 P.) 

V. ford.: Kukoricatörés — 
Manet — Lotz — Feszty Ar-

I pád — Koszta József — 
Stróbl Alajos — Corot — Ro-
din. (8 p.) 

VI. ford. : ,Átmegy 1 kanni-
bál és egy fehér , vissza 1 fe-
hér, átmegy 2 kannibál , visz-
sza 1 kannibál , átmegy 2 fe-
hér. Vissza 1 kannibál és 
1 fehér, átmegy 2 fehér, visz-
sza 1 kannibál , átmegy 2 kan-
nibál, vissza 1 kannibál , á t -
megy 2 kannibál . 2. Azt az 
utat mutassa meg, amelyiket 
akkor szokott megmutatni , ha 
azt kérdezik, hogy melyik út 
vezet a tengerpar t ra . (10 p.) 

VII. ford. özönvíz előtt — 
Az első szó — Hamlet — A 
félelem bére — Nagy kísér-
tés — Telepssek. (12\p.) 

VIII. ford.: Sok sikert kí-
vánunk az NB I. net t fc küz-
delmeihez ! 

IX. ford.: a 4—b6—c8—d2— 
e7—fl—g3—h5. (Más változat 
is lehetséges.) (8 p.) 

10. ford.: Televíziós torony 
— Rátonyi — Básti — Sztá-
lingrád — Vajkó —> Joó 
László. (6 p.) 

Az elérhető pontszám tehát 
84 volt. A létra verseny győz-
tesei: Kárpá thy (Klett) József 
71 pont, Salacz Mária és Fe-
kete Mária 63—63 pont. A 
szerkesztőség a létraverseny 
első három helyezettjét érté-
kes könyvjuta lomban részesí-
ti, melyet má j . 20-tól a nyer-
tesek a Szegedi Egyetem 
Szerkesztőségében (Felszaba-
dulás u. 5.) átvehetik. 

A II. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Szerves Kémiai 
Szakkonferenciája Szegeden 

MUNKA UT AN 
Minden embernek van vas 

mii kedvtelese. Az cgvik 
•nyképez, a másik muzsikál, 

vagy bélyeget gyújt, van, aki 
virágkerlészelben leli örömét, 
van, aki a világ minden ré-
széből gvufasUalulyákat szed 
össze és azok nézegetése je-
lent számára passziót, l ü 
győzné félsorolni a gyűjte-
ínényszenvedéiy legkülönfé-
lébb megnyilvánulásait? Sok-
szor a játék sokíélo formája 

' adja meg a munka utáni ki-
kapcsolódást. Akadnak komoly 
tudósok, kik pihenőórájukban 
vülanyvasúttal játszanak, 
vagy modelleket készítenek. 
Azt hisszük, érdekelni fogja 
olvasóinkat, hogy egyetemünk 
tanárai, vezetői, mivel szóra-
koznak napi munkájuk után, 
ezért elhatároztuk, hogy fel-
keressük őket és elbeszélge-
tünk velük kedvteléseikről. 
MINDENKI TüDJA Láng 

Imre professzor elvtársról, hogy 
kitűnő akvarell-festő. Képei ott 
díszlenek a sebészeti klinika 
földszintjének folyosóján, s az 
avatatlan műértőt meglepi a ké-
pek aláiírása. Szobájának falai 
teli vannak szebbnél-szebb fest-
ményekkel, órák telnének el, 
míg mindent végig szemlélnénk. 

— Sajnálattal hallottuk, hogy 
elmaradt a professzor elvtársnak 
a Diákklubban meghirdetett elő-
adása. Miről beszélt volna? 

— .4: orvostudomány és a 
festészet kapcsolatáról. Ez a 
kérdés már régóta foglalkoztat. 
.4; orvostudomány történelmé-
ből sok példát tudnék megemlí-
teni, ami a gyógyítás művészeté-
nek a képábrázolás, festészet 
művészetével való kapcsolatát 
bizonyítja. Az őskorszakbeli bar-
langban egymás mellett találták 
meg a kezdetleges sebészi mű-
szerekkel trepanált koponyát és 
a barlang falán megmaradt ko-
rabeli rajzoltat. Az anatómia és 
sebészet sok úttörője maga ábrá-
zolta tankönyveit. Leonardo da 
Vinci is sokat foglalkozott ana-
tómiával, a híres német szülész, 
liumni is maga rajzolta meg 
tankönyvének még nuíig is 
utánozhatatlan hűségű képeit. 
Különösen a műtétes szakmák-
ban magától értetődik a vizuális 
benyomások nagy jelentősége és 
nem meglepő, ha a műtőkéssel 
jól bánó orvos jól vezeti a rajz-
iront is. A külvilágból a leg-
több benyomást a szemünkön át 
szerezzük, ezért a hallgatók ok-
tatásában különösképpen fon-
is az, hogy az elmondottakat, 
amikor csak lehet, magyarázó 
rajzokkal, vázlatokkal kísérjük. 
Magam alig teszem le a krétát a 
kezemből előadásaim alatt. 

— Ügy hallottam, hogy ma-
guk a hallgatók kérték fel pro-
fesszor elvtársat erre az elő-
adásra. 

— Igen. Nyilvánvaló, hogy 
érdeklődnek a szépművészet 
iránt. Ez nem is meglepő. Mi, 

orvosok nap mint nap annyi 
szenvedést látunk magunk körül, 
hogy a napi munka után vágy-
va-vágyunk a szép bármely for-
mája után. A jó orvos nem le-
het egyoldalú, szakmája melleit 
ismernie kell az emberiség éle-
tének minden lehető összefüggé-
sét, a társadalomtudományt, 
kultúrtörténetet és a művészet-
történetet is. Milyen szép volna, 
ha hallgatóink ilyen irányú elő-
adásokat is hallgatnának néha, 
vagy megfelelő szakember veze-
tése mellett tárlatokat látogat-
nának meg. Az egyetem és a fő-
iskola megfelelő tanszékei c té-
ren minden \ segítséget szívesen 
megadnának. 

Professzor elvtárs, mikor kez-
dett foglalkozni festészettel? 

— Ezt ponlosan\ nem tudnám 
megmondani. Arra emlékszem, 
hogy első elemista koromban 
olyan jól rajzoltam meg az egyik 
előadott témát („A hű kutya ki-
menti gazdáját a,folyóból"), hogy 
a rajzomat kiállították valahol. 
Kis gimnazista koromban már 
Erdélyben járva olajjal festettem 
meg Traianus szikláját. Tanító-
mesterem tulajdonkeppen nem 
volt senki, mindig csak a ma-
gam kedvtelésemre festettem. 
Később már csaknem kizárólag 
akvarcllcket. 

MIKÖZBEN a falóin függő ké-
peket »lézegetjük és a képekhez 
fűződő történeteket hallgatjuk, 
akkor jövünk csak rá, hogy a 

1 szépnek és a művészetnek mi-
' lyen nagy szerelmesével beszél-
getünk. Minden képhez fűződik 
valami emlék. Sokszor már a 
hajnali órákban a napi műtétek 
előtt kiment Láng professzor Vá-
sárhely határába, vagy Pest-
környékre, hogy egy-egy megra-
gadó 1ájat lefessen. Kedves tör-
téneteket mesél a parasztokról, 
akik csendesen ügyelni szokták 
munkaközben, s aztán meghív-
ják tanyájukra ebédre, vagy 
vacsorára. 

A professzor szerénységére 
jellemző, liogy nagynehezen de-
rül ki, hogy képeit már sokszor 
kiállították és hogy rengeteg vá-
sárlója volna, lia nem a maga 
számára festette volna képeit. 
1955-ben Hódmezővásárhelyen a 
Tornyai Múzeumban gyfíjtemé-
nves kiállítást rendeztek képei-
ből. 

Ki a kedvenc festője? 
— Az akvarellisták közül leg-

jobban Edvi Illés Aladárt szerel-
tem. Már több szakértő megje-
gyezte, hogy Edvi hatása érző-
dik is képeimen. Es nagyon sze-
retem Szönyi képeit. 
Nc.m is csodálom, hogy búcsúz-
kodás közben néliánv tapoga-
tódzó kérdést leszek fel az iránt, 
hogy mennyire fejleszthető a te-
hetségtelen ember rajztudása, 
de még a megnyugtató válasz 
ellenére is csuk most merem 
megkérdezni: Professzor úr, nem 
foglalkozna egy kicsit velem? 

dr. Z, L. 

JÜNIUS 1-ÉN ÉS 2-ÁN ke-
rül megrendezésre Szegeden 
egyetemeink szerves kémiai 
diákköreinek országos szak-
konferenciája. A konferencia 
rendezőbizottságának felhí-
vására az ország számos 
egyeteméről érkeztek be dol-
gozatok;* így a Budapesti Mű-
szaki Egyetemről öt, az Eöt 
vös Loránd Tudományegye-
temről három, a Kossuth La-
jos Tudományegyetemről há 
rom és a Veszprémi Műszaki 
Egyetemről egy diákköri dol-
gozat kerül előadásra a ren-
dező egyetem hét előadásá-
val és két szimpóziumával 
együtt. Tekintettel á diákköri 
munka fontosságára, a Sze-
gedi Tudományegyetem TTK 
Dékáni Hivatala minden tá-
mogatást megad a konferen-
cia nívójának biztosítására. 
A konferencia programja és 
az előadások kivonatát tar-
talmazó ismertető ízléses ki-
állításban már megjelent. Az 
ország e tudományágában 
kiváló eredményeket elért tu-
dósai, Kossuth-díjas profesz-
szorok, mint Csűröss Zoltán, 
Müller Sándor, Fodor Gábor 
és Beke Dénes örömmel vál-
lal ták a konferencia egy-egy 
ülésszakának elnöki tisztsé-
gét, bizonyítva ezzel, hogy az 
idősebb generáció is komo-
lyan értékeli az egyetemi if-
júság tudományos munkájá t . 
A Szegedre érkezők elszállá-
solására, étkeztetésére és szó-
rakoztatására is megtörtén-
tek az előkészületek; ezekbe 
a munkálatokba a DISZ f ia-
tal jai is nagy lelkesedéssel 
kapcsolódnak be. Az előadá-
sok színhelye a Szegedi Tu-
dományegyetem S, eves Ké-
miai Intézetének c.Osdóterme 
lesz, valamint u g / i n e s a k i t t 
fog működni a kongresszus 
tájékoztató irodája is. 

A n y e r í t ő m a l t e r 
— énskelte egy magyar poéta 1954-ben, I d v u'án szabadon 

Vagyok magamnak lótuszevő, 
Idegen ködfaló, nagy merő. 
Vagyok magamnak, 
Vágyók magamnak, 

Izzó napdarabokat tépek le 
Szederjes szátokat tömöm tele: 
Én a nyerítő malter, 
En a nyerítő malter. 

Még csak azt szeretném tudni. 
Milyen szaga szokott a Szinusznak lenr.i. 
Vonító forradalmak után, 
Vonító forradalmak után, 

Pirosszemű asszonyókon 
Kicsi úri szemétdombon 
Én vagyok a Ma kakasa, 
Én vagyok a Ma kakasa. 

Rühesszemű bús koldusa 
Vagyok a magyar ugarnak, 
Nem kellek senkinek, 
Nem kellek senkinek. 

CZ1GÁNY LÓRÁNT 

rr 
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AZ ELŐADÁSOK témaki-
választása a második ötéves 
te rvünk irányelveinek szelle-
mében történt. Az elméleti 
szerves kémia problematiká-
jával foglalkozó témák jól 
tükrözik azt a tudományos 
nívót, amelyet országunk 
nemzetközi viszonylatban e 
területen képvisel. Ezek mel-
lett a könnyű- és nehézvegy-
ipar kérdéseit érintő vagy 
gyakorlati feladatok megöl- j 
dására vállalkozó dolgozatok i 
muta t ják , hogy a jövő kémi- i 
kusai táborában az elmélet 
és a gyakorlat harmonikus 
egységben találkozik. A be-
küldött előadások nívójából 
és mondanivalójából megál-
lapítható, ' hogy f ia ta l ja ink 
közül sokan elsajátí tottál; a 
tudományos ku ta tómunka 
szellemét és annak módsze-
reit. 

A DOLGOZATOK elbírálá-
sát a konferenciát rendező 
egyetem Szerves Kémiai In-
tézetének tudományos szemi-
nár iuma végzi az intézet 
igazgatójának vezetésével 
olyan módon, hogy azokat 
egyenként szétosztva az ok-
tatószemélyzet tagjai tanul-
mányozzák és re ferá l ják és 
megvitatás után közösen 
megbírál ják. A végső értéke-
lést a konferencia záróülésén 
a jutalomkiosztással kapcso-
latban az üléselnök ismer-
tet. 

Reméljük, hogy az egyre 
jelentősebbé váló diákköri 
mozgalom e szegedi sereg-
szemléje megmuta t j a az el-
múlt év munkájá t , azt a 
munkát , amelyet a vezetők és 
a vezetettek közös lelkese-
déssel és tudományszeretet-
tel é r tek 'e l . 

Kovács Ödön dr 
egyetemi docens, 

TDSZI vezetője 

\ ^ muci 
Bemutatjuk 

Dunaszekcső 
ifjú építőit 

Egy szürke nap Dunaszehcsőn 
— Miért esik az eső? Nem 

tudta már kibírni a termé-
szetfelelős ezt az egy napot, 
amíg itt leszünk, — hallat-
szott valamelyik sátorból egy 
megjegyzés május 11-én es-
te. Ölmosszürke víztömeg zú-
dult alá, mintha csak dézsá-
ból öntötték volna. Sokan 
azon töprengtek, hogy most 
nem tudnak bemenni a falu-
ba és megnézni Csíky Ger-
gely „Nagymama" c. színda-
rabjá t . De főképp azt latol-
gatták, hogy ezek szerint hol-
nap, az utolsó munkanapon 
sem tudnak dolgozni. Pedig 
milyen kár, holnap még ren-
geteg agyagot lehetett volna 
kitermelni — mondták. 

— Gyerünk a színdarabot 
megnézni — hallatszott egy 
bátor indítvány. Visszhangra 
is talált. Csak néhány perc 
telt el és sorra mindegyik 
sátorból előjött egy-egy 
utászruhába öltözött szegedi 
egyetemista. Sorokat alkotva, 
katonásan menetelve a falu-
ba vezető úton elindultak. 
Szállt a magyar népdal, dal-
lama a jkukról a völgyek és 
dombok között . 

„Ledűlött. ledűlött X 
a szénaboglya teteje, * 

Gólya madár sej-haj , 
fészket rakott belőle". 

A felhők megszánták a f iú-
ka t ; beértek a faluba víz nél-
kül. De ott esni kezdett is-
mét. Ez az utolsó előtti nap 
így rosszul fejeződött be, pe-
dig színdarabot lát tak és 
azokkal a dolgozó parasztok-
kal beszélgettek, kiknek há-
zuk újjáépítéséhez a tégla-
anyagot ők csinálták. Jóleső 
érzést jelentett hallaniok az 
előadás szünetében, hogy sze-
retettel üdvözölte őket Duna-
szekcső egész dolgozó népe. 

A hegyi falucska gödrösebb 
helyein már víztócsák jelez-
ték, hogy a por le van locsol-
va alaposan. Nem akar t szü-
netelni, esett raggelig. Az 
utolsó munkanapon minden-
ki felébredt a szokott idő-
ben. Itt is, ott is kinéztek a 

sátorból és szomorúan húz-
ták be fe jüket látván, hogy 
még mind .3 esik. 

— Pont éz a/, utolsó munka-
nap tud .uj-en szürkén eltel-
ni! 

— Ma később van ébresz-
tő — mondta a táborparancs-
nok dörmögő hangon. Ma 
nem dolgozunk. 

— Csak jönne m á r a reg-
geli, ma jd megmuta t juk mi, 
hogy igenis, dolgozunk! Majd 
elr iaszt juk mi a felhőket! 
Nem enni és aludni jöttünk 
mi ide! Dolgozunk így is, 
ilyen időben is! 

Az eső miat t azonban a 
reggeli késett. Étkezés után 
mindenki behúzódott a sátor-
iba. Szürke volt minden. Az 
arcokra furcsa volt most néz-
ni. Nem tudtak most moso-
lyogni. De nemsokára ismét 
jókedvű volt mindenki: 

„Nem ütik a jogászt agyon, 
sárgarigó rozmaringos 

Igalambom, 
Mert a jogász vasból 

Ivagyon, 
sárgarigó rozmaringos 

Igalambom". 
— hallatszott a víg dal a sze-
gedi jogászok ajkáról. Vállu-
kon a fejtéshez szükséges 
szerszámokkal dolgozni in-
dultak. Ennek lát tára min-
denki követte őket. A f iúk 
dolgoztak aznap is, csaknem 
annyit , mint a többi napo-
kon. 

Estére az ég tűzszünetet 
rendelt. A tábor lakói pedig 
körülülték a búcsú tábortü-
zet, énekeltek, figyelték a 
sá t rak és brigádok műsor-
számait. Közben világos sör-
rel koccintottak egymás és 
mindenki egészségére. 

Nem volt szürke nap, csak 
akart lenni, hiszen vidámmá 
tették azt a lelkes fiatalok. 
Talán szürkébb volt a más-
nap. Búcsú a tábortól, Dui)a-
szekcsőtől. Java része azon-
ban a f iúknak úgy búcsúzott: 
Viszontlátásra augusztusban! 

Zsuró József 
I. éves joghallgató 

A Prágai Orosz Intézet első 
rektorfhelyettese m á j u s 7-én 
meglátogatta a Szegedi Tudo-
mányegyetem Orosz Intézetét, 
s hasznos eszmecsere alakult 
ki a két intézet vezetője kö-
zött. 

A Pedagógiai Főiskolán 
május hó 5-én vitatták meg a 
főiskola dolgozói az 5 éves 
terv irányelveit. A két cso-
portban megtartott ülésen sok 
értékes javaslat hangzott el 

m 

Május 19-én és 20-án ren-
dezik meg Pécsett a főiskolai 
spartakiádot. melynek külön-
böző versenyszámaiban a sze-
gedi Pedagógiai Főiskola ré-
széről több mint 30 hallgató 
vesz részt. 

Az árvízkárosultak részére 
rendezett gyűjtés végleges 
eredménye a Tudományegye-
temen 63.915.— Ft. 

A Pedagógusok Szakszerve-
zetének központja egy, a Sza-
badsághegyen lévő épületet 
adott á t a Tudományegyetem-
nek. Ez a Tudományegyetem 
alkotóháza és üdülője lesz. 
Serényen folynak a munká-
latok, hogy az épület hasznú-
latra már június 1-én á t -
adható legyen. ' 

Nagyszabású légoltalmi 
gyakorlat folyt le május 6-án 
Szeged belvárosában. E gya-
korlatokon a Tudományegye-
tem légoltalmi egységei is 
résztvettek. Az Oktatásügyi 
Minisztérium és a Belügymi-
nisztérium jelen volt kikül-
dettei elismeréssel nuilqtkoz-
tak a tudományegyetemi egy-
ségek munlkájáról. A tűzoltó 
egységeik munkáját, mint vél-
damutatót külön kiemelték. 

A légoltalmi oktatási év be-
fejeződött. Az oktatásban 
résztvettek közül többen di-
csérő oklevélben részesültek. 

Király József egyetemi ad-
junktus f . hó 9-én jól sikerült; 
élménybeszámolót tartott a 
Szovjetunióban tett utazásai-
ról. a színészklubban. 

Hackl L. 
vegyész 

iü : 
. WfJ 

Kun L. 
joghallg. 

C. Buta J . 
főiskolai halig. 

9 SIEGFRID BREIIMER aspi-
ráns (Potsdam, Pedagógiai Fő-
iskola) május 5-én 8 heti időtar-
Hmra Szegedre érkezett, hogy í 
itt, a Tudományegyetem Bolyai 
Intézetében Szőkefalvy-Nagy 
Béla professzor vezetése alatt 
matematikai kutatásokat folytas-
son; 

. Hiába fu t sz , h iába mene-
k ü l s z . . 

2. Jé ! — Mennyire befolyásolhata t 
I tan prof! 

Hiába kacs inga t t am rá , nem 
(vette f igyelembe. 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegye tem, Or-
vosegyetem é s Pedagóg ia i Főiskola 

lasla 
Szerkeszti a szerkesz tőbizot t ság 

Kiadla: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pá r tb i zo t t s ága . a Tudo-
mányegye tem rektora . az Orvos-
egyetem dékán la . a Főiskola igaz-
e a t ó l a . a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Fele lős vezető: Vincze Győr«» . 

Kecskeméti L. 
• TTK-hallg, 


