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L évf. 1. szám A SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LAPJA 1963. február 15. 

DER ENDRE: 

Köszöntjük az Olvasót 
T T j lap született. A szegedi egyetemek 
^ és főiskolák lapja. Társadalmi fej lő-

désünk olyan szakaszában indul útnak, 
»amikor a forradalom teljes győzelmének 
egyik legfőbb feltétele a szocialista kul-
t ú r a erőteljesebb kibontakozása.« Előre-
haladásunk jelenlegi fázisában nem lak-
kozó közhely, hanem tar ta lmas valóság e 
megállapítás. Hiszen pl. az egyetemi és 
főiskolai hallgatók számát illetően is 
Európa legfejlettebb kapitalista orszá-
gaival kezdünk egy vonalban állni. 1959— 
1980-ban 38 000 volt a felsőoktatási in-
tézmények hallgatóinak száma, — szá-
muk azóta is további ezrekkel emelke-
d e t t A puszta számok is sokat vallanak, 
ha összevetjük őket az 1938-as év 11700 
hallgatójával. 

De nem csupán a számarány tekinte-
tében, hanem a minőségi oktató- és ne-
velőmunka vonatkozásában is nagy az 
előrelépés, különösen az oktatási reform 
érvényesítése óta, melynek alapvető tö-
rekvését. a munkára való nevelés elsőd-
legességét egész társadalmunk helyesli 
és legjobb erői lelkesen törekszenek meg-
valósítására. E reform szellemében fogant 
nevelőmunkánk hatására — ahogyan a 
VIII. pártkongresszus beszámolója is han-
goztat ja — »szilárdult a tanulmányi fe-
gyelem, megnőtt a politikai érdeklődés, 
nagyobb lett a fizikai munka becsü-
lete«. 

Természetesen korántsem vagyunk 
még a fejlődés zenitjén, mind a felső-
oktatás anyagi ellátottsága, mind a kor-
szerű szakemberképzés vonatkozásában 
t o k még a tennivaló. Hiszen az oktatási 

efbrro megvalósítása is jórészt a jövő 
l :oladata. Kormányzatunk eltökélt szán 
i féka az egyetemi és főiskolai hallgatók 
; ieletUegi, 53 ezres létszámát 1965-re 
i rjintegy 70-ezerre fejleszteni. A fejlesz-
i és anyagi feltételeinek biztosítása is 
I ".agyrészt a közeljövő problémája. 

"A reform szellemének megfelelően 
kormányunk az eddiginél lényegesebben 
főbbet áldoz a felsőoktatás fejlesztésére, 
F főiskolai intézmények bővítésére és a 
főiskolai hálózat kiterjesztésére. Szándé-
k a , hogy a fiatal, ambiciózus és tehet-
séges tudományos kutatók képzése mind-
inkább hangolódjék össze a szocializmus 
építésének konkrét igényeivel. 

Fokozott gondot fordít ar ra is. hogy 
kutatóink munkájá t , előrehaladását a 
legkorszerűbb tudományos világnézet, a 
marxizmus—leninizmus terjesztésével, 

' enrszerü tudatosításával egyre inkább 
i torunk szintjére emelje. 

A tudományos világnézet birtoklása. 
frnind a kutató, írnnd a gyakorlati oktató-
tnunka területén jelentős összefüggésben 
t>au az előrehaladással. Hiszen az elmé-
l e t hasznosítása, magasszintű alkalmazá-
s a mind a természettudományok, mind 
t> »humán« tudományterületek vonatko-
zásában lelkesítő távlatokat nyithat meg 
& felsőoktatás és tudományos kutatás te-
kintetében is, az élőbbrejutás kulcsa. 

J ^ apunk épp ezért különös gondot 
fordít arra , hogy a tudományos vi-. 

légnézet gyakorlati alkalmazásainak, 
fejlesztésének friss eredményeit is pub-
likálja, népszerűsítse a maga sajátos 
••műfajával«, a publicisztikával, s nép-
szerű elméleti cikkekkel is. Ezzel is sze-
l e tne a maga szerény lehetőségei sze-
r in t hozzájárulni a korszerű oktató- es 
Hevelőmunka segítéséhez. 

Természetesen a hatókörünkben folyó 
oktató- nevelőmunka eredményeinek 
népszerűsítése, tudatosítása is fontos fel-
adatunk. Szeretnénk mindig büszke 
örömmel hír t adni azokról az eredmé-
nyekről, melyeket intézményeink az ú j 
értelmiség képzése tekintetében elértek, 
s azokról a sikerekről is, melyeket idő-
sebb, tapasztalt és köztiszteletnek örven-
dő — valamint ambiciózus, fiatal tu-
dományos kutatóink vallhatnak maguké-
nak. Ez természetesen nem jelentheti azt, 
hogy lapunk kizárólag az eredményeket 
tükrözi, s nem foglalkozik a területünk-
l e eső munka problematikusabb oldalai-
val.. hibáival. Tervünk a hiányosságokra 

határozott rávilágító* is, hiszen a 

problémák elkendőzésével tulajdonkép-
pen magunkat csapnánk be. A bírálat 
konstruktivitására, az emberség, a segítő-
készség megnyilvánulására, a handaban-
dázástól mentes, objektív hangnemre 
éppúgy ügyelnünk kell, mint az udvari-
askodó, őszinteséget nélkülöző ál-huma-
nitásra. 

Minden megnyilatkozásunkkal az építő 
száhdékot kell dokumentálnunk, hogy 
Szeged felsőoktatási intézményei szerény 
munkánk nyomán is egyre közelebb ke-
rül jenek egymáshoz. Ellene vagyunk az 
esetleges intézményi elfogultságnak, mely 
az illető intézmény jelentőségét messze 
túlhaladó módon törekednék érvényt sze-
rezni bizonyos törekvésekhek. Messzeme-
nően pártolunk minden olyan konstruk-
tív lépést, melyet az egymás megbecsü-
lésének nemes indulata táplál. 

Ebben a szellemben szeretnénk előse-
gíteni az oktató és nevelő tényezők és 
a hallgatóság közötti problémák megol-
dását. Egyetemeinknek és főiskoláinknak 
számos olyan köztiszteletnek örvendő 
előadója van, akiknek tudományos és ne-
velő munkássága jelentősen túl ter jed 
szűkebb pátr iánk határain. »Idősebb, te-
kintélyes tudósainknak megtisztelő fel-
adata, hogy minél több tehetséges, f ia-
tal kutatónak ad ják át gazdag tapaszta-

' lataikat, minél több kiváló tudóst nevel-
jenek a magyar tudomány, a magyar nép 
számára« — hangoztatja a VIII. pár t -
kongresszus határozata, s mindnyájan 
reméljük, hogy idősebb előadóink to-
vábbra is őszinte örömmel nyúj t j ák , á t 
f iatalabb kollégáiknak és hallgatóiknak 
a tudomány, a kul túra tárházának kin-
cseit. S ¡-emeljük, hbgy ezért fokozottan 
hálás tisztelet övezi őket a jövőben is az 
i f júság részéről. 

A z ifjúság problémáinak i i jelentős 
•rm' teret szeretnénk biztosítani. Bátor, 

építő megnyilatkozásaiknak, publiciszti-
kai és művészeti cikkeiknek, irodalmi al-
kotásaiknak mindenkor helye lesz a lap 
hasábjain. Az if júságot különösen fog-
lalkoztató időszerű kérdéseknek szeret-
nénk vitafórumot biztosítani. 

A komoly problémák elsődlegességé-
nek hangoztatása mellett a szatíra, a hu-
mor eszközeit is gyakran szeretnénk ér-
vényesíteni. Ebben a tekintetben is na-
gyon vigyázunk arra, hogy ne süllyed-
jünk a bulvár-lapok elsekélyesítő »szint-
jéig« — az arányérzékkel, jóízű szelle-
mességgel megalkotott humoros írások-
nak, krokiknak, kar ikatúráknak viszont 
feltétlenül teret szentelünk. 

Cikkeink zöme . természetesen elsősor-
ban időszerű elvi-politikai kérdésekről — 
a gazdasági-dologi előrehaladásról —, a 
tudományos kutatás eredményeiről, va-
lamint a felsőoktatás problémáiról fog 
szólni, de kulturális és sporteredmények-
ről is számot ad az intézmények viszony-
latában. 

E számadás napjainkban kiváló lég-
körben folyhat: a VIII. pártkongresszus 
utáni hónapokban, amikor a Magyar 
Szocialista Munkáspárt és kormányza-
tunk tevékenységét a lenini normák sza-
bályozzák, amikor a felsőoktatási intéz-
mények is a kor szintjén, igényesebben 
folytathatják tevékenységüket. Társadal-
munk építésének mai, rendkívül vonzó, 
minden progresszív szellemi tényezők 
erőkifejtését messzemenően méltányoló 
és elősegítő légköre a garancia arra, 
hogy lapunk is betöltheti szerény, ám 
mégsem jelentéktelen hivatását. 

J ? gondolatok szellemében köszöntjük 
sok szeretettel az Olvasót! Az Ol-

vasót, akit nem csupán olvasóként, ha-
nem minél többször munkatársként is 
szeretnénk üdvözölni. Hiszen lapunk ak-
kor tehet eleget igazán feladatának, ha 
nem csupán újságírók, hanem főként és 
elsősorban az intézmények előadói, mű-
szaki és adminisztrációs munkakörű dol-
gozói és hallgatói ír ják. Így lesz a lap 
a szó szoros értelmében, igazán mind-
nyájunké, akik a felsőoktatás valamely 
területén tevékenykedünk 

Fel hát a munkárq. a ennivaló bősé-
ges és a jövő lelkesítő távlatokkal biztat. 

dl tarlalombóL: 

A fejlődés távlatai 
tudományegyetemünkön 

„Az adeni dervisektől 
— a uupla feketéig" 

# 
Dr. Petri Gábor 

és Dr. Kiss Árpád 
professzorokról 

-M-
Irodalom — művészet 

— humor — eszmecsere 

& 
Sport — sakk 

— könyvszemle 
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Ki mit vár lapunktól? 
Egyetemeink és főiskoláink 

több előadójához, vezető sze-
mélyiségéhez fordul tunk kör-
kérdésünkkel: ' milyen re-
ményeket táplál az ú j egye-
temi lapot illetően, s milyen 
várakozással tekint működé-
se elé? Mit vár a „Szegedi 
Egyetem"-től? A következő 
válaszokat kaptuk: 

Dr. RÁVNAY TAMÁS 
egyetemi tanár, az Orvostu-
dományi Egyetem rektora: 

— örömmel üdvözlöm a 
szegedi felsőoktatási intéz-
mények „Szegedi Egyetem" 
című lapjának megjelenését, 
amelynek célja közös a két 
egyetem és főiskola célkitű-
zéseivel. • Ezeknek . a? intéz-
ményeknek az a fő felada-
tuk, hogy szocialista gondol-

kozású, jól képzett szakem-
bereket neveljenek. A lap fő 
feladatának tehát a nevelést 
és oktatást kell tar tanunk. 
Két olyan szempont, ame-
lyek nemcsak az intézmények 
vezetőit (oktatóit), hanem 
hallgatóit is kell, hogy köze-
lebbről érdekeljék. Mindket-
tőt érinti a folyamatos fej lő-
déssel járó „reform", ami 
nemcsak a tematikára vonat-
kozik, hanem minden hasz-
nosnak ígérkező változtatás-
ra az intézményekben, ö r -
vendetes volna, ha a „Sze-
gedi Egyetem" tájékoztatná 
olvasóit, mind az oktatókra, 
mind a hallgatókra vonatko-
zó és egyben közérdekű ese-
ményekről, továbbá a fejlő-
dést feltüntető adatokról, sőt 
a hallgatók tanulmányi elő-

meneteléről is, ami nemcsak 
pozitíz, hanem negatív irány-
ban is ki kell hogy dombo-
rodjék. 

Dr. MARTA FERENC tan-
székvezető egyetemi docens, 
a József Attila Tudomány-
egyetem pártbizottságának 
vb. t i tkára: — Bizony, meg-
lehetősen sokat várok az 
egyetemi laptól. Csakis öröm-
mel lehet üdvözölni egy 
olyan kezdeményezi,«, hogy 
a szegedi egyetemek és főis-
kolák közösen indítanak la-
p o t Bizonyára sokan emlé-
keznek még a régi „Szegedi 
Egyetem"-re, mely hasonló 
elképzelések hordozója volt. 
Én e r re hivatkozva is azt 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

/ Tudományegyetemünk szerződést kötött 
a leningrádi pedagógiai főiskolával 

Dr. Antalffy György, a József Attila Tudományegyetem rektora, 1962. október 
28-tól november 10-ig Lenin giádban tartózkodott. A Szovjetunió és Magyarország kö-
zött fennálló kulturális egyezmény értelmében és keretében kölcsönös együttműkö-
dési szerződést kötött a Herzen Állami Pedagógiai Főiskolával. A kölcsönös bará t -
sági és együttműködési szerződést megkötő aktusról a leningrádi főiskola lapja — 
egyebek között — a következőket í r ja : 

„A szegedi József Attila Tudományegyetem rektora szerződést kötött a főiskolá-
val a baráti együttműködés ről. Mostantól kezdve a leningrádi és a szegedi felsőok-
tatási intézmény véleménycserét fog folytatni a pedagógiái és tudományos módszer-
tani munkákról , az előadások tapasztalatairól, a szeminár iumok vezetéséről, a leve-
lező oktatásról és a két felsőoktatási intézményt érintő sok egyéb kérdésről. 

Íme, egy töredék a szerződésből: 
— Mindkét főiskola vál la l ja , hogy tájékoztat ják egymást a legfontosabb oktatási 

és tudományos problémákról, a tudományos tervekről, konferenciákról és az elért 
eredményekről. Együttműködésünk erősítése érdekében mindkét intézmény rendelke-
zésre bocsátja a pedagógusképzés legfőbb problémáira vonatkozó komplex terveket 
és publikációkat. Ebbe a m u n k á b a bevonják a két felsőoktatási intézmény professzo-
rait, oktatóit és tudományos kutatóit. Ixy módon a Szovjetunió és a Magyar Népköz-
társaság kulturális együttműködéséről kötött állami szerződés keretében megszüle-
tet t a barátsági szerződés. • 

Feladatunk, hogy ezt sikeresen ültessük át a gyakorlatba!" 
A Leningrádi Főiskola részéről A. I. Scserbakov, a József Attila Tudományegye-

tem részéről dr. Antal f fy György rektor ír ták alá az egyezményt. 

A felvételen balról jobbra dr . Antalffy György, a József Attila Tudományegyetem 
rektora, Molnár István aspiráns . A. I. Scserbakov, a Leningrádi Főiskola rektora A. 
D. Boborikin es L. F. Szkljarov rektorhelyettesek. 
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SZEGEDI EGYETEM. 2 

Ki mit vár lapunktól? 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

tudnám mondani: ennek az 
ú j orgánumnak talán az le-
gyen a íegfontosabb szerepe, 
hogy közel hozza egymáshoz 
a szegedi felsőoktatási intéz-
ményeket Erre nagy szükség 
van, mert számtalanszor 
hangsúlyozzuk Szeged egye-
temi város jellegét, de talán 
ehhez képest keveset tudunk 
egymásról. Kell, hogy az Or-
vostudományi Egyetem, vagy 
a Tanárképző Főiskola prob-
lémái, napirenden levő ese-
ményei visszhangra találja-
nak a József Attila Tudo-
mányegyetem vagy a Felső-
fokú Tanítóképző oktatói és 
íiallgatói kórében is, hiszen 
azonos célokért küzdünk, az 
MSZMP művelődéspolitikai 
és kulturális programjának 
megvalósításáért. E program 
megvalósításáért folytatott 
harcunkból, ' a szocialista ér-
telmiség formálásának küz-
delmes és bizony eléggé ne-
héz folyamatában természe-
tesen akadhatnak olyan kér-
dések, melyek megvalósítása 
körül vita alakul ki, más-
más elképzelések merülnek 
fel. Az ú j lap ennek a vitá-
nak mindenkor helyet kell 
hogy adjon — minél széle-
sebb körben, minél több 
résztvevő bevonásával. Ezen 
túlmenően igen kívánatos, 
hogy az ú j egyetemi újság 
színes, friss, érdekes, hangu-
latos legyen, ne unalmas 
szürkeség lengje be a sorokat, 
hanem oktatók és hallgatók 
egyaránt érdeklődéssel ve-
gyék kezükbe kéthetenként a 
legfrisebb számot, keressék 
és találják meg benne azt, 
ami a legjobban érdekli őket, 
és érezzenek kedvet arra, 
hogy ők is véleményt nyilvá-
nítsanak; egyetértésüknek 
vagy egyet nemértésüknek 
hangot adjanak magában a 
lapban is. 

Még egyszer: reméljük, 
hogy az ú j lap nemcsak az 
oktatás és nevelés szüksé-
ges kiegészítője lesz felső-
oktatási intézményeinkben, 
hanem vonzó, fiatalos, lendü-
letes, érdeklődést és vitát 
keltő orgánummá is válik az 
itt tanuló fiatalok és az őket 
oktató értelmiség, az egye-
tem összes dolgozói számára. 

Dr. CSUKÁS ISTVÁN, a 
Szegedi Tanárképző Főiskola 
igazgatója: 

— Elsősorban azt várom, 
hogy a lap a szegedi felső-
oktatási intézményekben se-
gítse a kommunista szakem-
berképzés megjavítását. Ad-
jon helyet minden olyan kez-
deményezésnek, amely ez in-
tézmények valamelyikében 
az oktató- és nevelőmunka 
terén előremutat. Foglalkoz-
zék a bevezetett reformintéz-

kedések eddigi tapasztalatai-
val, ú j kísérletekkel. Fordít-
son" figyelmet a nevelési 
munkára a hallgatói csopor-
tok kfezött és kollégiumok-
ban, diákotthonokban egy-
aránt. Nyújtson segítséget az 
oktatói karnak a kommunis-
ta erkölcs kérdéseiben való 
biztos tájékozódás terén. He-
lyes volna, ha az országos 
sajtóban (pl. „Űj írás") folyó 
ilyen tárgyú Ritákhoz kap-
csolódva felvetné a sajátos 
szegedi helyzetre vonatkozó 
kérdéseket, vitákat kezde-
ményezne és biztosítaná a 
szegedi intézmények között a 
rendszeres, kölcsönös tá jé-
koztatást. A kollégiumi ne-
velés kérdésében nemcsak 
szegedi, hanem országos vi-
szonylatban is lehetőséget 
adna tapasztalatcserére, vitá-
kat, ankétokat kezdeményez-
ne. Ehhez kapcsolódik egy 
másik indítványom: vegye 
fel a kápcsolatot más felső-
oktatási intézmények lapjai-
val (Budapest, Miskolc, 
Veszprém). 

A Tanárképző Főiskolán a 
tudományös kutatómunkára 
ösztönzően hat a központi 
anyagi támogatás. Várjuk a 
laptól, hogy ezt a fellendülő 
munkát kísérje figyelemmel, 
foglalkozzon eredményeivel. 

Fontosnak tartom, hogy a 
lap felvessen olyan kérdése-
ket, amelyek általános prob-
lémák és amelyeknek olyan 
súlyt adna, hogy azokkal 
felsőbb szervek is fokozot-
tabban foglalkozzanak. Ilye-
nek: kollégiumi elhelyezés 
— albéHet, oktatási helyisé-
gek szűk volta, a főiskolai 
i f júság sportolási lehetőségei 
stb. 

A szabadtéri Játékok Idején 
Szegeden sok országos vagy 
nemzetközi rendezvényre ke-
rül sor. A lap segíthetne ab-
ban, hogy a már Szegedi He-
tekké alakuló időszakban az 
adott lehetőségek kiszélesíté-
sével a felsőoktatási Intéz-
mények is bekapcsolódnának 
az ünnepségsorozatba. A 
rendezvények kölcsönösen 
emelnék egymás színvonalát, 
hírét, sikerét, ha lennének 
pl. tudományos tanácskozá-
sok a játékok időszakában 
országos és nemzetközi szin-
ten. Ehhez a szegedi felsőok-
tatási intézményeknek volna 
megfelelő tudományos felké-
szültségük, erejük. 

Sok problémát fog okozni 
a felsőoktatásban a felvéte-
leknél a szociális kategóriák 
eltörlése. Ismertesse a lap a 
felvételi vizsgák és kiválo-

gatás olyan helyes és jó1 

módszereit, amelyek biztosít-
ják, hogy egyetlen jóeszű 
munkás-paraszt fiatal se ke-
rüljön hátrányba. 

GAÁL GÉZA, a Felsőfokú 
TaAítókápző Intézet igazga-
tó)«: 

— Hasznos kezdeménye-
zésnek tartom a szegedi fel-
sőoktatási intézmények szá-
mára indított lapot Nagyon 
jó lesz az, hogy az egyes 
egyetemek é6 főiskolák hall-
gatói beletekinthetnek egy 
más életébe, láthatjuk egy-
más eredményeit, hibáit. Fo-
kozódhat az eddig is kétsé-
gen kívül meglevő megbe-
csülés. Egymás erőfeszítései 
fokozhatják erőfeszítésein-
ket, a feltárt hibák pedig a 
helyes utat mutat ják meg 
Érdeklődéssel Várom az ér-
dekes, értékesnek ígérkező 
lapot, a szerkesztő bizottság-
nak pedig eredményes, jó 
munkát kívánok. 

Dr. TASS OYULA adjunk-
tus, az Orvostudományi 
Egyetem KISZ vb. titkára: 

— Örömmel üdvözlöm az 
újból meginduló ¿Szegedi 
Egyetem"-efc\ 8okszor talán 
nem is becsültük sokra, és 
csak amikor hónapokon át 
hallgatott, akkor vettük ész-
re fontos szerepét Most, 
hogy újból jelentkezik, azt 
várom tőle, hogy segítőtár-
sunk legyen a nevelő és agi-
tációs munkában. Várjuk tő-
le, hogy a kommunista szak 
emberképzés propagandistája 
legyen. Várjuk tőle azt is, 
hogy vitafórumunk legyen. 
Az egyetemek és főiskolák 
KISZ szervezeteinek sok azo-
nos problémája van, ami jó 
lenne, ha közö6 rovatot 
vitafórumot kapna. Az „Ifjú-
ság a szocializmusért" moz-
galommal kapcsolatos prob-
lémáink közös megvitatása 
igen hasznos lenne a „Sze-
gedi Egyetem" hasábjain. A 
KISZ-munka feladatai és ér-
telme a KISZ-tag szemével; 
hogyan valósul meg alapszer-
vezeteinkben a kommunista 
szakemberképzés; a mozga-
lom értelme és módszerei 
alapszervezeteinkben stb. — 
ilyen kérdésekkel foglalkoz-
hatna a lap. 

Várjuk az agitációban és 
nevelésben nyújtott segítség 
mellett, mindezeken túl, 
hogy a „Szegedi Egyetem" 
éljen az építő bírálattal is. 

' A fejlődés távlatai 
, tudományegyetemünkön 

Dr. Herczeg Ferenc, 
a József Attila Tudományegyetem gazdasági rektorhelyettesénele nyilatkozata 

— Hogyan fejlődik a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem az elkövetkező években? 
— tettük fel az első kérdést 
dt. Herceg Ferenc gazdasági 
rektorhelyettes elvtársnak. 

—• A Tudományegyetem 
hallgatói létszámának foko-
zatos emelkedése most már 
mindjobban előtérbe helyezi 
a fejlesztés szükségességét. A 
hallgatók létszáma néhány 
évvel ezelőtt még 900 körül 
mozgott, a jelenlegi megha-
ladja az 1700-at. Az ország 
vegyészszakember és tanár-
szükségletére való tekintet-
tel feltétlenül számítani kell 
arra, hogy a hallgatói létszám 
fokozatosan tovább emelke-
dik és a második ötéves terv 
időszakában már a 2240-et is 
meghaladja. A továbbiakban 
e fokozatos létszámemelke-
désre úgy kell számítani, 
hogy perspektívában 3490-es 
hallgatói létszám lesz. Gon-
dolni kell arra is, hogy ezek 
az adatok csak a nappali ta-
gozatos hallgatókra vonat-
koznak, s a levelező szakon 
— különösen a jogászképzés-
ben — nagy felfutás előtt áll 
egyetemünk. A fejlesztés te-
kintetében a napirenden levő 
oktatási reform megvalósí-
tása, a korszerű oktatási igé-
nyek kielégítése és a kor-
szerű tudományművelés le-
hetőségének minél teljesebb 
biztosítása is feladatként je-
lentkezik. 

— A fejlesztést — ez alka-
lommal az elhelyezési kérdé-
sekkel foglalkozva — gondo-
san kell előkészítenünk. Ter-
mészetesen a mai helyzetből 
szükséges kiindulni és ke-
rülni kell minden ötletszerű, 
tervszerűtlen átalakítást. A 
fejlesztési tervek előkészíté-
se Tudományegyetemünkön 
most van folyamatban. E 
munkából a műszaki szak-
embereken kívül az oktatók 
is jelentős mértékben kive-
szik részüket. 

— A fejlesztési terv meg-
valósítása vajon nem Jár-e 
Tnegoldhatatlan problémák-
kal, elhelyezési nehéZiégek-
kel? 

— Természetesen a fejlesz-
tési terv előkészítése során 
gondolni kell a már most je-
lentkező — ténylegesen meg-
levő — elhelyezési nehézsé-
gekre is. Mindenekelőtt a 
diákotthoni (kollégiumi) ne-
hézségek kerülnek előtérbe. 

— Hogyan kivánja megol-
dani ezt a kérdést a fejlesz-
tési előkészítés? 

— Az a cél, hogy az összes 
hallgatói létszámhoz viszo-

nyítottan a hallgatóknak leg-
alább 70 százaléka diákott-
honban (kollégiumban), kul-
túrált körülmények között 
legyen elhelyezhető. 

— Hány hallgatót fogad-
nak be Jelenleg a kollégiu-
mok? 

— 708 főt, az összlétszám 
46,5 százalékát. Előírás sze-
rint elhelyezhető lenne 389 
fő, az összlétszám 25,5 szá-
zaléka. 

— Milyen változás várható 
a jövőben e tekintetben7 

— 1973-ben a várható hall-
gatói létszám 3480, ebből kol-
légiumba kívánunk elhelyez-
ni 2493 főt, az összlétszám 
72 százalékát. Ez nagyará-
nyú diákotthoni építkezése-
ket tesz szükségessé. Ezek az 
építkezések Újszegeden bizto-
síthatók. A városi tanács már 
előzetes területfelhasználási 
kiutalást adott az Odesszai 
k r t , Rózsa Ferenc sgt , Bal-
fasor és Középfasor által ha-
tárolt területre. Tárgyalások 
folynak arra vonatkozóan, 
hogy az említett terület mel-
letti — lényegileg annak 
folytatásét képező — terüle-
tekből is biztosítsanak diák-
otthoni építkezés céljára 
megfelelő területeket. E te-
rületek 1000—1800 férőhelyet 
biztosító diákotthoni épületek 
építésére lesznek alkalmasak. 
Nem szabad arra gondolni, 
hogy a jelenlegi diákottho-
nainkat nem hasznosítjuk a 
továbbiakban. Ezek egy ré-
sze továbbra is diákotthon 
lesz, csupán annyi területet 
kell elvenni ezekből, ameny-
nyi a Íiallgatói étkeztetés 
biztosításához, konyhabőví-
téshez és ú j éttermek, tála-
lók létesítéséhez szükséges. A 
diákotthoni kérdéshez tarto-
zik, hogy Tud'ományégyete-
münk a közelmúltban meg-
vásárolta a Batthyány u. 5. 
sz. alatti épületet. Ez — meg-
felelő renoválás és karban-
tartás után — az Eötvös Lo-
ránd Kollégium céljait szol-
gálná. Lényegilég diákotthon 
lesz. A későbbiek során erre 
az épületre egy emeletet kí-
vánunk építeni. 

— Mikor kezdenek az új 
diákotthonok építéséhez? 

— Már 1963 közepén. Az 
első diákotthon, amit az em-
lített területen kívánunk épí-
teni, 304 hallgató befogadásá-
ra lesz alkalmas. A megfelelő 
hitel már rendelkezésre áll. 
A tervek a közeljövőben el-
készülnek. A 304 férőhelyes 
diákotthon befejezési határ-
idejét 1964. szeptember l - re 
tervezzük. Így az 1964—65. 

tanévben már a hallgatók 
rendelkezésére állana. 

— Ügy hallottuk, az Adu 
téri épületet is bővíteni szán-
dékoznak. 

— Igen. Emeletráépítést 
tervezünk az Ady téri épü-
letre ls. Erre nemcsak a ta-
nárképzéssel kapcsolatban 
növekedő feladatok miatt 
van szükség. Feltétlenül több 
helyet kell biztosítani a Nö-
vénytani Intézetnek, az Ál-
latrendszertani Intézetnek, a 
Nyelvtudományi Intézetnek, 
az Orosz Intézetnek és még 
néhány más intézetnek. Az 
emeletráépítés tervezett idő-
szaka 1970—71. Tervezett 
költsége 16 500 000 for in t 

— Sok szó esik mostaná-
ban a „Kémiai Kombinát"-
ról. Kérjük Rektorhelyettes 
elvtárs tájékoztatását erre 
vonatkozóan is. 

— Nagyon jelentós az a 
fejlesztési elgondolás, hogy a 
Jókai utcában a jelenlegi 
óvoda épületétől kezdve, négy 
házat lebontva, egy kémiai 
kombinátot építünk. Erre a 
vegyészhallgatók létszámá-
nak rohamos növekedése mi-
att elkerülhetetlenül szükség 
van. Ez az épülettömb a Jó-
kai utcából átnyúlik a Le-
nin krt-ra. A két utcát ösz-
szekötő épületrész alatt ár-
kádos kiképzésű gyalogjáró 
lenne. 

— Ügy hallottuk, a gya-
korló Iskola is új épületet 
kap. Ezzel kapcsolatban mi 
a helyzet? 

— Az Április 4 út ján már 
folyamatban van a Ságvári 
Endre Gyakorló Altalános 
Iskola építkezése. Ez az is-
kola egyetemünk gyakorló 
iskolája, mely 18 tanulócso-
porttal működik, s jelenleg 
az Árpád tér 2. sz. alatt 
mindössze 8 tanterem áll ren-
delkezésre. A mostani épít-
kezés nyomán keletkező ú j 
épület csak első része lesz 4 
gyakorló iskolának. A máso-
dik rész megépítésére — az 
épületek szanálása után — 
1966—67-ben kerül soí, Így 
alakul ki egy megfelelő, kor-
szerűen felszerelt gyakorló 
általános iskola. 

— Ebből a néhány adatból 
is pregnánsan kiviláglik, 
mekkora gondot fordít a kor-
mányzat egyetemünk tovább-
fejlesztésére, az oktató, ne-
velő és tudományos munka 
nem Jelentéktelen áldozatot 
igénylő anyagi feltételeinek 
megteremtésére — fejezte be 
nyilatkozatát dr. Herczeg 
Ferenc gazdasági rektorhe-
lyettes. 

H ír "í 

KEDVES OLVASÖINK bizonyára tud-
ják, hogy »kávéivó nemzet* lettünk. 
Amióta olcsóbb lett a kávé, azóta »tö-
méntelen« mennyiségben fogyasztjuk, tme 
egy statisztikai adat erről: 1962. Január 
hónapban 128 /bwir kg kávét íogylsztott 
az ország. Ez kb. — az ország egész la-
kosságát számítva — évi 1.4 kg fejen-
kénti adagnak felel meg. összehasonló 
tusképpen egy másik adat: az Egyesült 
Államokban 1953-ban évi 8 kg volt u 
fejenkénti kávéfogyaSZtás! 

Bizonyára nem is álmodta e világsi-
kert az az egyszerű pásztor, aki valami-
kor réges-régen Abesszínlában észrevette, 
hogy a kávécserj» cseresznye nagyságú 
termését legelgető kecskéi föltűnően élén-
kek és Jókedvűek lettek. A» ismeretlen, 
tle minden bizonnyal Jó megfigyelőké-
peswíggel rendelkező pásztorban keres«-
kedöi szellem is megbújhatott, mert va-
lószínűleg az 6 érdeme, hogy a fenti or-
szág népe ősidők óta fogyasztja a kávét. 
De kövessük csak út ján a világsiker felé. 
Abesszínlából Arábiába jutott a bedui-
nok útján. Dzsemál Eddin, az fiHeni* 
mu' t l imádkozó dervisei között elterjesz-
tette, hogy ' jobban bírják a szent vir-
rasztást. Mekka, Kairó, majd II. Szoli-
mán szultán uralkodása idején Konstan-
tinápoly a kávé útja. 1642-ben az élel-
mes velencei kalmárok tarsolyában rej-
tőzött nagyobb mennyiség, s így kerütt 
Euróoába. Dél-Olaszországban rövidesen 
e l ter jedt innen indult hódító ú t jára kon-
tinensünkön. Magyarországon a török 
hódítás Idején ismerték meg. 

A különböző népek temperamentumuk-
r a k megfelelően készítik az illatos feke-
tét, mi az olasz Presso mester követői 
vagyunk! — de mindenütt egyformán 
kedvelik. , . _ . « 

Dehát mJ is e közkedveltség titka? 
A COFFEA ARABICA babja 1—2 

százafck coffeint tartalmaz, s ennek köz-
ponti idegrendszert izgató hatása magya-

•cAz acUni derms ektő l -
A DUPLA FEKETÉIG 

ráJtza elterjedtségét, Mát 0.1—0.8 gr 
mennyiségben, amelyet egy-két jó dupla 
tartalmaz, Izgatja a központi idegrend-
szert, főként ast agykérget, élénkíti tevé-
kenységét. Rendes körülmények között 
nehézséget jelentő feladatok gyorsabban 
és könnyebben oldhatók meg. a fáradtság 
érzése nem Jelentkezik, csökkenti az Al-
mosságot. Vagyis megkönnyíti a tanu-
lást. Csakhogy az így tanultakat sokkal 
hamarabb félejtjük el! Amellett nemcsak 
a szellemi, de a fizikai munkaképessé-
get ls fokozza, hatása nagyon jó, ha el-
fáradás ellenére tovább kell dolgozni. 

E felsorolt tulajdonságok kétségtele-
nül igen előnyösnek tűnnek és magya-
rázzák e szer széleskörű használatát a 
társadalom különböző rétegeinél. (Mel-
lőzni kívánjuk a coffein theraplás je-
lentőségét.) Ezek köaül is magasan ki-
emelkedik a coffein nagyfokú használa-
ta az egyetemi hallgatóság, a 18—24 .éves 
fiatalok körében, elsősorban a vizsgákra 
való felkészülés idején. Ugyanis ez az 
időszak az utolsó lehetőség a félévi be-
számolók előtt. Azok a hallgatók, akik 
a félév során nem sokat foglalkoztak a 
tananyaggal, most igyekeznek -mindent 
behozni-. Azonban a rendelkezésre álló 
4—5 hét igen kevés a nagy mennyiségű 
anyag elsajátításához, ezért a tanulásra 
szánt idő megnyújtása és a figyelés mes-
terséges fokozása — sajnos, elég jelentős 
számú hallgató — egyetlen mentsvára. 
A coffein önmagában még nem lenne 
'ártalmas, ha használata után ki is pi-
henné magát az ember, csakhogy ilyen 
körülmények között erre nincs lehetőség. 

Lássuk csak mi is történik ilyenkor7 
Kl-kl megissza a maga feketéjét, vagy 

ami még rosszabb, csukott szemmel le-
nyeli a patikában vásárolt kesérű cof-
fein-port, s elkezd tanulni. — Ebéd — ta-

nulás — vacsora — kávé, coffein — ta-
nulás — s bizony még az éjjeli 2—3 óra 
is ébren találja az egyetemistát Vígan 
tanul, úgy érzi, akár reggelig ls fent 
tudna maradni, s hálásan gondol felsőbb 
éves kollégájára, ki e csodaszert a ján-
lotta. Másnap frl »ebben és korábban 
ébred táreainál, buzgón nekiül tanulni, 
igaz, úgy érzi, ma délelőtt nem megy 
olyan jól, mint az elmúlt nap, de sebaj, 
gyerünk a kávéval vagy a coffein por-
ral — ez még olcsóbb is! — s már sem-
mi baj. Ez ismétlődik másnap, harmad-
éap, s barátunk észre sem veszi, hogy 
már nem ls tud tanulni coffein nélkül, 
hogy egyre nagyobb és nagyobb ada-
gokkal tudja csak ébren tartani figyel-
mét. 

Ilyenkor már jelentkezhetnek a szer 
kellemetlen tünetei is: rendkívül nagy 
nyugtalanság, idegesség, ingerlékenység, 
félelemérzés, MÍvszorongás, majd fülzú-
gás. szédülés, émelygés, esetleg hányás ls. 

TAGADHATATLAN, hogy az egye-
temi hallgatóság Jelentős száma él ezen 
izgatószerrel, amit mi sem bizonyít job-
ban, minthogy pl. Szeged legnagyobb 
gyógyszertárában, a »Kígyó" patikában 
hetente ezer darab 0.20 g coffeint tartal-
mazó tasak kel el, nem beszélve a ren-
geteg ~Koffka«, »Karill«, -Salvador« stb. 
tablettáról. Bár az igazsághoz az is hoz-
zátartozik, hogy éjjeli műszakban dolgo-

zó munkások is szép számmal vannak a | 
vásárlók között. S hu mindehhez hoz-
zászámítjuk a mértéktelen tea-ivást, 
mert hiszen ez is tartalmaz — ha szeré-
nyebb mennyiségben is — coffeint, va- ) 
lamint a benzpropamin származékok kö- \ 
zül hazánkban -Centedrin-, -Pondex-
néven forgalomban levő hasonló hatá-
sú készítményeket — melyek szedését 
egyébként még a KRESZ is tiltja —, ak- • 
kor elképzelhetjük, milyen káros hatá-
soknak tesszük ki magunkat 18—24 éves 
korunkban, s nem csodálhatjuk, hogy 
néhány fiatal félig-meddig szellemi, s 
talán fizikai eltompultsággal kezdi el hi-
vatásának gyakorlását 

Terménzetcsen nem lenne helyes és 
igaz méreg-fogyasztásnak tartani a ká-
véivást, azonban a . tiszta coffein bár-
milyen formában való állandó és nagy 
mennyiségű — izgatószerül való — hasz-
nálata ellen a legerélyesebben tiltakoz-
nunk kell! 

Helytelen lenne, ha minden felelőssé-
get a fiatalságra zúdítanánk e kérdés-
ben. A túlzsúfolt tanrend, a naptár be-
táblézottsága is figyelembe veendő. Vi-
szont felelősség terheli hallgatóinkat is. 
Mert minden bizonnyal nem lenne S2ük* 
ség napi 10—12, vagy még több órai ta-
nulásra 4—5 héten keresztül, ha a félév 
során minden nap legalább 1—2 órát 
foglalkoztak volna tanulmányaikkal. Azt 
tanácsoljuk tehát: azonnal el kell kez-
denünk az »új életet«, ami, majd meg-
lát ja mindenki, nem is jelent olyan sok 
terh«t. A II. félév éppen csak elkezdő-
dött, még nincs késő könyveinkbe la-
pozni. s ha esetleg bágvadtak vagvunk, 
inkább sétáljunk egvet, tornázzunk, spor-
toljunk, vagy igyunk egv jó erős . . . mál-
naszörpöt Coffein helyett. így lesz belő-
lünk kívül-belül ép ember. 

Hagyjuk a feketekávét az adeni dervi-
sekre, s a baráti összejövetelekre. 

H£BER SÁNDOR szigorló orvos 
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E G Y E T E M I S Z É P S Z Ó 
BÁLINT G Y U L A : 

C&aU a m e t e - c v i & z a v ú z . 
Az egyetem folyosója fáradtan nyúlik el. Evvégi kol-

lokviumok és szigorlatok zajától hangos már hetek óta. 
Ma van az utolsó vizsganap. 

A tanári szobái: előtt sötétruhás fiúk és lányok be-
szélgetnek, könyvet bújnak, le-föl járkálnak. Idebent: iz-
gatottság, hűvös levegő, fáradt arcok, reménykedő és két-
kedő hangok. Odakint: izzik a város. 

Hárman mennek be. Tételt húznak, összenéznek, le-
ülnek és készülni kezdenek. 

Biczó Enikő karcsú, szőke lány. Ma feltűnően csinos is, 
mert a felkészüléshez ez is hozzátartozik. Jó feje van. 
Folyékonyan, tagoltan beszél akkor is, ha nem sokat tud, 
de most segélykérően, simogató szavakat röpítve néz a 
fiúra: 

— Bercikém! írd már le! Jó? 
Oly édesen tud könyörögni. Elébe tolja a cetlit is, 

amire a tételt felírta. 
— Valóban pocsék rész — gondolja a fiú. Szögletes 

arcán az izmok megmerevednek. Ö is nehezen tanulta 
meg. Megrakott volna helyette inkább húsz csillét. Pedig 
az se gyerekjáték! Pillanatok alatt kell most döntenie. Ha 
segít, akkor előfordulhat, hogy ő marad a pácban. Az ap-
ja jut eszébe, a halk szavú, morcos ember, aki a bányában 
pusztult el, miközben mások életét mentette. De az más 
volt. Kötelességét teljesítette, összeszorítja a száját. »Szép 
ez a lány.-< Evek óta tetszik neki. »Leírom gyorsan a lé-
nyegét«. Furcsán megnyújtja a betűket. Közben a tanárt 
nézi, sűrűn felcsapva fejét. Arca tüzet fog. »Nem veszi-e 
észre? Igaz, ez csak kis csalás. Kicsi vagy nagy, számít 
az?« Amikor először szállt le a bányába, akkor érezte 
így magát. Nehezedik a levegő. Izzad és száraz a torka. 
Ennek a »bányának* nagyon mély a gyomra és nem akar 
véget érni a lefelé száguldás sem. 

Amikor elkészül a puskával, letörli homlokát. Zseb-
kendője csupa víz. Saját tételét már csak vázlatosan tud-
ja kidolgozni. 

Felelni kezd. Rekedt, ideges, minden erejét össze kell 
szednie. A tanár nem szól közbe. Pedig nagyon, nagyon 
pocséknak érzi saját feleletét. Pillanatra megáll, amikor a 
tanár lapozni kezd az indexében. Kérdést tesz fel. Nem 
tudja jól. Azért elnyögi valahogy. 

— Jó, köszönöm — mondja gépiesen a vizsgáztató és 
beírja a jegyet. 

Amikor kilép a folyosóra csoporttársai körülfogják. 
— Mi van?, 
— Hányas? 
— Milyen az öreg? 
— Mit kaptak a többiek?' — Kinyitja indexét. Egy 

mázsával lesz könnyebb. Az öröm szétfolyik sovány 
arcán. 

— Jeles. 
Nyomban el is komorodik.. Először érzi, hogy felelete 

alapján, nem érdemelte meg az osztályzatot. 
Ott marad izguló csoporttársai között, pedig már szh-

bad. Mehetne a strandra. Kivel? Enikőt kellene elcsalni. 
Miért? — kérdi önmagától. — Mit akarsz vele? Felesé-
gül venni? őrültség! Megakad s mintha egy vödör jeges 
víz józanító hűvössége öntené le. Enikő szavai jutnak 
eszébe. »Értsd meg, hogy nem szeretlek! Nem vagy több. 
mint egyszerű évfolyamtárs!« Megpróbál higgadtan, tár-
gyilagosan gondolkozni. »Szép, szép, nem mondom, de 
csak reprezentálásra jó. Hideg porcellán-baba. Mégis job-
ban kívánja mindennél, csak nem meri megkérni, hogy 
menjenek le együtt a strandra. Fél a kudarctól? Az rosz-
azább a szégyennél, mindennél... 

A következő percben minden megoldódik. Kilibben 
az. ajtón Enikő, arca paprikapiros, térül-fordül, s alig tud 
az örömtől magához térni. — Jeles, jeles... elmondja 
vagy ötször éf egyik másik lánnyal össze is csókolóznak, 
csak úgy megszokásból és a világ legtermészetesebb moz-
dulatával fordul az ott ácsorgó Bertalan feléi 

— Elkísérsz Bercikém?1. ' 
A fiúnak torkán akad a szó. Ráparancsol onmegara: 

mondd ki, hogy nem ! A rákövetkező pillanatban mégis 
szó nélkül elindul a lánnyal. 

Katlan-forró utcákon mennek a hídig. Dél van. A pa-
rázsló aszfaltjárdákon lomhán lézengenek az emberek. 
Aki teheti vízbe bújik, árnyékba vonul. 

— Át gyorsan a túloldalra és bele a vízbe1. 
Ez egyetlen közös gondolatuk. A fiú a bányáról kezd 

beszélni, ahova ezen a nyáron is elmegy dolgozni eay hó-
napra, de Enikő unalmasnak találja ezt a témát, ő nem 
dolgozhat. Az anyja nem engedné. Találták valami rend-
ellenességet a szívénél. Befekszik kivizsgálásra. Pestre is 
felmegy. Pihenni fog és szórakozni. 

— Élni kell Bercikém! Addig, amíg fiatal vagyok! 
A fiú szüleire gondol. Apjának egyetlen szórakozása 

a kártyázás volt és ivott, ha volt miből. Édesanyja tízéves 
korában már legkisebb húgát pelenkázta és férje halála 
után egyedül felnevelt öt félárvát, a sajátjait. Nem ért rá 
élni. Se fiatalon, se később. Az emlékek elöntenék, de el-
fojtja rosszízű gondolatait és csak annyit mond furcsa, 
félig kérdő hangsúllyal. 

—Élni?! 
A lány ne[m veszi észre, hogy a fiú arca fájdalmas, 

szomorú. Nem tudja, hogy neki ez a szó: élet, mindig 
valami súlyos, veszélyes dolgot jelentett. Amikor egészen 
kicsi volt. a bányát, ahova apja dolgozni járt. Ha sztráj-
koltak: éhezést, kitartást. Később, amikor már ő is ke-
nyérkereső lett, az erőkifejtést, a küzdeni tudást, tanulást. 
Esti tagozaton végezte el a gimnáziumot. 

Enikő nem vesz észre semmit. Csacsog és nagyon 
gyerekesen viselkedik. Ez még tetszik is Bertalannak, ő 
úgyis olyan savanyú, mint az apja volt, legalább felvidít-
ja majd ez a lány. 

A strandbejáratnál nagy tömeg. A közös kabinokban 
szintén. Mindenki sietve szabadul meg ruháitól, ök is ro-
hannak. Odabujnak a tus alá. Enikő a fiú szemébe fröcs-
köl. Csintalanul ficánkol a vízsugárban és nevet, nevet, 
•nevet... Amikor jól lehűlnek, kifekszenek a parti ho-
mokba. A fiú szeretne most pár percig csendesen feküdni 
és hallgatni, de a lany nem hagyja. 

— Építsünk homokvárat! — unszolja. Aztán úszni, ci-
peli, de nem a£ árral mmb§& V. Csak 

amerre visz a víz magától. 
— Csurogni! — így mondja. Azt nagyon szeret. Alig 

kell mozogni valamit, csak ügyesen lebegni és mégis a 
víz felszínén marad az ember. Hát nem csudajó dolog ez? 

Távol a strandtól kötnek ki egy sűrű bokor tövénél. 
Rugalmas bőrükön pici vízgömbök csillognak. Arcukról 
lesimítják a vizet, Szorosan egymás mellé fekszenek. A 
lány feszülten, valamit várva hallgat. A fiút ez a csend 
jóleső nyugodtsággal tölti el. Egészséges örömmel gyö-
nyörködik a lány enyhén gömbölyödő formáiban, kicsit 
előreugró, de az arc kellemes hatást keltő harmóniájába 
beilleszkedő állában. Csöppet pisze orrát is szépnek ta-
lálja. Szája íve csábító, kettényílni akaró vérnarancs. Hir-
telenül és ügyetlenül öleli át a lányt, aki erre hozzáta-
pad. Aprókat szippant a levegőből, s néz a fiú szemébe: 

— De mafla — gondolja és ő csókolja szájon erősza-
kos mohósággal. A következő pillanatban felpattan mellő-
le. Pár lépést fut és belegázol a bokáig érő vízbe. Meg-
áll és visszoszól a még mindig mozdulatlan fiúhoz: 

— Gyerünk vissza! Olyan unalmas itt! — Kicsit af-
fektálva beszél és karjait kamaszosan dobálja. 

— Unalmas? Velem? — kérdi a fiú keserűen. 
— Ááá! Nem! Bár jobb formában is lehetnél!—s ma-

gaben hozzáteszi: »tetőled még egy csiga is gyorsabb 
Dühös. Hogy lehet valaki ennyire fa? És milyen flegmán 
nyúlik el a homokban! Fel kéne pofozni. Mégsem. Jobb 
ötlete támad. Visszasompolyog mellé és kedveskedve, hí-
zelegve beszél: 

— Ne haragudj rám! — Megsimogatja az arcát 
— Te nem tudsz a nőkkel bánni! Te nagy gyerek! 
— Üres szavakkal nem koptatom a szám. 
— Pedig a legtöbb nőnek az kell! 
— Neked is? 
— Én másmilyen vagyok! 
— A komoly dolgokat nem lehet súlytalan szavak-

kal kifejezni! — mondja határozottan a fiú. Enikő harsá-
nyan nevetni kezd. Remegnek apró mellei. »Most kellene 
keléfojtani jókedvét« — gondolja a fiú. 

— Olyan vagy te, mint egy élő lelkiismeret! — Ne-
vetése kiapad. Arca és hangja szigorú, hivatalosan hideg: 

— Nem kell mindenen problémázni! Kell egy kis 
bódulat, mámor, hegy el lehessen viselni a szürke napo-
kat. Néha meg kell szédülni, hogy megtudd: mi a józan-
ság! Nem képzeled? 

A fiú eddig még sose szédült. Se bortól, se körhintá-
tól, se mástól, de ha most megmondaná, hogy elveszi fe-
leségül, ha hozzámegy, akkor... 

Ekkor a lány halkan megszólal; 
— Meglepődnél, ha azt mondanám: a tied akarok 

lenni! 
Csend! A partra vetődő gyenge hullámok meghalnak. 

Idegbomlasztó forró csend. Éget a homok. Valami bogár 
mászik a lány lábán Viszkető szúnyogcsípések nyugtala-
nítják. — 

A fiú bárányfelhőket keres az égen. Hiába. A folyó 
felső része felől sötét viharfelhő széle bukkan fel, de itt 
a vízparton nyomott, fullasztó levegő gyötri a tüdőd. 

— Támadhatna egy kis szél! — szól. Valójában vi-
hart vár, mely elsöpri az enerváló fülledtséget, messze 
kergeti az álmosító, lomha léghullámokat. 

Enikő, ujjai közt levelet dörzsölve, szorongva néz ke-
let felé. Fél a fekete felhőtől. Itt lesz rögtön. Meg kellene 
kapaszkodni Berciben, de most nem mer hozzáérni. Tá-
volinak, idegennek érzi. »Miért néz rám úgy, mintha sose 
látott volna?« Csaláncsípésnél égetőbb e kérdés. 

Szótlanul mennek a kabinokig. Felöltöznek és a bü-
fénél találkoznak. Szendvicset és sört vesznek. Nagy nehe-
zen találnak két üres széket is. Leülnek. Esznek. Enikő 
közben állandóan nyafog. 

— Jobb lenne elindulni — mondja. Kapják be gyor-
san és menjenek! 

A fiú legyint: 
— Egy kis zuhancs. Mit kell attól úgy félni? 
— Hideg legalább a sör? — kérdi a lány, csakhogy 

valamit mondhasson. 
— Nem nagyon. Még jó, hogy van. 
A szomszéd asztaln-íl egy táskarádió szól. Egy férfi 

az űrhajózásról beszél. Recseg, rosszul érthető, de tisztán 
kivehető egy mondattöredék: »...a súlytalanság állapo-
tát jól birta...«. Enikő szemei felragyognak. 

— Berci, nem szeretnél űrhajózni?! 
— De! — feleli kurtán. —Jobb itt a földön most. Ez 

biztosabb! — teszi hozzá. 
—Te, milyen lehet az? — Szenvedélyes kíváncsisággal 

nézi a fiút. 
— Nem tudom. — Pimaszul közönyös Berci hangja. 
— Ügy szeretnék egyszer súlytalan lenni! — ábrándo-

zik Enikő. Ebben a percben végig söpri a strand homok-
ját az első szélroham. A finom homokszemek az eldobált 
papírfiarabokkal kergetőznek. Távoli ágyúszók még a dör-
renések, amikor a fedett büfé pillanatok alatt megtelik 
emberekkel. Esznek, isznak; álldogálnak, vitatkoznak. 

— Mindjárt esik — jósolják többen. 
— Affenét — ellenzékieskedik^ egy tapasztalt öreg. — 

Porvihar lesz ebből csak. Meglátják. 
Az ágyúk már a közelből tüzelnek. A felkavart por-

tól nem lehet látni. F.gy kisgyerek ordítani kezd. Hiába 
c sititják. 

— Gyerünk! — szólt ekkor erélyesen a fiú. Rá se 
néz a lányra. Felkel. 

— Megbolondultál? — húzná, vissza a lány. Nem vá-
laszol. Enikő pedig rosszul érezné magát most egyedül az 
ismeretlen emberek között. 

Elindulnak. 
Alig mennék húsz lépést, máris teljes erővel zuhogni 

kezd. Letört gallyakat sodor feléjük a szembejövő vihar. 
— Fordulj vissza! — sikolt a lány és szalad a büfé 

felé. 
— Őrültség volt etindulni — mondják neki, amikor 

visszaér. — Csupa víz lett. De miért sír ennyire? 
— A fiú...? 
A fiú vissza se nézett. A tisztára mosódó járdán fris-

sen es határpiatUut futott, a oillamos megálló felé. 

MŰVÉSZETI ROVATUNK ELÉ 
„A művészet nélkülözhetetlen — bár tudnám, mihez."' 

Coctcaunak erre a szellemes és tetszetős aforizmába burkolt 
szkeptikus kérdésére Ernst Fischer, a kiváló német teoreti-
kus nemrég megjelent könyvében ezt a választ adta: A 
művészet az embernek a világot megismerő, a valóságot 
átalakító tevékenysége során használt egyik leghatásosabb, 
sőt nélkülözhetetlen eszköze, mert a művészet „a véges 
télben minden irányban előre halad, hogy legyűrje a vég-
telent." A művészet a társadalom kezében a világ megvál-
toztatását szolgáló eszköz, az egyes ember Kezében nagy-
részt a jellein, az egyéniség formálásának igen hatékony 
eszköze. Érthető tehát, hogy az ifjúság, amely mindig 
őszintén és nagy akarással küzdött az ember legharmoni-
kusabb, legteljesebb kibontakozását elősegítő körülmények 
kialakításáért, közel érezte magához a művészetet, érdek-
lődési körén belül — He?;el szavaival szólva — „a szép 
tágas birodalma" a középponthoz közel állt. Különösen 
igaz ez főiskolai és egyetemi ifjúságunkat illetően, amely-
nek egy része éppen a művészet oktatását, terjesztését vá-
lasztotta élethivatásának, mint az irodalom, a zene vagy a 
képzőművészet jövendő tanára, de akikből bonyolult ma-
tematikai képletek és az emberi test titkainak ismerői lesz-
nek. azok sem mondtak le az emberi szellem eme rejté-
lyeinek kifürkészéséről és produktumainak élvezéséről. 
Szélesebb körű tudásuk, magasabb műveltségük révén 
egyre inkább képesek lesznek erre. 

De vannak ifjúságunk körében olyanok is, akik nemcsak 
alkalmazni tanuiják és tudják a világ megismerésének, a 
valóság átalakításának e bonyolult cs nagyszerű eszközét, 
hanem maguk is részt vesznek kialakításában. Eleinte ta-
lán nem épp a legtökéletesebb ez az eszköz, esetleg bántó-
an csikorognak fogaskerekei, s mivel nincs finoman élezve, 
nem a kellő helyre vág. Később azonban alakul és finomul, 
működésének ritmusa egyenletesebbé válik, hatékonysága 
fokozódik, formája mind kecsesebb alakot ölt. és lassan-
ként üröm lesz hatásat próbálni másokon éppúgy, mint 
önmagunkon. 

A közönséget és művészt egyaránt jelenti ifjúságunk, 
s így különösen érdemes rá, hogy az induló egyetemi és 
főiskolai lapban művészetének külön fóruma legyen. Mu-
tatkozzék be — talán nagyobb publicitást megelőzve elő-
ször éppen itt — az a néhány legújabb és legsikerültebb 
alkotás, amely fiataljaink megfigyeléseinek, elevenen ható 
gondolatainak művészi eredménye. így a művész közön-
séget kap, a közönség pedig — bátran leírhatjuk a jelzőt 
is — művészi alkotást. Jobban láthatóvá válik így, hogy 
az oktatáson és tanuláson kívül mi folyik még az egyetem 
falai között, hogy if júságunk nemcsak ar ra képes, hogy 
szellemi javakat kapjon, hanem adni is tud már ilyet. Né-
hány irodalmi lapunk tanúskodik már e mellett — vállal-
kozásunkat ez is inspirálta —, most e tanúvallomást ú jab-
bal erősítjük. 

Lapunk művészeti rovata örömmel a-* helyet minden 
tehetségre valló, tiszta eszmeiségű, Ígéret s alkotásnak, szí-
vesen lát és segít jobbá tenni minden -íyan még nem 
kiforrott, kisebb hibáktól nem mentes, de figyelemre méltó 
lehetőségeket megcsillantó próbálkozást, amely a mi -¿lé-
tünkét, eredményeinket körvonalazza. 

DR. KAFOSI MARTON 
tanársegéd 

Filozófiai Tanszék 

IKdítntu Qándi: 

Égess! 
Ajkunkról ömlik a szavak langyos patakja, 
szirupos sűrűje 

dagad, eláraszt — 
kis megalkuvások kazánkövét lerakja 
szívünk falára végig e gyalázat. 
Tetteinket kényelem 

köti gúzsba — 
a keméHy szavaktól naponként megfutunk. 
Szavaltunk a polgárnak 

eleget 
kórusba, 

ha mi sem leszünk különbek: 
kezet foghatunk. 

Le az álarccal! 
Nézd 

barátunk milyen hetyke, 
pedig már arca sincs a maszkvigyor mögött: 
rés dülled üresen a hü tekintetekre, 
hol a szem 

kék virága 
nyílott azelőtt 

Szavaim vérct ontsa 
hegyes tőrű kétely — 

ha elárulom magam, ' 
mihez leszek hű még? 

Vak kényelemből tűrve, s meglustuló vérrel 
a meghunyászkodó!, 

« a hízelgőt, 
a hülyét. 

Elég a langyosságból! 
Bárgyú mosolyokból! 

Minek a sok se hideg, se meleg barát? 
Szebb a tűz! 

Égess, 
mégha megégsz te is olykor! 

Fagyassz. 
ha leöntötték 

haragod 
parazsát! 

Hedí J)lihály.: , 

KÉK1KIRAKAT 
Kék habokat fodroz fenn az cg 
vérpipaccsal integet a nyár — 
lobogó kedvvel rohanok feléd, 
ó, szivárványszínű kék madár. 

Szívemre hajl ik zümmögve a r é t . . . 
Bárányfelhőkkel fütyörész a szél — 
tanyák udvarán markolász a csönd 
és táncot lejt egy szédült fa levé l . . . . 

Minden oly ismerős, kedvel a táj , 
rámlehel a föld, s a földből nőtt virág. 
Bokorra pottyant zöldfényű bogár 
itt röppenő kis álmokat vigyáz. 



E G Y E T E M I S Z É P S Z Ó 
R I G Ó BÉLA: 

Hova tetted az emberi arcot? 
— Hova tetted az emberi arcot? 
Belebontottad a barna 
görbe gomolyagba, 
vörös vonalba, 

sárga spirálba, 
kékszin korongba, karikákba, 
kanyarokba és körökbe; 
vontál fehér, fekete lapokon át 
piros pontot, zöld disszonanciát, 
s beletördelted, hogy megmaradjon 
örökre, 
mint a gyémántba karcolt 
sikoltás. 
— De hova tetted aat embert arcot? 
Belebontottad a borzolt 
madarak tolltarajába, 
riadó, robogó lovakba, 
bőszült busa bikákba, 
ligyosápú mikrotitokba; 
kézbe és mozdulatokba. 

Lomhán bolydul a bánat, 
örvénylik a förgeteg öröm, 
pattanva ivei a vágy. 
ernyed a kétségbeesés. 
Két vonal egymásnak mered, 
mint kegyetlen körOm, 
féktelen fog — vagy ölelée. 
A csendes csók helyett 
az összefont végtagok 
vívják a szerelmet és a harcot, 

Mert minden harc itt és minden szerelői», 

— Hova tetted az embert arcot? 
Megölted á szemet. 
Mona Lisát, a mosolygó végtelent. 
Rembrandtot, a megbúvó szenet, 
a kubisták szétvagdalt emberhalmazáh 
kimeredt óriás szemet. 
Vagy mégsem ölted. 
Ok értik a testükbe tört f é n y t 
Te nem életet alkotsz, 

magát a törvényt, 
a mozdulatot, a vázat, 
a lényeget, 

axnely a színek lázadt 
lobogójával tör ki az elnyomó valóság mögül. 
Győztél. Köröskörül 
hökkent, alázatos fejünk fizeti a sarcot. 
— De hova tetted az emberi arcot? 

Rovatunk vitát indít dr. L e h e 1 István festőművész, a Jó . 
asef Attila Tudományegyetem adjunktusa kiállításáról. Az 
első számban közlünk két költői reflexiót, amelyeket a ki-
állítás vendégkönyvéből vettünk á t 

Továbbiakban vár juk olvasóink véleményét a kiállí-
tásról. 

Oaxuují JUikÍÁL fllmb^njudat&la 

Bebörtönöztél a harmóniádba. 
De kívül két-arcú a föld. 
Félelmet sugárzik a halál 
— majd nem fakad a megölt 
tetemek tornyából élet! 
Ott ellenség van, nem absztrakt küzdelem! 
Két-arcú a föld — kétféle arcú az ember, 
kétféle és hárommilliárd-féle. 
Itt nincsen arc, csak a vértelen 
bölcsességbe higgadt értelem. 
Ad j nekünk hát valami valót, valami torzát, 
valami ostoba véletlen kudarcot, 
— kétféle arcú a világi 
— Hova tetted az emberi arcot? 

CSANÁD BÉLA: 

Egy kiállítás képeire 
Ez nem aa Ismerős világ. 
S nem is az ismeretlen. 
Játék és vízió kering 
a kozmikus teremben. 

Harmónlkus a küzdelem. 
Van kifejezhetetlen? 
Csillagok virágoznak a 
spirál egyenletekben. . . 

Minden maradt a régiben? 
Kakas kiált esengve, 
S nem hallgat cl, nem hallgat el 
a kromoszómák csendje. 

VERESS MIKLÓS: 

H o m i n g w a y - e m l é k ó r e m 

messzi tengerek öreg halásza 
letetted immár fáradt eveződet 
szakadt hálódon szél fonja regényét 
do hullám ringatja csónakod örökké 
a a Nagy Hal lomha csontvára fölött 
tágranyilt szemedben megcsillan a Nap 

A múlt év decemberében 
igen érdekes találkozó zajlott 
le az egyetemi KlSZ-klub-
ban. Csányi Miklós V. éves 
bölcsészhallgató két önálló 
filmalkotását mutatta be a 
csaknem száz főnyi egyete-
mista közönségnek. Bár senki 
nem vonta le a disputa konk-
lúzióit, az ott elhangzott vé-
lemények két vonatkozásban 
is tanulságul szolgálhattak a 
filmek készítőjének és közön-
ségének egyaránt 

Csányi Miklós tehetségé-
nek kibontakozását, mint 
közvetlen ismerője, volt al-
kalmam figyelemmel kisér-
ni. Tudatos élményszerzésre 
törekedett, az élmények re-
konstruálásakor gondolko-
dásmódja — képzeletben — a 
film formanyelvével azono-
su l t Ez a fa j ta képesség tö-
kéletesedett egyre jobban 
benne. A film formájáról, 
esztétikájáról is tudatosan 
alakította ki véleményét, eb-
ben döntően a legmodernebb 
filmalkotások inspirálták. A 
korlátozott technikai lehe-
tőségek — állókamera, vilá-
gítási problémák, szinte „ős-
kori" módszerek a vágáskor 
stb. — nem tették lehetővé a 
tökéletes önkifejezést, mégis 
úgy érzem, hogy a két f i lm-
etűd — de különösen a Tíz-
perc című — többé-kevésbé 
híven tükrözi alkotójuk egyé-

. niségét. 
Csányi kétfajta, nem telje-

sen ellenkező, de mégis kü-
lönböző irányba próbál tá jé-
kozódni. A bemutatón kibon-
takozott vita főként a „ . . . ró-
zsát terem" című etűdöt fo-
gadta elismeréssel, a Tízperc-
et kevésbé. Kimondva-ki-
mondatlanul a fogalmilag 
meg nem alkotott gondolatot 
rótták fel az utóbbi hibájául. 
A „ . . . rózsát terem" c. etűd 
kielégítette az ilyen fa j ta 
igényeket, s itt valóban a tör-
ténet egyes momentumainak 

kifejezési módjáról, illetve 
magáról a történetről folyt a 
vita. 

A Tízperc ténylegesen nem 
nyúj t a néző számára konkrét 
gondolati ta r ta lmat annál 
inkább akar a kép erejével, 
a képek sajátos korrelációi-
val gondolatot és é r ő i m e t 
ébreszteni. Csányi rendkívül 
tudatosan lát ja a mai film 
fejlődési Irányát, lát ja azt, 
hogy a modern filmművészet-
ben a szó és a zene egyaránt 
a képnek van alárendelve, 
annak expresszivitását erő-
síti. 

Nem feledhetjük el azon-
ban azt sem, hogy a film tö-
megnevelő művészet, ez indo-
kolja a vitaközönség igényeit 
is. Szem előtt tartva ezt, a 
„... rózsát terem" tájékozó-
dási iránya nevezhető helye-
sebbnek, de hiba lenne a má-
sikat elítélni ú j fa j t a törek-
véséért. 

A vita azt is mutatta, hogy 
az egyetemi hallgatók — s 
biztosan nemcsak ők — 
igénylik, hogy Szegednek iro-
dalma, képzőművészete mel-
lett modern filmművészete is 
legyen. Ennek megvalósítása 
első pillanatban talán illuzó-
rikusnak tűnik. Csányi Mik-
lós azonban ú jabb bemuta-
tóra készül, rendszeresen 
akar filmeket készíteni ez-
után. Alkotói kedve eloszlat-
hat ja a kételkedéseket ú jabb 
művei szélesebb érdeklődés-
re, anyagi és erkölcsi támo-
gatásra találhatnak. Helyes 
lenne, ha a szegedi egyetem 
minden tehetséges, alkotni 
vágyó fiatal ja számára ma-
ximális lehetőségeket bizto-
sítanánk. Ez Jelentősen fel-
élénkíthetné és gazdagíthat-
ná a város kulturális életét 

BODO KAROLT 
V. éves bölcsészhallgató 

Vissgatör tértet 
Riadt szemű bölcsészhall-

gató lányt faggat a tanár. 
Bessenyei Tariménes utazása 
c. szatirikus-utópisztikus ál-
lamregényéről van szó. 

— Tudna említeni olyan 
müveket a világirodalomból, 
melyekben Bessenyei vad-
emberéhez hasonló hős sze-
repel? — kérdezi a vizsgáz-
tató. 

— ? ? ? 

— Gondolkozzon nyugod-
tan... Bizonyára olvasta pL 
Defoe Robinson-jót. 

— Hogyne, persze, olvas-
tam — rebegi bizonytalanul 
a felelő. 

— No, ha olvasta, akkor 
mondja meg, hogy hívják a 
regény vadember-hősit? Na-
gyon érdekes neve van. 

Hosszú pillanatok telnek 
el, a válasz késik. A tanár 
valahogy rá akarja vezetni a 
vizsgázót a helyes feleletre, 
s elébe tolja az íróasztalon 
álló naptárt 

— Nézze, ma csütörtök 
van, milyen nap lese hol-
nap?! Erről talán eszébe jut 
a név. 

A felelőnek felderül az 
arca, s megkönnyebbülten 
vágja ki: 

— BoldizsárI 
(d. a.) 

Szótekerészcti értelmezési kis kéziszótár 
kendők léóbéM, Oaiadá {okon 

az alapleltározási állóeszközkészlet kimutatásához 

Esti f o h á s z o konyVoUql' v 

(Az Orvostudományi Egye-
tem Gazdasági Igazgatósága 
1962. novemberében átirat-
ban hívta fel a klinikákat és 
intézeteket hogy vegyék 
számba az összes állóeszkö-
zöket. Mint az átirat mond-
ja „a munka megkönnyítése 
érdekében" mellékelten meg-
küldte az egyetemen szerin-
tük fellelhető összes állóesz-
közök kimutatását is. A fel-
mérést az 1962. nov. 38.-1 
(nem április 1.1) állapotnak 
megfelelően kellett végrehaj-
tani. Bár a felméréssel kap-
csolatban a leltári csoport is 
ad felvilágosítást, erre a cél-
ra az újság hasábjait Is fel-
használjuk.) 

Emberi f e j komplett. Ez 
anatómlallag, és nem funk-
cionálisan értelmezendő. El-
lenkező esetben leltárhiány 
t ámadha t 

Ló, csinos. Ez nem kíván 
magyarázatot, mert egy ló is 
lehet állóeszköz; és ugyanak-
kor csinos is. 

Baclllusklöntő forma. A 
hagyományos szilveszteri, 
idejétmúlt ólomöntés mo-
dern utóda a bacillusöntés. 
A bacillusokat egyenként 
formákba öntik; a formák 
meg«zámozandók. Vírusok-
hoz alkalmatlan, niert kies-
nek belőlük. Vigyázzunk, 
hogy végül a leltári számot 
ki ne Öntsük a bacillussal. 

Diszkoszdobáló kör. Szak-
üléseken, kongresszusokon 
használatos, megnézendő 
azonban, ki van a körön be-
lül és ki esik azon kívül. 

Földlkorlát. A II. sz. Bel-
klinika terjeszkedésének —1• 
meggátlását célzó állóeszköz. 
Ledöntésre Vár. 

Mászó rúd, amely állóesz-
köz ugyan, de mégis mászik. 
Ezzel lehet más, egészen kö-
zönséges rudaktól megkülön-
böztetni, amik csak állnak, 
de nem másznak. 

Kefeledobó kosár és mű-
szerledobó állvány. ÜJ iker-
szabványok. A kosár főképp 

azért szellemes, mert egysze- Gyógy bak. A falu bikájá-
ri megtöltés után folyamato- nak therápiás másolata« 
san dobálja a keféket, akár Gyógycélra használható. (Fő-
napokon á t Később nem Is orvosi engedéllyel). 
kell tölteni, csak dobál. 

Hőkandalló. Ez olyan kan-
dalló, amely meleg. Jógkan-
dallót a házi műhely fog 
előállítani. 

Agymérleg, műveséhez. V. 
ö. „vesemérleg műagyhoz". 
A kettő együtt jelentendő 
(Pulcz utca, kettőt csengetni). 

Patkánybefogó készülék. 
Régi laboratóriumi népjáték-
hoz. A készülék lepkefogó, 
légycsapó, vagy hokibot mód-
jára használható: aki tízből 
ötször patkányt fog, nye r t 
(A többi zálogot ad.) 

Asztalfújtató börfújtató. A 
bőrduda rokona, csak nem 
szól. Felfújtatható vele asz-
tal, szék, ágy, szekrény, bol-
ha (elefánttá) és általában 
bármi, ami egy helyen lyu-
kas, egyebütt z á r t 

Szagló szekrény. Szagát a 
benne tárolt holmitól nyeri. 
A kellemesen szagló és a bü-
dösen szagló külön leltári 
számot kap. 

Fektetővas, fa. Ha kerek, 
fából vaskarika. 

Lyukasztószerszám. Közis-
mert állóeszköz. 

Matrac, csecsemő szőr. 
Szabványmatrac, a fent em-
lített különleges töltettel. 
Lanugoval töltöttek külön 
számozandók! 

Nyugágy huzat nélkül. 
Olyan nyugágy, amelyen 
nincs huzat. Ebben az eset-
ben azonban nem nyugágy. 
csak állóeszköz. 

Automata Pipedga áztató. 
Ezt nem tudjuk megmagya-
rázni; ki az a Pipedga?! 

Betegjáróka fe lnőt t Hogy 
telik az idő! 

Szülészeti baba. Ejnye! 
Szuppozitoria asztali. (Na-

na!) Utána kezet mosni; v. öt 
egészségügyi jószokások. 

Agylutynoskop. Aki kita-
lálja, hogy ez mi, megkapja 
az állóeszközkimutatásban 
szereplő mellszobor eredeti-
j é t 

• . 
(Félreértések elkerülése 

végett közöljük, hogy a fel-
sorolt leltári tárgyak kivétel 
nélkül szerepelnek a jegy-
zékben. Mi csak a magyará-
zatot fűztük hozzá , , . ) 

N A H Á T ! 

- Howá nvesz öaímt 
- Txafura 

(Rajzok; Szegedi László főiek, hallgató). 
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Több mint öt évtized az egyetemi katedrán 
és a tudományos kutatás élvonalában 

Dr Kiss Árpád Kossuth-díjas professzorról 
Több mint 5 évtizedes, 

eredményes, sikerekben gaz-
dag idő után vált meg az 
egyetemi katedrától, az in-
tézetvezetői teendőktől dr. 
Kiss Árpád Kossuth-díjas 
egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, a természettudo-
mányok doktora, akit har-
mincöt vegyész és kémia sza-
kos tanár-generáció mond-
hatott tanítójának. 

g i f 
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j g j 
1889. szeptember 16-án 

született Sárospatakon. A 
Budapesti Tudományegyete-
men Than Károly, Lengyel 
Béla, Buchböck Gusztáv, 
Wlnkler Lajos és Eötvös Lo-
ránd voltak tanítómesterei. 
1912-ben ösztöndíjas ve-
gyészhallgatóként a Buch-
böck vezetése alatt álló III. 
sz. Vegytani Intézetbe került 
és ebben az időben jelentek 
meg nyomtatásban első dol-
gozatai a radioaktivitásról, 
valamint doktori értekezése 
a nitrogénoxid és klór reak-
ciójának sebességéről. 1922-
ben a budapesti egyetem ja-
vaslatára a Leydeni Egyetem 
Kémiai Intézetébe került, 
ahol mint adjunktus dolgo-
zott. Itt Schreinemakers pro-
fesszor mellett gázkineti-
kai vizsgálatokat folytatott 
Igen eredményesen. 

1924-ben nevezték kl Sze-

gedre, a II. sz. Vegytani In-
tézet vezetőjévé. Itt a Bröns-
ted-féle reakciósebességi el-
mélet kísérleti ellenőrzésé-

. vei kapcsolatos vizsgálatait 
kezdte el. Munkatársaival 
több, először tanulmányozott 
ionreakció mechanizmusát 
tisztázta, felhívta a figyel-
met a specifikus ion-, vala-
mint az anomális sóhatás 
jelenségére. Behatóan fog-
lalkozott az elsődleges és 
másodlagos kinetikai sóhatás-
sal, az ion- és nem ion-reak-
ciók sebességére gyakorolt 
közeghatással, valamint a 
komplex vegyületeknek ion-
reakciókra gyakorolt katali-
tikus hatásával. Munkatársai-
val együtt részletesen foglal-
kozott a trijód egyensúllyal 
tömény sóoldatokban, vala-
mint a kinhidronclektród 
sóhibájával. 

1931-ben az elektrolit olda-
tok fényelnyelését kezdte ta-
nulmányozni. Több dolgoza-
tában rámutatott a neutrális 
sók okozta extinkcióváltozás 
okaira egyszerű és komplex 
ionok esetén. A fényelnyelés 
és kémiai szerkezet közötti 
összefüggés céljából igen 
részletesen tanulmányozta a 
vas, kobalt, réz, uranll és 
kromi sók komplexeit. Több 
közleménye foglalkozik a po-
liclklusos belső komplexek 
fényelnyelésével és annak ér-
telmezésével. A neutrális sók 
okozta extinkcióváltozás 
okaival foglalkozó vizsgálatai 
szorosan kapcsolódtak a kü-
lönböző só és savoldatokban 
keletkező komplex vegyüle-
tek összetételének megállapí-
tásával. A komplex vegyüle-
tek kötésmódjának tisztázá-
sával kapcsolatban szoros 
együttműködést alakított ki 
a Berlini Egyetem Klemm 
professzor irányítása alatt 
álló intézetével. Ugyanakkor 
megindultak intézetében az 
elektrokémiai korróziós vizs-
gálatok is, amelyek az Inté-
zet fejlődése során mind na-
gyobb jelentőségre tettek 
szer t Ez a nemzetgazdasági 

szempontból is rendkívül 
fontos kutatási terület az Al-
talános és Fizikai Kémiai In-
tézetnek ma is egyik fő kuta-
tási irányát képezi. Átfogó 
elmélettel értelmezte az ioni-
zációnak szerves vegyületek 
elnyelési színképére gyako-
rolt hatását, valamint össze-
foglalóan megadta az elnye-
lési színképeknél jelentkező 
rendkívül bonyolult oldószer-
hatás rendszerét. Az orientált 
fényelnyelés elméletének ki-
szélesítésével Számos arómás 
polikondenzált szerves mo-
lekula elnyelési színképét ér-
telmezte és igen részletesen 
tanulmányozta az orto-, mé-
ta- és parahelyzetü szubsz-
tltutenseknek az elnyelési 
színképre gyakorolt hatását. 

A fizikai kémia területén 
végzett eredményes kutató-
munkája mellett figyelemre 
méltó azon tevékenysége ls, 
melyet az egyes szakfolyóira-
tok szerkesztése terén vég-
zett. 1945 óta a Z. für anor-
ganische Chemle c. folyóirat 
társkiadója, 1935—1955-ig pe-
dig az Acío Physica et Che-
mlea Szegediemig szerkesz-
tője volt. A közeljövőben fog 
megjelenni az anorganikus 
vegyületek elektrongerjesz-
tési elnyelési színképével 
foglalkozó német nyelvű mo-
nográfiája, g eddig mintegy 
150 tudományos dolgozatot 
í r t 

Kiváló oktató és nevelő-
munkájáért a „Felsőoktatás 
Kiváló Dolgozója" kitüntetés-
ben részesült, kimagasló ku-
tatómunkájáhak elismeréséül 
pedig 1954 májusában a 
„Munka érdemrend"-del, 
majd 1995-ben „Kossuth-
díj"-jal tüntették ki. 

Oktató- és nevelőmunkájá-
tól elválaszthatatlan emberi 
magatartása, hallgatóival és 
munkatársaival való közvet-
len viszonya. Tanítványai 
mindig bizalommal fordul-
tak és fordulnak hozzá prob-
lémáikkal, és őszinte nagyra-
becsüléssel gondolnak r á 

Dr. Petri Gábor egyetemi tanár 
felsőoktatási intézmények 

A szegedi felsőoktatási in-
tézmények, az Orvostudomá-
nyi Egyetem, a József Attila 
Tudományegyetem, a Tanár-
képző Főiskola és a Tanító-
képző dolgozói a jelenlegi vá-
lasztáson jelölnek maguk kö-
zül első ízben országgyűlési 
képviselőt. Érthető tehát, 
hogy az 1963. január 16-i je-
lölő gyűlést nagy érdeklődés 
előzte meg. Ott voltak a vá-
ros párt- és tanácsi vezetői, 
Perjés! László, a városi párt-
bizottság első titkára, Biczó 
György, a városi tanács vég-
rehajtó bizottságának elnöke, 
Nagy István, a Hazafias Nép-
front szegedi bizottságának 
titkára, Deák Béla, a KISZ 
városi bizottságának titkára. 
Megjelentek az Ady téri 
egyetem nagy előadótermé-
ben tartott gyűlésen a felső-
oktatási intézmények vezetői, 
több Kossuth-díjas profesz-
szor és akadémikus. Siklós 
János, a Csongrád megyei 
pártbizottság titkára mondott 
beszédet, majd javaslata után 
a gyűlés egyhangúlag jelölte 
Petri Gábor professzort or-
szággyűlési képviselőnek. 

Petri Gábor dr. professzort 
szinte mindenki ismeri Sze-
geden, szeretnénk mégis kö-
zelebbről bemutatni a „Sze-
gedi Egyetem" olvasóinak. 
1914-ben született Budapes-
ten, orvosi oklevelét a pécsi 
egyetemen szerezte meg, 4 
éven át dolgozott az egyetem 
élettani intézetében. Sebésze-
ti kiképzését Milkó Vilmos 
és Molnár Béla professzorok 
oldalán nyerte. 

1945 végén lépett egyete-
münk szolgálatába és részt 
vett a háború által tönkretett 
sebészeti klinika újjáépítésé-
ben. 1951-ig adjunktusa volt 
a Jákí professzor vezetése 
alatt álló sebészeti kliniká-
nak. 1951-ben magántanárrá 
habilitálta az egyetem és 
ugyanez év végén tanszékve-
zetői minőségben megbízták 
a Sebészeti Műtéttan! tan-
szék megszervezésével. 

1955-ben, az akkori Heté-
nyi professzor vezetése alatt 
álló I. sz. Belgyógyászati 
klinikán létesült szívsebésze-
ti osztály vezetője lett. 1958. 
május 1 óta az elhunyt Jáki 
professzor utódaként az I. 
sz. Sebészeti klinika vezetője. 

Tudományos érdeklődése 
kezdettől fogva a sebészeti 
kórtan különböző kérdéseire 
irányult. Számos közlemény-
ben foglalkozott a fekélybe-
tegség kórtanával és sebészi 
gyógyításával. Külföldön is 
ismertté váltak antihlsztamin 

készítményeknek a fertőzéses 
gyulladásra való hatását 
vizsgáló kutatásai. Az utolsó 
10 évben hazai vonatkozás-
ban úttörő munkát végzett a 
műtéti előkészítés és utóke-
zelés, a só- és vízháztartás 
újabb szempontjainak felve-
tésével és ezek felszínen tar-
tásával. 

Egyetemünkön 6 vezette be 
a modern anaesthesiát, a 
mellkasi sebészetet a nagy 
ér-műtéteket és nagy erőfeszí-
téseket tett annak érdekében, 
hogy mind a klinikumban, 
mind a kutatásban a legkor-
szerűbb módszerek honosod-
janak meg. 

A sebészet fejlődését nem-
csak az irodalom alapján, ha-

a szegedi 
képviselőjelöltje 
nem számos külföldi ú t ja so-
rán nyomon kísérte, külföl-
dön sok előadást taiiott és 
baráti kapcsolatokat épített 
ki számos ország sebészeivel. 
Ezek révén munkatársait w 
hozzásegítette, hogy a legjobb 
külföldi intézetekben tanul-
mányozhassák a rá juk kiosz-
tott és őket érdeklő kérdése-
k e t 

Orvosi és nevelői tevékeny-
sége mellett sok társadalmi 
feladatot vállalt: 4 éven á t 
volt rektora a Szegedi Or-
vostudományi Egyetemnek, 
tagja az Egészségügyi Tudo-
mányos Tanácsnak, a Magyar 
Tudományos Akadémia kli-
nikai bizottságának, az 
Egészségügyi Szakszervezet 
Országos Vezetőségének stb. 

Petri Gábor professzor sok-
oldalú ember, nemcsak szak-
májának kiváló művelője, do 
méltó képviselője a sok ágra 
szakadt universitas-nak is: 
szereti és jól ismeri a ma-
gyar- és világirodalmat • 
történelmet, beszédei és elő-
adásai arról tanúskodnak« 
hogy birtokában van a filozó-
fia teljes fegyvertára; kitűnő-
en hegedül, évekig tagja volt 
az egyetemi zenekarnak, há-
rom világnyélven folyéko-
nyan beszél. 

Biztosak vagyunk abban« 
hogy ha képviselővé választ-
ják, a felsőoktatásban, a tu-
dományos életben és az 
egészségügyi politikában 
szerzett tapasztalatait a sze-
gedi Felsőoktatási Intézmé-
nyek érdekében eredménye-
sen tudja majd hasznosítani 

Petri Gábor professzornak, 
a szegedi felsőoktatási intéz-
mények képviselőjének, mun-
kájához sok sikert kívánunk. 

A tanulóifjúság származás szerinti 
kategorizálásának megszüntetéséről 

Hallgatóink 
nagy 
az 

körében is nyek eszmei, nevelői munká- helyzetükből folyóan 

mint érintettek, kezdettől 
fogva valami mélységesen 
igazságtalan, antihumanista 
intézkedésnek igyekeztek 
feltüntetni a kategóriák ér-
vényesítését? 

Már az elmondottakból is y érdeklődést váltott kl jának — a marxizmus—leni- clalizmus eszméihez fellődé- Z e i P w n d o t U k ? ° 1 18 
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1. . . . . J . 1 A 4K..XKAM la .. . / 1 iii .1.1., .1 1 . . . 7 n a rwc, mely szerint a Jövőben meg-
szűnik a tanulóifjúság szár-
mazás szerinti kategorizá-
lása. 

Miért volt e megkülönböz-
tetésre szükség szocialista 
fejlődésünk eddigi szakaszá-
ban? 

A proletárdiktatúra, a dol-
gozók hatalomra jutásának 
kezdeti időszakában még 
igen élesen vetődött fel a 
munkás, paraszt fiatalok kö-
zép és felsőfokú képzésének 
szükségessége, a következő 
fő okokból következően: 

1. Történelmi igazságot 
kellett szolgáltatni a múltban 
okozott hátrányokért, ami-
kor a Horthy-faslzmus gaz-
dasági és művelődési politi-
ká ja következtében ezek a 
kapuk zárva voltak a mun-
kás és paraszt fiatalok tö-
megei előtt. Meg kellett tör-
ni a volt uralkodó osztály 
műveltségi monopóliumát. 

2. De halaszthatatlanná 
tette a jövő szocialista gaz-
daságának. társadalmának 
fejlődése ls ezen eszmékhez 
hű, ú j vezető értelmiség ki-
nevelését. 

Ezt a feladatot megnyug-
tatóan csak úgy valósíthat-
tuk meg a dolgozók hatalmá-
nak kockáztatása nélkül, ha 
elsősorban azokból a fiata-
lokból nevelték ki az ú j ér-
telmiséget akiknek legköz-
vetlenebb érdekük volt a 
szocialista fejlődés, — vagy-
is a munkás-paraszt fiata-
lokból. Szüleik a néphata-
lom első percétől kezdve so-
kat kaptak: földet, gyára t 
hatalmat. Ez persze nem Je-
lentette azt, hogy a munkás-
paraszt fiatalok már szár-
mazásuknál fogva eleve szi-
lárd szocialista meggyőződé-
sű és gondolkodású fiatalok 
lettek volna. Ilyenekké ép-
pen a közép- és felsőfokú in-
tézmények voltak hivatottak 
őket nevelni. 

Ezeket a kezdettől fogva 
kétségtelenül tapasztalt elő-
nyöket az oktatási intézmé-

eszmeileg is szívvel-lélekkel 
szocialista érzelmű értelmi-
séggé váljanak. Vagy, mint 
pedagógus nyelven mondani 
szokták, meg volt a reáiis 
feltétele annak, hogy „lel-
kükben a szocializmus elhin-
tett eszmél termékeny talaj-
ra találjanak." í 

S éppen ez a lényeges fel-
tétel volt meg csupán el-
enyésző mértékben a szocia-
lizmus építésének megalapo-
zó szakaszában a társadalom 
többi osztályainál, rétegci-
néi. Ugyanis a volt uralkodó 
osztályok tagjai előtt éppen 
az a tény vált kezdettől fog-
va nyilvánvalóvá, hogy na-
gyon is sokat vesztettek a 
szocialista intézkedésekkel. 
Az a számukra is megmaradt 
perspektíva pedig, hogy mint 
dolgozók ők is megtalálhat-
ják helyüket, sőt még fel-
emelkedésüket ls a szocia-
lista társadalomban, annyira 
180 fokos fordulatot jelen-
tett, hogy ezért néhány év 
leforgása alatt nemhogy 
őszintén lelkesedni tudtak 
volna, hanem beletörődni 
sem. 

A többi rétegnek pedig — 
mint pl. az értelmiséglek, 
kisiparosok, kiskereskedők, 
alkalmazottak, stb — múlt-
ban kialakult pozíciói, állá 
sai, perspektívái szintén köz 
vetlenül, vagy közvetve kap 

kereső jellegű volt. 
A munkásosztály szövetsé-

gi Dolltikája e rétegek irá-
nyában természetesen kez-

De vizsgáljuk meg ezt a 
kérdést röviden a tények vi-
lágánál is. Azok a volt ural-
kodó osztályok gyermekei, 

Mire vállalkozik „Eszmecsere" rovatunk? 
A szegedi felsőoktatási Intézmények most Induló lap-

jában helyet kap egy politikai, ideológiai kérdésekkel fog-
lalkozó rovat is. Ezekkel a problémákkal ugyanis a hall-
gatók nemcsak tanulmányaik során kerülnek kapcsolatba, 
hanem azonkívül is klsaakít hatatlan egyedei annak a tár-
sadalmi egységnek, mely minden tagjára egyetemesen 
érvényes tőrvényei szerint létezik, mozog, fejlődik. 

Akarva vagy akaratlanul, (s Jobb, ha akarva) tudato-
san, vagy tudatlanul, (s Jobb, ha tudatosan) az egyetem; 
és főiskolai hallgatók is szenvedő alanyai vagy aktív al-
kotói e társadalmi folyamatnak. Éppen ezért ezek a kér-
dések Is szerves részét alkotják életünknek, sorsunknok, 
következésképp a legközvetlenebbül érdeklődnek, vagy ha 
még nem: keli, hogy érdeklődjenek irántuk. 

Ügy gondoljuk: sajátos lehetőségeink között a legnagyobb 
mértékben úgy szolgálhatjuk ezt az Igányt, hogy rlividen, 
áttekintő, összefoglaló, értékelő módon foglalkozunk a 
hallgatók legszélesebb körében vitatott, felmerült ideoló-
giai kérdésekkel, melyeknek alapos tisztázásához a hallga-
tóknak önállóan nincs meg a lehetőségük, vagy csak Olyan 
nagy utánajárással, melyet nem várhatunk el még a jó 
szándékú hallgatók többségétől sem. 1 

8, hogy ténylegesen az egyetem] és főiskolai hallgatók 
és dolgozók nagy részének érdeklődését kielégítő kérdések-
kel foglalkozhassunk, természetesen szívesen kérünk és vá-
runk is ilyen témamegjelöléseket 

Sz. L. 

(lettől fogva megnyerésükre akiknek nagy részét az „x" 
törekedett, mert ezek dolgo- jelzéssel tényleg nem vették 
zó rétegek voltak, de ez fel egyetemekre vagy főis-
hosszabb Ideig tartó bonyo- kólákba, (mert egy jó részük 

csoíódtk'lc a"Ekésekhez' vaav l u l t f e l a d a t - Megnyerésükig azért féllegális vagy egyéb 
K f u W \ £ m S E T « M i ? ezért figyelembe kellett ven- „kiskapun" csak bejutott!?) 

nl ezen sajátosságukat még annyira elenyésző kisebbsé-

az égbekiáltó „igazságtalan-
ságtól" az a tény, hogy a 
Horthy-Magyarországon a 
lakosság nagy többségét ki-
tevő munkás, dolgozó pa-
raszt osztályok gyermekei 
átlagosan csak 2—3%-át tet-
ték ki az egyetemi és főisko-
lai hallgatóknak. 

Akkoriban ténylegesen 
számtalan zseni úszott el e 
két osztály fiataljaiból, és 
szereztek ezzel szemben dip-
lomát közismerten ütődött 
bárók és grófok. S nem igen 
ismeretesek bő számban e 
korból társadalmi szociográ-
fiák, melyek e kirívó társa-
dalmi igazságtalanságot ne-
hézményeznék. 

A szocializmus átmeneti 
időszakának többi, nem 
munkás, paraszt rétegének 
gyermekei pedig nemhogy 
hátrányba kerültek volna az 
összlakosság arányaihoz vi-
szonyítva a felsőoktatásban, 
hanem megkülönböztetésük 
ellenére is a legkedvezőbb 
volt arányuk még a munkás, 
paraszt Osztályhoz viszonyít-
va ii. Ugyanis míg a mun-
kás, paraszt fiatalok aránya 
a legszigorúbban érvényesí-
tett években is általában 
csak 50—60%-át tette ki a 
felsőoktatásnak, a fennmara-
dó 50—10°/o-át lényegében (a 
tőkések előbb feltételezett 
1—2%-át levonva) ezen ré-
tegek gyermekei töltötték ki. 
Pedig arányuk az összlakos-
ságon belül jóval alacso-

nyabb. 
Miért került sor szocialis-

ta fejlődésünk mostani sza-
kaszában a kategorizálás el-
törlésére? 

A legrövidebb válasz: 
megszűntek azok az okok, 
melyek ezt eddig szükséges-
sé tették. Szocialista fejlődé-
sünk most jutott el arra a 
fokra, amikor a „szocialista 
nemzeti egység" megvalósí-
tását tűzhetjük ki célul. Ez 
pedig azon alapszik, hogy 
„társadalmunkban ma már 
nincsenek olyan osztályok 
vagy számottevő rétegek, 
amelyeknek az érdekei ellen-
tétesek volnának a szocializ-
mussal. A szocializmus teljes 
felépítésének napirenden le-
vő feladatai összhangban 
vannak az egész dolgozó nép 
érdekeivel, érthetőek, vonzó-
ak és lelkesítők számára". 
(MSZMP VIII.-ik kongr. K. 
B. beszámolója.) 

A tanulóifjúság származá-
sa szerinti megkülönbözte-
tésének megszüntetése tehát 
nem elkövetett hiba kiküszö-
bölése, nem is megkésett 
vagy túl korai intézkedés, 
hanem ez is — pártunk poli-
t ikájára mostanában annyi-
ra jellemző, alapos elemzés 
utáni, — a maga idejében 
felismeri, jelentős intézke-
dések egyike. 

DR. SZILAGYI LASZLÖ 
Felsőfokú Tanítóképző 

intézeti tanár 

államuk politikai, gazdasági, 
társadalmi szervezeteihez, 
melyek ugyancsak gyökeres 
átszervezésen mentek keresz-
tül. Így hát régi pozícióik 
meginogtak, állásaikból át-
menetileg kikerültek, vagy 
alacsonyabb beosztású mun-
kát kellett vállalnlok, vagy-
is átmenetileg még nem ta-
lálták meg helyüket a szo-
cialista társadalomban. Te-
hát sokáig maguk sem tud-
ták szilárdan lemérni, és el-
dönteni, hogy hová is tar-
tozzanak, meg fogják-e ta-
lálni felemelkedésüket a szo-
cializmusban is. Ebből a 

I n n e n — o n n a n 

iskoláztatási politikánkban 
is. Ugyanis ezeknek az osz-
tályoknak, rétegeknek gyer-
mekei ls elsősorban a cBa-
ládi nevelés ilyen jellegű 
eszméit szívták magukba, s 
nem ellensúlyozhatta ezt a 
kezdeti években még csak 
szintén fokozatosan szocia-
lista tartalmúvá váló iskolai 
nevelés. 

Vajon „elkövetett hibát" 
küszöböl-e ki pártunk e ka-
tegóriák eltörlésével, s azo-
kat a szitkozódó, siránkozó 
egyéneket igazolja-e, akik, 

gét tették kl a dolgozó osztá-
lyok, rétegek ifjúságának, 
(becslésem szerint maximum 
1—2%-át) hogyha ezek mind 
kifejezetten „zsenik" lettek 
volna, (különösen a degene-
rált dzsentri ifjak) akkor 
sem jelentett volna a társa-
dalmi fejlődés számára tra-
gikus kiesést. De ilyen %-
ban, — bár erre hivatalos 
statisztikám nincs, csak sze-
mélyes tapasztalatom, — ál-
lítom, hogy be is ju tot t fk a 
„legszigorúbb" években is a 
felsőoktatásba. Hol áll ettől 

A SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐ-
ISKOLA f e b r u á r 9-én megkö te t -
te a Kölcsönös e g y ü t t m ű k ö d é -
si egyezményt a Nyl t ra i Peda -
gógiai Főiskolával . Ez a máso-
dik kü l fö ld i t a n á r k é p z ő Intéz-
mény , amel lyel szoros kapcso -
latot le tes i te t tek . P o t s d a m volt 
az első — az o t tan i főiskoláról 
m á r ké t fzben vol tak Szegeden, 
a szeeediek szintén két a lka -
lommal vo l tak P o t s d a m b a n . Mo-
sonyi Ká lmán az elmillt évben 
e lőadás t ls t a r to t t a Po t sdami 
Pedaeógia i Főiskolán . Kicserél ik 
a t aná rképzés i r e f o r m b a n tannsz-
ta la ta ika t , e r edménye ike t . Még 
ea évre tervezilt az Ungvár i 
Egye temmel a kapcso la t fe lvé-
telét, az e g y ü t t m ű k ö d é s magkez-
dését . 

A Szegedi Orvos tudomány i 
Egye temen összesen 841 hal lgató 
vizsgázott az e lmül t fé lévben . 
A k a r á t lagos v iz sgae redmény« 
3,87. A tavalyi fé lévben e lér t á t -
lagos e r e d m é n y 4,01. 

• . 
Az Ál lam- é s J o g t u d o m á n y i 

Ka ron az e lsőévesek á t lagos 
v izsgae redménye 3,8a. A ka r á t -
l age redménye 3,8J. 

A bö lcsésze t tudományi k a r o n 
544 hal lgató vizsgázott . Át lagos 
e r p d m é n y ü k 3,84., A tavalyi fél-
évi t a n u l m á n y i e r e d m é n y J,«S 
volt. Most a negyedévesek é r t ék 
el a j o b b e r e d m é n y t . At l aguk 
4,14. 



Kémikusok külföldön 
Közismert tény, hogy az 

egyetemi oktatók előtt egyre 
inkább szélesre tá ru lnak a 
különböző külföldi felsőokta-
tási intézmények kapui. 

A József Attila Tudomány-
egyetem Kémiai Intézeteiből 
is egyre-másra utaznak el az 
előadók, hogy éljenek a ta-
nulmányút nyúj tot ta tudomá-
nyos lehetőségekkel. Meglá-
togattunk három olyan kuta-
'tónkat, akik egy-egy évet töl-
töttek nyugati országokban, 
és a r r a kér tük őket, hogy vá-
laszoljanak néhány kérdé-
sünkre. Íme. 

— Noha, egy ilyen kérdés 
már már közhelynek tűnik, 
mégis megkérdezzük, hogy 
mik voltak azok az első be-
nyomások, melyek azt tük-
rözték, hogy egy új, számuk-
ra eddig ismeretlen ország-
ba érkeztek. 

Dr. Weisz Imre ad junk tus 
egy évre hagyta itt a Szerves 
Kémiai Intézetet, hogy Stock-
holmban dolgozzon, mint a 
Svéd Természet tudományi 
Kutató Tanács ösztöndíjasa. 
Öt ta lán leginkább az embe-
rek lepték meg. Amikor 
mintegy 8 órán keresztül 
ötödmagával utazott egy vas-
úti kocsiban, svéd útitársai 
egész idő alatt mozdulatlan 
arccal ültek, egyetlen szót 
nem szóltak egymáshoz, ú j -
ságjaikba mélyedve cukorkát 
szopogattak nagy odaadással. 

Mit tapasztalt Dr. Galiba 
Ilona az angliai Sheffieldben? 
Ö szintén egy évig volt a 
sheffieldi egyetem ösztöndí-
jasa. Neki is, mint minden 
ú jonnan Angliába érkezőnek, 
az első meglepetést az ellen-
kező irányú kocsiforgalom 
okozta. Igen érdekes volt szá-
mára az a színes kavargás, 
amelyet a világ minden tá-
járól összeverődött kutató-
gárda jelentett. 

Dr. Hackl Lajos, a Fizikai 
Kémiai Intézet tanársegédje 
Göttingenben töltött egy évet. 
összehasonlítva a mi csen-
des városunkat a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező német 
egyetemi várossal, mindenek-
előtt a szédületes forgalom 
lepte meg. De sokkal na-
gyobb megütközést jelentet t 
számára az emberek miénk-
től elütő gondolkozása. Ami-
kor pl. egy kollégájától meg-
kérdezte, hogy mennyi is a 
fizetése, az a legnagyobb ter-
mészetességgel azt felelte, 
hogy ez magánügy. 

— Másodszor arra a kér-
désre kérünk választ, hogy 
milyen összképet kaptak egy 
év alatt az ottani egyetemi 
oktatási rendszerről, és mi-
lyennek találták az egyetemi 
hallgatók életstílusát, körül-
ményeit? 

Dr. Weisz Imre svédországi 
tapasztalatai t így összegezte. 
— Tényként kell elfogad-
nunk, hogy a svéd középisko-
lások természettudományos 
oktatása határozottan ered-
ményesebbnek mondható, 
mint a miénk. Szembeszökő-
en más a svéd egyetemek 
ösztöndíj-rendszere is. Az ál-
lam, aká r minden egyes hall-
gatónak, ha az kéri, „kölcsön" 
ad j a az ösztöndíj megfelelő 
összegét, amelyet azonban az 
egyetemi tanulmányok befe-

jezése után vissza kell fizet-
ni. 

Hasonlóan a magyar egye-
temekhez, Svédországban is 
felvételi vizsgán kell bebizo-
nyítani az érettségizetteknek, 
hogy alkalmasak az egyetemi 
tanulmányokra . Ezek a pon-
tozásos felvételi vizsgák hal-
latlanul szigorúak, és mivel 
az érettségi vizsgák eredmé-
nye bizonyos pontszámot je-
lent, nem egy olyan középis-
kolás akad, aki kétszer is ki-
j á r j a a gimnázium utolsó osz-
tályát, mégegyszer érettségi-
zik, hogy az így szerzett dup-
la pontszám segítse a felvé-
teliken. 

Diákotthonaik, a „domus"-
ok ragyogó ellátást biztosíta-
nak az oda bekerülő hallga-
tóknak. Mivel ezeknek befo-
gadóképessége lényegesen ki-
sebb, mint a hallgatók létszá-
ma, Svédországban is virág-
zik a méregdrága albérlet in-
tézménye. 

— Az angliai egyetemeken 
az oktatás időben feltétlenül 
rövidebb, de ennek megfele-
lően intenzívebb is, mint a 
mienk — mondja Dr. Galiba 
Ilona. Minden egyetem sa já t 
hatáskörén belül maga szab-
ja meg az egyes tárgyak elő-
adási óraszámát. I t t nem fél-
nek a hallgatók esetleges túl -
terhelésétől, nincs olyan köz-
ponti szerv, amely egészsége-
sen elosztaná az óraszámo-
kat. Tandí ja t nem kell fizetni 
a hallgatóknak, a szakköny-
veket pedig akár kölcsön is 
vehetik a különböző intézeti 
könyvtárakból. Itt is széles-
körű ösztöndíj-rendszer van, 
különböző alapítványokból, 
állami támogatásból igyekez-
nek megkönnyíteni a tanulni 
vágyó fiatalok helyzetét. 

A hallgatók zöme diákszál-
lóban lakik, melyek kényel-
mes ellátást biztosítanak, 
azonban ez eléggé költséges-
nek mondható. Akiknek nem 
ju t hely ezekben a „Hall"-ok- ' 
ban, azok albérletben kap-
hatnak szállást. Az albérletek 
nyi lvántar tását egy külön 
személy végzi, ő gondoskodik 
arról, hogy anyagi erejéhez 
képest mindenki megfelelő 
szálláshoz juthasson. 

Dr. Hackl Lajos németor-
szági tapasztalatairól beszá-
molva, az ottani egyetemi ok-
tatás csaknem minden terü-
leten megmutatkozó nagyobb 
önállóságára muta t rá. A 
hallgatók egyetemi tanulása 
alig van helyhez és időhöz 
kötve. Ezt talán az illusztrál-
ja legjobban, hogy r i tkaság 
olyan végzett hallgatót talál-
ni, aki 10 félév alat t fejezte 
volna be tanulmányait . 13— 
14 félév már a jók átlaga. 
Éppígy, aká r félévenként 
vándorolhat a hallgató Göt-
tingenből Berlinbe, onnan 
Münchenbe vagy akárhová, 
mindenesetre jó, ha két év-
vel d iplomája megszerzése 
előtt végül is gyökeret ver 
valahol. 

Felvételi vizsga nyugat-
német egyetemeken nincs. 
Minden jelentkezőt felvesz-
nek. A szociális összetétellel 
kapcsolatban talán csak any-
nyit, hogy a munkás és pa-
raszt fiatalok százalékaránya 
2,5. Ösztöndíjat elég kevesen 
kapnak, a kollégiumod díjai 

H Í R E K 
Dr. Mérei Gyula profesz-

szor, a Bölcsészettudományi 
Ka r dékán ja két hétig ta r -
tózkodott a f rancia-magyar 
kul turál is csereegyezmény ér -
telmében Párizsban. Utazá-
sának célja a francia törté-
nészekkel való kapcsolat ki-
építésének megindítása, az 
együttműködés lehetőségei-
nek konkretizálása, — csere-
lehetőség felmérése publiká-
ciós vonatkozásban, és elő-
adók további cserelátogatá-
sainak elindítása volt. 

* 
A Bölcsészettudományi Kar 

előadói közül Dr, Nyíri An-
tal professzort Szegeden, ö r -
dögh Piroskát, a Tudomá-
nyos Szocializmus Tanszék 
adjunktusát , valamint Nagy 
Lajos tanszékvezető docenst 
Tápén. 111. Dorozsmán jelöl-
ték városi illetve megyei 
tanácstagnak. 

Az Orvostudományi Egye-
temen docensi kinevezést 
nyertek- a következők: dr. 
Bara Dénes, dr. Dómján 
Gyula, dr. Gábor Miklós, dr. 
Kovács László, dr. Kovács 
Kálmán, dr. Kovács Tibor, 
dr. Lélek Imre, dr. Sass Mi-
hály, dr. Sövényi Ervin, dr. 
Tényi Mária, dr. Török Gá-
bor. 

SZEGEDI EGYETEM 
A szegedi József Attila Tudo-
ri yl Egyetem, a Tanárképző Fő-
nyi Egyetem a Tanárképző Fő-
Iskola és a ' Felsőfokú Tanítókép-
ző Intézet lapja. Megjelenik két-
hetenként. Szerkesztésért felel: 
Dér Endre főszerkesztő. Szerkesz-
tőség: Szeged, Magyar Tanácsköz-
társaság út ja 2. Tel.: 51-98, 23-30. 
Kiadásért felel; Kovács László. 
h Csongrád megyei Lapkiadó 
Vállalat igazgatója. Kiadóhiva-
tal: Szeged. KI««zár tér 3. Tel.: 
15-00. 31-16. A lapot az intézmé-
nyek pártbizottságai terjesztik. 
Szegedi Nyomda Vállalat, Szeged. 

igen magasak, bár meg kell 
mondani, hogy kifogástalan 
ellátást biztosítanak. Tájé-
koztatásul talán annyit, hogy 
a 200—300 márkás ösztöndíj-
ból 180 márkába kerül a di-
ákszálló. A gyakorlatok el-
végzéséhez kevés ' hely áll 
rendelkezésre, így azután be-
vett szokás az, hogy egy hall-
gató akár másfél évre előre 
megvásárolja a laboratóri-
umban gyakorlata helyét egy 
most ott dolgozó egyetemis-
tától és amikor ő majd oda-
kerül, ugyancsak el fogja ad-
ni ezt a helyet valakinek elő-
re. 

— Most, miután hallottunk 
a hallgatók helyzetéről, talán 
valamit az egyetemi oktatók 
és kutatók körülményeiről, 
munkájuk Jeltételeiről. 

— Svédországban az egye-
temi emberek igen szépen 
keresnek, a világszerte ismert 
svéd alapítványok, a külön-
böző amerikai kutatóintéze-
tek alapítványai és ösztöndí-
jai komoly összegeket jelen-
tenek. Az intézetek felszere-
lése minden igényt kielégít, 
á legmodernebb eszközök, a 
kifogástalan vegyszerellátott-
ság biztosítja a zavartalan 
oktató és kutató m u n k á t 
őszintén meg kell mondani, 
hogy a munka megszerve-
zése területén van mit tanul-
nunk a svédektől. Nem vé-
letlen az. hogy egy ugyan-
olyan intézetben, mint a sze-
gedi Szerves Kémiai Intézet, 
lényegesen kisebb a vegyszer-
es üvegfelhasználás. 

— Ezzel szemben az angol 
egyetemi oktatók, mint ez 
közismert, nincsenek jól fi-
zetve. Az egyetemek függet-
len szervek és pénzügyileg is 
maguk gazdálkodnak. Ki-
épült kapcsolataik vannak 
különböző ipari intézmények-
kel, az így kapott pénzösszeg-
ből szerzik be műszer és 
vegyszer szükségleteiket, ad-
hatnak ösztöndíjat külföldi 
kutatóknak. Az államtól ka-
pott támogatás eléggé cse-
kély. Az egyes intézetek fel-
szerelése, műszerezettsége 
megfelel a legmodernebb kö-
vetelményeknek. 

— Nyugat-Németországban 
hasonlóképpen önállóak az 
intézetek, egy-egy intézetve-
zető professzor ösztöndíjat 
adhat a külföldi jelentkezők-
nek. Az oktatók között az 
ún. középső generáció tel je-
sen hiányzik, vagy kifejezet-
ten idősebb professzorok és 
kutatók vagy pedig most 
végzett fiatalok találhatók az 
egyetemeken. A berendezés 
kifogástalan, az ellátottságra 
semilyen panasz nem lehet. 

Érdekes megfigyelése volt 
dr. Hackl Lajosnak, hogy a 
Fizikai Kémiai Intézet kuta-
tógárdájának mintegy fele 
fizikusokból állott. Feltűnően 
nagy volt az intézet műhelye 
is, ez lehetővé tette, hogy je-
lentős összegeket takarí tsa-
nak meg oly módon, hogy 
nem kész műszereket, hanem 
csak azok vázát és legszük-
ségesebb alkatrészeit vásá-
rolták meg, a többit sa já t 
erőből készítették el. 

— Végezetül arra kérünk 
választ, hogy mi a vélemény 
külföldön a magyar tudo-
mányról, mennyire ismernek 
bennünket? 

Dr. Weisz Imre abban az 
országban volt, amely évről 
évre a Nobel-díjjal tüntet i 
ki az egyes tudományágak és 
művészetek legkiválóbb kép-
viselőit így azután érthető, 
hogy elsősorban azokat a 
magyar származású tudóso-
kat ismerik, akik e magas ki-
tüntetésben részesültek. 
Szentgyörgyi Albert és He-
vesi professzorok neve min-
denüt t - ismert . Egyébként a 
megfelelő szakterület képvi-
selői hozzávetőlegesen tá jé-
koztatva vannak a magyar 
eredményekről. 

— És talán ugyanezt lehet 
elmondani Angliáról és Nyu-
gat-Németországról is. Álta-
lában nem sokat tudnak ró-
lunk, nem egyszer egészen 
bizarr elképzeléseik vannak 
a magyarországi állapotok-
ról, azokban az intézetekben 
azonban, ahol Dr. Galiba Ilo-
na és Hackl Lajos dolgoztak, 
igen jól ismerték és nagyra-
becsiilték a rokonterület ma-
gyarországi kutatóinak ered-
ményeit. . 

ZANTHÚ RÓBERT 

KÖM i f v s z e n i l t í 

Ady Endre 
a szlovák irodalomb* 

Dr. Csókás István 
főiskolai tanár könyve 

Az elmúlt években a Szegedi 
Tanárképző Főiskola irodalom-
történész tanárai szakfolyóira-
tokban megjelent cikkeken túl 
több könyvet publikáltak. Dr. 
Vajda László Móra Ferenc 
Ö s s z e g y ű j t ö t t m ü v e i -
nck újabb és újabb, gondos jegy-
zetekkei ellátott köteteit teszi az 
olvasó asztalára, Dr. Szlklay 
László hatalmas, majdnem 000 
oldalas műben megírta — ma-
gyarul — A s z l o v á k i r o d a -
l o m t ö r t é n e t é-t, Dr. Csu-
kás István, a főiskola igazgató-
ja pedig feldolgozta Ady Endre 
eíetművének a szlovák irodalom-
ra tett hatását, szlovákiai utóéle-
tét, „fo.-luna"-jáí. Csukás pro-
fesszor könyve jelentősen gaz-
dagítja a több évszázados szlo-
vák—magyar, művelődési kap-
csolatok történetének irodalmát, 
melynek művelői között olyan 
kitűnő kutatókat találunk, mint 
Csanda Sándor, Szalatuai Rezső, 
Szlklay László. A szerző kimu-
tat ja, hogy „a szlovákok érdek-
lődésének kezdete Ady költésze-
te iránt lényegében egybeesik 
azzal az időponttal, araikor Adyt 
a modern magyar irodalom hí-
vet' vezérüknek elismerték". Et-
től kezdve az érdeklődés foko-
zatosan nő, s máig húzódó vo-
nulatát olyan csúcsok jelzik, 
mint Hviezdoslav verse Adyhoz, 
V. Beniak és E. B. Lukác tevé-
kenysége, Jan Smrek — Ady és 
József Attila legkitűnőbb szlo-
vák fordí tójának — Ady-antoló-
giája, Ady novelláinak szlová-
kiai megjelenése. Ady hatására 
mi sem jellemzőbb annál, hogy 
költészetének a szlovák iroda-
lomban még epigonja is akadt 
— Borin személyében. Az 1910— 
1957-ig tartó szlovák irodalmi 
fejlődés Ady-hatásainak gondos 
filológiai feltárásán túl, Csukás 
professzor sokrétűen elemzi e 
nagy magyar költészet szlová-
kiai recepciójának társadalmi, 
politikai feltételeit ls, s bizo-
nyítja, hogy „1018-ig a szlovák 
irodalom Adyban a M a g y a r 
j a k o b i n u s d a l a költőjét 
látta és üdvözölte, 1920 és is:to 
között Ady inint a modern ma-
gyar líra reprezentatív képvise-
lője áll az érdeklődés közép-
pontjában, 1930—1945 között pe-
dig országos irodalmi kérdéssé 
válik:» aki ekkor Szlovákiában 
Ady zászlaja alá áll, az a fasiz-
mus ellen emeli fel szavát. így 
nő túl az Ady-kérdés az iroda-
lom keretein. lesz a politikai ál-
lásfoglalás kritériuma. A tanul-
mánynak ezzel az időszakkal 
foglalkozó s az ezt megelőző fe-
jezete a legizgalmasabb. A 
könyv nemcsak magyar szem-
pontból fontos vállalkozás. Bár 
a bevezetés az ellenkezőjét 
hangsúlyozza, Csukás professzor 
olykor mégis foglalkozik a szlo-
vák irodalom fejlődésének prob-
lémáival, s pl. Ady szlovák for-
dítóiról rajzolt portréi a szlová-
kiai kutatók számára is érdeké-
sek lehetnek. (Akadémiai Kiadó, 
ISfl.) 

, dr. k. s. L 
tanársegéd 

Kísérletek a fáradtság 
lélektanának köréből 

Dr. Gmrib György 
fSitkolai tanár könyv• 

A mai magyar pszichológia 
művelőinek többsége eljutott 
azon felismeréshez, hogy a pszi-
chikus megnyilvánulásokat élet-
jelenségnek kell tekinteni, mely-
nek központi összrendezője és 
irányítója a magasabb idegtevé-
kenység. A dialektikus és törté-
nelmi materializmus talaján álló 
pszichológiai kutatók egy része 
megtorpan, vagy legalábbis ko-
moly nehézségekkel küzd, hogy 
tárgyának természetéből követ-
kezően megtalálja objektív és 
szubjektív kutatási eszközeinek 
dialektikus egységét és így jus-
son el a vizsgált kérdések szin-
téziséhez. Dr. Geréb György fő-
iskolai tanár könyvének éppen 
abban van úttörő jeléntőségr, 
hogy a vizsgált témát sokoldalú, 
összefüggő objektív kutatási 
módszerekkel és eszközökkel kö-
zelíti meg. 

A szerző könyvének jelentős 
részében — 87 oldalon át — fog-
lalkozik a tanulók fáradtságának 
vizsgálataival és az azokból le-
vont következtetésekkel. A vizs-
gálati eredményekből megszívle-
lendő tanulságot vonhatnak le 
az ú j tantervek, tankönyvek ké-
szítői, az egyetemi reform bi-
zottságai, tanulmányi anyagot 
előíró, követelményeket felállftó 
és vizsgáztató egyetemi, főisko-
lai oktatók közép- és általános 
iskolai tanárok. A szerző sokol-
dalúan igazolja, hogy „a tudo-
mányos alapon megszerkesztett 
tantervi anyag életkorok sze-
rinti elosztása, másrészt pedig a 
tanító teljesítményének körülte-
kintő vizsgálata feltétele annak, 
hogy az iskolai munka sikeres 
legyen, elmélyült, tartós ismere-
tekhez vezessen, sokoldalú, és 
harmonikus személyiség létre-
jöttét eredményezze." 

Tanulságos következtetéseket 
vonhatnak le nevelők, szülők a 
gyermekek terhelési vizsgálatai-
ból is. Ténvszerü és meggyőző 
az otthoni életformából adódó 
hibákra vonatkozó fejtegetés. A 
tanulók életrendjével többet kel-
lene törődni, a jelen életrend 
gyakran vezet túlfáradáshoz. 

A szerző könyvének »4 oldalán 
a felnőtteken, főleg üzemi mun-
kásokon végzett fáradtságvizsgá-
latait közli. Jelentős megállapítá-
sokra jut a teljesítménvt befo-
lyásoló fáradékonysági tényező-
ket illetően. 

A könyv a szerző több mint 
egv évtizedes kutató munkássá-
gának, alkotó tevékenységének 
érdekes reprezentánsa, a magyar 
pszichológiai kutatásnak jelentős 
müve. (Akadémiai Kiadó, 1962.) 

VECZKO JÓZSEF 
adjunktus 

Neveléstudományi Intézet 

Mi újság a két egyetem 
testnevelési tanszékén? 

Csend van . . . És t é l . . . A 
hallgatók téli szabadságon 
vannak, véget ér t az első 
félév,, lezajlottak az index-
aláírások, látszólag teljes a 
nyugalom. De csak látszó-
lag . . . Tari János vezető 
testnevelő t anár jelentést 
készít a rektorhoz, dr. Ta-
kács Károly kézilabda edzést 
vezet az Ady téri tornate-
remben. Az évkezdet, a tél 
a tervezgetések időszaka. 
Vajon mit mond a Testneve-
lési Tanszék vezetője, ha 
visszapillant és előrenéz? 

— Sajnos, nagyon kevés 
az egyetemek sportlétesít-
ménye. 50 ezer forintos be-
ruházással megtörtént az 
Apáthy-kollégium tornater-
mének rendbehozatala, s kö-
zel 200 ezer forintos költség-
vetéssel felúj í tot tuk az Ady 
téri tornatermet ís. Ü j par-
kettpadlózatot, öltözőt, f ü r -
dőt kapott a teremsportok 
egyetemi „fellegvára". Így 
mindkét tornacsarnokunk 
tel jes mértékben megfelel az 
egészségügyi követelmények-
nek. Csak há t ezzel még 
nem nyertünk ú j abb létesít-
ményt, hiszen mindket tő ki-
csi, ráadásul erősen is igény-
be vett, az Ady téri torna-
termet használják az egyete-
mistákon kívül a Ságvári 
Gimnázium tanulói is. 

Ma az oktatási reform ko-
rát éljük, önként adódik te-
hát a kérdés: — Mi újság a 
Testnevelési Tanszéken a re-
form házatá ján? 

— Igényeink igen szeré-
nyek. Mindenekelőtt azt sze-
retnénk, hogy egységesítsék 
a testnevelesi órák számát, 
azaz a TTK-sok és az orvo-
sok heti egy órá já t heti ket-
tőre emeljék. Még ez sem 
sok. Mert hiszen a berlini 
Humboldt-egyetem néhány 
éve itt j á r t vezető testnevelő 
tanára nem kis büszkeséggel 
közölte, hogy nálpk egyetem-
legesen heti három óra az 
egyetemi testnevelés. Szege-
den jó lenne a heti kettő is, 
csak l e n n e . . . Dehát a léte-
sítmények h i á n y a . . . 

— Ez az újság mennyisé-
gileg. És minőségileg? 

Tari János rögtön kész a 
válasszal: 

— Szakonkénti kötelező 
foglalkozás. 

— Ez mit jelent? 
— Például : ha valaki lab-

darúgásra jelentkezik, szak-
ember irányítása mellett fu t -
ballozhasson, ha valaki ko-
sarazni akar , szakirányítás 
mellett kosarazhasson, Szóval 
edzés jellegűvé tenni a test-
nevelési órákat . És hogy mi 
gátol ebben? Az órarendi ne-
hézségek és a létesítmény-
hiány. De azért az ősszel ta-
lán így is m e g p r ó b á l j u k . . . 

Mert az ú j létesítmények el-
készítéséig nem várhatunk . , 

•>•> 

— Igen, mer t olyanok is 
l e s z n e k . . . Ar egye—mek 
húsz éves távlati fejlesatési 
tervében három (!) torna-
csarnok és egy uszoda is sze-
repel. 

A JÉGPÁLYÁN 
Nap mint nap korcsolyát 

vivő fiúkat, lányokat lehet 
látni az Ady téri sporttelep 
környékén. A lelkesedés és 
a buzgalom helyes és' rend-
jén való. Hosszú-hosszú évek 
után végre ismét van jégpá-
lya, lehet hódolni a tél egyik 
szép spor t jának , a korcsolyá-
zásnak. A jégpálya létesíté-
sének ötlete igen szerencsés • 
volt, és — ezt az érdeklődés 
bizonyítja legjobban — tö-
megek igényét fejezte ki. 

— Pedig nem ú j az elgon-
dolás — mondta dr. Kuczik 
István, aki Baráth János pá-
lyagondnokkal a m u n k a 
oroszlánrészét végzi, hiszen 
ők ketten biztosítják a jég-
pálya alapanyagát, a jeget. 
No és persze a télről sem 
szabad elfeledkezni, de az 
idén, a kezdetnél az időjárás 
— kezdeti bizonytalankodás 
u tán — hűséges tá rsunkká 
szegődött. 

— Már a kézilabda-pálya 
elkészítésekor felmerült , 
min t megvalósítandó ötlet,, a 
jégpálya elkészítése is. Sa j -
nos, 1962. telén e r re még 
nem nyílt lehetőség, hiszen a 
világító berendezés felszere-
lése elhúzódott, csak január 
közepére fejeződött be. Az 
idei jeges szezonban azonban 
már jó korán, egy kicsit az 
időjárással is versenyezve, 
december 3-án megnyitotta 
kapui t a „jégstadion". Az ér-
deklődésre sincs különös pa-
nasz. Átlagban 4—600 fő lá-
togatja jégpályánkat . 

— És a bevétel? 
— A KISZ Tudomány-

egyetemi VB terve az, hogy 
az összegyűlt pénzből (ami 
— csak úgy zárójelben meg-
jegyezve — szép summa lesz, 
ha a tél nem pártol el ko-
rán tőlünk) állandó jellegű 
nyári táborhoz felszerelése-
ket vásárol. 

A jégpálya egyébként kül-
sőre is nagyon szép, különö-
sen este, amikor a reflekto-
rok fénye, a jazz melódiája 
és a korcsolyázók sötét szí-
nű masszája egzotikusan ro-
mant ikus képpé ötvöződik 
össze. Lát tunk a jégpályán 
szinte óvodásokat, középis-
kolásokat, jég-mamákat , 
csak éppen egyetemistát ke-
veset. Pedig, övék is a jég-
pálya . . . 

Dr. KRISTÖ GYULA 

SAK 
FARSANG V A N . . . 

. . . meg — sa jna! — vizsgaidő-
szak is. Ne terhel jük hát az 
agyakat túl magvas mondandó-
val, a nemzetközi sakkélet gond-
jaival. Kever jünk inkább rova-
tunkban könnyű koktélt az el-
múlt idők nagyjairól szóló anek-
dotákból: 

WJLHELM STEINITZ London-
ban a simpson kávéházban fél 
sovereignért já tszot t part ikból 
tartotta fenn egy időben magát. 
Egyik állhatatos par tnere n a p 
mint nap veszített, de makacsul 
Játszott tovább. 

— Nem levágni kell a tehenet, 
hanem fejni! — intette egyik ba-
rát ja . — Hagyd már egyszer 
nyerni is a fickót, mer t meg-
unja, hogy folyton elpüfölöd. 

A következő játszmában Stei-
nitz ütésbe állított vezére jelez-
te. hogy hajlott a szóra. A meg-
nyert játszma után ellenfele 
ujjongva fölugrott: ..Micsoda 
nap! Megvertem a világbajno-
kot!". Elrohant — és Steinitz 
nem látta soha többé . . . 

JOHN FRANK MARSALL idő-
sebb korában orvoshoz kénysze-
rült. Az alapos vizsgálat után az 
orvos ráncolt homlokkal kér-
dezte: „Iszik ön?!". 

— Természetesen! — felelte fel-
csillanó szemmel az USA bajno-
ka. — Mit tart i t thon? 

A mai rovat jellegéhez illő kis 
Játszma a várnai sakkolimpiáról 
való (magyar rovatban még nem 
Jelent meg): 

KIRALYCSEL. Filipowicz (Len-
R.:ohmv ngíll-úngggqrg J0g9pg,t 
gyelo.)—Calen (Luxemburg). 1. 
e4-t>5, e7—e5. 2. (2—U. e5xf4. 3 
Hgl—a, el—g5 1. h2-h4 , gs-g4. 
5. Hf3—C5 Nocsak! A Kieáeritzky 
változat! hT—h5. 6. Ffl—c4, Hgs— 
hi. 7. d2—d4, d7—dt. 8. He5—d3, 

HbS-c«. 9. Hd3xf4, HM—gs. Sö-
tét túl ráérős. 1«. Hbl—c3, HgS--
te. 11. Hf4—d5, Fc8—e€? Hd5: 12. 
Hd5: Fe7 kellett. 12. Fel—gst 
Fc6xd5. 13. Hc3xd5, Ff8—e7. Ké-
ső . . . 14. HdSxe7, Vd8xe7. 15. 
0.. Tisztet nyer. Sötét föladta. 

Ne tőr jük a fe jünket se! Fel-
advány helyett egy csinos kom-
bináció: 

A fenti állásban (Blumemthal— 
McGunnigle, levelezési játszma, 
USA 1962.) világos indult : 1. 
Vh6I! Bd7. 2.Fd4, Vc7. 3. BfS, 
Hg6. 4. Bafl , Kg8. 5. Vg7:+Ü 
Bg7: «. Hh6+, Kh8. 7. Bf7!l 
Vf7: 8. Bf l : Bcg8. 8. Bd71! Fd7: 
10. Hf7. (Aki túl van a vizsgá-
kon, megkeresheti 1. — gh, 7. — 
Hej folytatására a mattot). 

Közöljük olvasóinkkal, hogy 
sakk-feladványaink megfejtői 
között a félévenkénti versenyér-
tékelések alkalmával értékes ju-
talmakat sorsolunk ki. 
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VILÁGOS: Kgl, Ve«, Bbl, Bfl , 
Ff2, HÍS; gy.: b2, c2, d3, g2, h3. 

SÖTÉT: Kh8, Vas, Bc8, Bd8, Fbü, 
Hf8; gy.: a«, b4, c4, d5, g7, h j . 




