
I. évi. 8. szám A SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LAPJA 1963. május 27. | 

TÜRELMETLENSÉG 
A türelmetlenség mint emberi magatartás, önmagában 

nem értékelhető. Értékét mindig a mögötte levő tartalom 
határozza meg. A türelmetlen ember lehet csak izgága, 

mindenben hiba után kutakodó, mindenkibe belekötni akaró 
kellemetlen figura, de lehet mélyen és szenvedélyesen igaz-
ságszerető ember is — aszerint, hogy miért türelmetlen. 

(Y)ivat mostanság a türelmetlenség, divat mint a »mo-
L-s dernség« igénye. De mint ahogy a divatos »modern-

Bég« külsőségekben, öltözködésben, hajviselet és ruházat hó-
bortosságában, no meg a tvisztelésben tombolja ki magát 
elsősorban, ez az egyetemistáink között divatként jelentke-
ző »türelmetlenség« is megmarad jobbára az efféle felleng-
zős ágálásnál. 

Szokták mondani, hogy az ifjúság mindig lázadó. S van 
most is rokonszenves vonása ennek a különben sokszor pó-
zokban tetszelgő lázadozásnak. A felnövekvő új nemzedék 
helyet keres magának a felnőtt világban, s ez a helykereső 

'türelmetlenség jelentkezik az említett forradalmiaskodás-
ban is. »Nem becsülnek meg bennünket!" — mondják s 
nem teszik hozzá, hogy ezt a megbecsülést ki kell előbb 
küzdeni munkával, cselekvéssel, ezt a megbecsülést ki kell 

mindenkinek . érdemelni. »Szeretnénk a magunk formálta 
törvények alapján élni« — hajtogatják és elfeledkeznek ar-
ról, hogy nem az ember formál és alakit új törvényeket a 
világ számára, hanem az embert formálják, alakítják, edzik 

erőssé, munkára képes alkotásra kész felnőtté a világ, a tár-
sadalom objektív törvényei. 

értetlenségről, közönyről panaszkodik ez a »lázadó 
fiatalság«. Van rá oka"! Oly mértékben föltétlenül 

nincs, amilyen mértékű ez a panaszkodás. Hiszen érvénye-
sülésének útját mindenki maga határozza meg. Ha tanul, 
ha tehetséges, nyitva áll előtte minden út, minden pálya, 
akár a legnagyobb magasságokba ívelő is. 

No, persze, »hőzöngeni-, vagy éppen szakállt növeszteni 
mindig könnyebb, mint dolgozni lelkiismeretesen és kitar-
tó szorgalommal. Még talán a térdénél embertelenül szűk, 
bokában pedig szoknyabőségű trapéznadrágot is könnyebb 

felhúzni mint irodalommal, nyelvészettel, vagy éppen a pol-
gári törvénykönyv paragrafusaival megküzdeni. 

Nem problémátlan a fiatalok élete, 'nem az az egyetemis-
táké sem. A menza drága volt mostanáig, a kollégiumban 
kevés a hely, az albérlet, az ágyrajárás pedig nem leány-

álom. S meglehet, hogy néha joggal felpanaszolható értet-
lenség, bántó közöny fogadja az ifjúság mozdulásait. De 
vannak e fiatalságnak exisztenciális gondjai, van állásgond-
juks! ,van olyan ,hogy naponta k«nyéren-vízen tengődve kell 
végigkínlódniok négy-öt esztendőt? ' 

"'Tf.azudik meggondolatlanul, vagy nagyonis meggondol-
^^ tan, aki ilyesmit állít. Van kényeskedő kényelmes-

ség, amely irtózik a vidéki állás elfogadásától és ezt az ir-
tózást megpróbálja exisztenciális kérdésként beállítani. Van 
tunyaság, mely a vizsgákon való sorozatos elbukásait a hát-

térbe szorított, elnyomott zseni pózával próbálja elleplezni. 
Van tehetségtelenség, mely egyéb híján, külsőségekben pó-
zokban éli ki a benne feszülő, jobbra érdemes ambíciókat. 
S van jószándék is, naiv és becsületes, amely bedől ezeknek 
a pózoknak, s a legjobb szándékkal rossz, kivetni való' ér-

dekek hitvány kis önzések és szájaskodások hívője és hit-
vallója lesz. 

Épül a szocializmus, épül vele tégláról téglára maga az 
ember is. Epül — az építés, a fejlődés ellentmondásait hor-
dozva magában. Egy-egy lépcsőfoka a fejlődésnek minden 
ilyen ellentmondás, s aki megoldja, fokról fokra feljebb 
léphet. Ne a kicsinyes anyagi kérdések alantas lázadása 
jellemezze a mi fiataljaink türelmetlenségét, hanem az a 
tökéletesíteni és tökéletesülni igyekvő akarat, mely a szép-
iát eltüntetni nem úgy próbálja, hogy vele.az arc is elpusz-
tuljon. Anarchizmus nem lehet a mi életformánk. 

/¡fejlődés ellen való az efféle türelmetlenség. De ha már 
C7T türelmetlenek vagyunk, legyünk azok mindenek előtt 
Önmagunkkal szemben, a hibáinkkal szemben. Követeljünk 
türelmetlenül egyre többet, egyre jobbat önmagunktól a 
munkánkban, a tanulásban. Követeljük türelmetlenül tet-
teinktől és ítéleteinktől az igazmondás, a megalapozott vé-
leményalkotás komolyságát, kérjük számon önmagunktól 
türelmetlenül barátságaink, szerelmeink tisztaságát, kapcso-
lataink folttalan, minden hátsó gondolattól, minden meg-
kisebbítő önzéstől mentes becsületességét. 

Ha siettetni akarjuk az időt, ha gyorsítani akarjuk a fej-
lődést, erre képesek csupán így lehetünk. S ha türelmetlen-
ségünkben ez a nemes, tiszta szándék vezérel, jogunkat hoz-
zá nem fogják tőlünk elvitatni. 

Megnőtt a KISZ-esek felelőssége 
Időszerű feladatokról tanácskoztak a két egyetem aktivistái 

A tanulmányi reform, az. 
ú j felvételi- és ösztöndíj-
rendszer által megszabott 
politikai feladatokról ta-
nácskozott a József Attila 
Tudományegyetem, az Or-
vostudományi Egyetem és a 
Tanárképző Főiskola KISZ-
aktivistáinak értekezlete. 

A tanácskozáson Varga 
Ferenc, a KISZ megyei bi-
zottságának köznevelési fe-
lelőse tartott tájékoztatót az 
időszerű politikai feladatok-
ról. Hangsúlyozta, hogy ez 
év őszétől 

az eddiginél sokkal foko-
zottabban kell a KISZ-ta-
goknak beleszólniok a 
kommunista szakember-
képzés kimunkálásának 
gyakorlati feladataiba. 
Az alapelv ebben a tekin-

tetben: a szakmai alkotó-
munka elmélyítése, a küz-
deni tudás a szakmai és po-
litikai újért , a haladó, előbb-
jalendítő tendenciák érvé-
nyesítéséért 

Az előadó ismertette a 
KISZ-alapszervek szervező-
munkájának eredményei t 
1960-ban a négy szegedi fel-
sőoktatási intézmény 3 ezer 
hallgatója közül 45—50 szá-
zalék volt a KISZ-tagok szá-
ma, — 

ma viszont 7 intézmény 
4300 hallgatójának 95 szá-
zaléka KISZ-tag; az orszá-
gos átlagnál is jobb tehát 
az eredmény ebben a te-
kintetben. 

Ez persze nem jelenti azt, 
hogy politikailag és szak-
mailag a legteljesebb mér-
tékben felkészültek lennének 
ezek a hallgatók. Sürgős és 
szükséges feladat segíteni a 
szakemberképzés színvona-
lának emelését, fokozottan 
előtérbe kell állítani a KISZ-
munkában a gyakorlati élet-
r e való nevelést, valamint 
az erkölcs, politikai nevelés 
elmélyítését. 

Áz üzemi és tsz-tapaszta-
latok igényes feldolgozása, a 
középiskolai diákköri munka 
patronálása, a materialista 
ideológia igazságainak a 
szaktárgyakon keresztüli tu-
datosítása ugyancsak első-

rendű feladata a diákkörök-, 
nek. s ' *» ' • 

Az ún. »»mozgalmi ka-
binetek« patronáló feladata-
it konkréten körül kell hatá-
rolni a jövőben, tehát pl. a 
tudományegyetemi kabinetek 
kizárólag a középiskolás 
KISZ-szervekkel, a Tanár-
képző Főiskolások az általá-
nos iskolások úttörő-moz-
galmának segítésével foglal-
kozzanak a jövőben, hiszen 
miután végeztek, ugyanezen 
a területen fognák tevékeny-
kedni. 

Fontos politikai feladat 
hárul a KISZ-szervezetekre 
az ú j felvételi rendszer és 
az ősszel életbe lépő ösztön-
díjrendszer végrehajtásával 
kapcsolatban is. 

Az ú j felvételi rendszer 

hallatlan mértékben segít 
a tanulmányi munkában 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó hallgatóság anyagi 
helyzetén. 
Hiszen például a kitűnő, 

jeles és jó rendű tanulmányi 
é® társadalmi ösztöndíjainak 
összege jelentékenyen emel-
kedik, tandíjat egyáltalán 
nem fizetnek, — a menza 
ebéd-árai felére csökkennek, 
— a hallgatók 1 százaléka 
havi 1000 F t 2 százaléka 
pedig havi 700 Ft népköztár-
sasági ösztöndíjat kap. 

A diákotthonok lakói az 
otthon szolgáltatásaiért és 
a naponkénti háromszori 
étkeztetésért összesen 200 
Ft-ot fognak fizetni ha-
vonta. 

Tudósok országos béke-
konferenciája Szegeden 

Június 10-én az Országos 
Béketanács Tudományos Bi-
zottsága, valamint a Haza-
fias Népfront Szeged Városi 
Bizottsága és a szegedi fel-
sőoktatási intézmények kö-
zös rendezésében tudomá-
nyos béke-konferencia lesz 
Szegeden. 

Az egy napos tanácskozás 
délelőtt, 10 órakor kezdődik 
dr. Antalffy György, egyete-
mi tanár, a József Attila 
Tudományegyetem rektora 
»Az értelmiség szerepe a bé-
kemozgalomban« című meg-
nyitó előadásával. Ezután dr. 
Búza László akadémikus, 
egyetemi tanár az európai 
biztonság és a nemzetközi 
jogi törvényesség problémái-
ról beszél. Referátumát dr. 
Szentpéteri István kandidá-
tus, egyetemi adjunktus »Al-
kotmányos garanciák és a 
béke védelme«, dr. Nagy 
Károly egyetemi adjunktus 
»A berlini kérdés« és dr. Ma-
dácsy László egyetemi do-
cens, bölcsészkari dékán-

helyettes »Háborúellenes tö-
rekvések a modern francia 
irodalomban« című korrefe-
rátumai egészítik ki majd. 

Szünet után délután 3 óra-
kor folytatja munkáját, dr. 
Ábrahám Ámbrus Kossuth-
díjas akadémikus, egyetemi 
tanár "A háborúval kapcso-
latos lelki és testi megter-
helések hatása az emberi 
szervezetre« című előadásá-
val, a konferencia. Dr. Ka-
rády István kandidátus, tan-
székvezető egyetemi tanár a 
megterhelések kórélettani je-
lentőségéről, dr. Huszák Ist-
ván Kossuth-dijas egyetemi 
tanár, az orvostudományok 
doktora a testi és lelki meg-
terhelések pszichológiai kö-
vetkezményeiről, dr. Obáll 
Ferenc kandidátus, tanszék-
vezető egyetemi tanár pedig 
a sugárcnergia biológiai ha-
tásairól beszél hozzászólásá-
ban. a tanácskozás résztve-
vőinek A tudományos béke-
konferencia délután 6 órakor 
ér véget. 

B A L L A G Ó K É S 
B A L L A G Á S O K 

Az ú j felvételi rendszer, 
rendelkezéseit minden hall-
gatóval ismertessék meg a 
KISZ-aktivisták, s legyenek 
rajta, hogy a felvételi bizott-
ságokban a legfelkészültebb 
KISZ-veaetők foglaljanak 
helyet. 

Szerezzenek érvényt a pro- i 
tekció elleni küzdelem el-
vének, erősítsék annak az 
elvnek érvényesítését, 
mely szerint a felvételek-
nél a rátermettség a leg-
döntőbb^ 
A hallgatók iránt megnyil-

vánuló, nagyfokú gondosko-
dásnak maga után kell von- ; 
nia a követelmények emelé-
sét, az egyre jobb tartalma- j 
sabb eredmények színvona-
Iának növelését. 

Május nemcsak a tavasz, 
nemcsak a síereiem, hanem 
a ballagások hónapja is. A 
közelmúltban búcsúztak el a 
diákélettől a két szegedi 
egyetem »örsg'liákjai A 
József Attila Tudományegye-
tem ötödévesei május 11-én 
rendezték meg ballagási ün-
nepségüket, amelyen az Ady-
téri egyetem auditóriumá-
ban dr. Duró i-iajos docens, 
a Központi Egyetem aulá-
jában pedig -dr. . Antarlffy 
György egyetemi tanár, az 
egyetem rektora köszöntötte 
ós bocsátotta el a végzős 
bölcsészeket, jogászokat és 
ttk-sokat. 

Egy hét 'e l később, május 

17-én rendezték meg nagyo-
mányos fiákeres búcsúzásu-
kat az ötödéves orvosok, 
másnap pedig a negyedéves 
gyógyszerészek. Az orvosje-
löltek végigjárták az egye-
tem intézeteit, klinikáit, s 
elköszöntek professzoraik-
tól. Érdeklődők, ismerősök, 
barátok és szülők sorfala 
között, karjukon a kapott 
virágcsokrokkal indultak ne-
ki az életbe vezető nagy út-
nak "a, holnap orvosai és 
gyógyszerészei. Száznegyven-
hét ötödéves kezdi meg szi-
gorlóévét, s hatvanhét 
gyógyszerész féléves szak-
mai gyakorlatát. 

az Orvostudományi Kitüntetett professzorok Ünneplése Egyetemen 
A Szegedi Orvostudomá-

nyi Egyetem rektora foga-
dást rendezett dr. Jancsó 
Miklós kétszeres Kossuth-
díjas egyetemi tanárnak, a 
Gyógyszertani Intézet igaz-
gatójának 25 éves tanári ju-
bileuma alkalmából. 

Európai hírű professzo-
runkat, dr. Jancsó Miklóst 
tudományos eredményeiért, 
kiváló oktató munkájáér t 
Népköztársaságunk Elnöki 
Tanácsa nemrég a Munka 
Érdemrenddel tüntette ki.-

A fogadáson az egyetem 
rektora, dr. Rávnay Tamás 
hangsúlyozta, hogy Jancsó 
professzor első kutatási 
eredményeire, melyekkel — 
egész fiatal fővel — ú j 
megvilágításba helyezte a 
kenmoterapentikumok prob-
lémakörét, Európa-szerte 
felfigyeltek a szakemberek. 
Későbbi kutatásainak ered-
ményeként Afrika jelenté-
keny területén szoríthatták 
vissza az á lomkórt mely 
előzőleg tömegesen szedte 
áldozatait. A gyulladások 
mechanizmusával, s a fá j -
dalom csillapításával kap-

csolatos kutatómunkájának 
szintén felbecsülhetetlen 
gyakorlati haszna volt. A 
Magyar Tudományos Aka-
démia méltán választotta 
aránylag fiatalon tagjai kö-
zé, megérdemelten nyerte el 
a »kiváló orvos« kitüntető 
c ímet s legutóbb a Munka 
Érdemrendet eredményeiért 

Jancsó professzor megha-
tottan mondott köszönetet 
az üdvözlő szavakért, s ki-
fejtette: ha ism^t válasz-
tania kellene a pályák kö-
zött, feltétlenül a gyógy-
szerkutatói pályát választa-
ná, mely sok szívósságot 
kitartó türelmet igényel 
ugyan, de melynek a maga 
szépségei is megtalálhatók. 

— Szegeden kitűnő az at-
moszféra a kutatómunkára, 
épp ezért továbbra is e vá-
ros falai között akarok te-
vékenykedni — jelentette ki 
Jancsó professzor, akit a 
közelmúltban hívtak Buda-
pestre. 

Dr. Gellért Albert pro-
fesszor, az Anatómiai Inté-
zet igazgatója emelkedett 
szólásra. Meleg, baráti sza-

vakkal gratulált a 70. élet- 1 

évéhez érkezett — s ebből 
az alkalomból ugyancsak 
Munka Érdemrenddel ki-
tüntetett — dr. Rávnay Ta-
más 'rektornak, a Szegedi 
Bőrgyógyászati Klinika 
igazgatójának. 

Dr. Rávnay Tamás vála-
szában az orvosi hivatás és 
kutatómunka humánumot 
igénylő mozzanatairól szólt. 

Szavai után a jelenlevők 
hosszas tapssal, meleg sze-
retettel ünnepelték a fiata-
los külsejű, kollégái köré- ' 
ben rendkívül népszerű 
rektor t Mindkét jubiláló 
professzornak dr. Szilárd 
János, az Orvostudományi 
Egyetem pártbizottságának 
titkára kívánt sikerekben 
gazdag további esztendőket 
jó egészséget töretlen alko-
tókedvet az egyetem párt-
szervezetei nevében. 

Az ünnepi perceket hosz-
szas, baráti eszmecsere ol-
dotta fel. Az intézetek ve-
zetői is kifejezték jókíván-
ságaikat a népszerű, nagy-
tekintélyű jubilánsoknak. 

Ballag már a vén d i á k . : . Bölcsészek, jogászok, ttk-sok 
kart karba fonva még egyszer együtt a Petőfi sugár-

úton 

Virágokkal a karjukon meghatottan hallgatják a sze-
mészeti klinika előtt az ötödévei orvosok a búcsúztató 

szavakat 

d bcutal&mkÁl: 

Kép vagy absztrakció 

Barátok az óceánon túlról 

Eszmecsere 
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KÉT LAT0G1TAS 
A közelmúltban két láto-

gatásról adtak közleményt a 
különböző hírügynökségek. 
Az egyik Fidel Castro moszk-
vai útjáról, a másik Ken-
nedy olaszországi tanácsko-
zásairól szól. A kubai állam-
fő azóta már meg is érke-
zett a Szovjetunióba, s részt 
vett a tiszteletére rendezett 
nagygyűlésen, a Lenin Mau-
zóleum mellvédjéről üdvö-
zölte május elsején a felvo-
nuló moszkvaiak százezreit, 
maid N. Sz. Hrusosovval 
együtt a Volga-menti erdősé-
gekbe Indult néhánynapoa 
vadászatra. 

Május második hetében 
Fidel Castro megkezdte két-
hetes körutazását a Szovjet-
unióban. Ez volt a legfris-
sebb TASZ-jelentés, s a 
szűkszavú hír mögé tekintve 
nem nehéz elképzelni, mi-
lyen nagyszerű fogadtatás-
ban. lelkes ünneplésben lett 
része az első latin-amerikai 
szocialista állam vezetőjének 
a Távol-Keléttől Ukrajnáig, 
az északi határvidéktől a 
Krimig. 

A fogadtatás nagyszerűsé-
gét annál inkább könnyű el-
képzelni, mert a sokszor 
szürkének, a rideg tények 
közlésére szorítkozónak 
mondott hírügynökségi je-
lentések is egyöntetűen álla-
pították meg, Fidel Castro 
Moszkvába érkezéséről: »so-
ha nem fogadtak még a 
Szovjetunióban vezető ál-
lamférfit olyan lelkesedéssel, 
olyan örömmel, mint a ku-
bai miniszterelnököt.« 

Ez érthető is, hiszen a SÍ 
erra Maestra hőse a szovjet 
nép szemében az egész ku-
bai népet testesíti meg, an-
nak az országnak a népét, 
amely a szocialista forrada-
lom győzelme óta, szinte 
mindennap harcolni kény-
szerül létéért, előrehaladásá-
ért. 

Lassan aktuálissá válik 
egy másik látogatás — az 
amerikai elnök európai útja. 
Mint azt már Jó előre köz-
zétették, Kennedy utazása 
során útba ejti Olaszorszá-
got is. Nem túlzás, ha azt 
állítjuk, hogy az olasz kor-
mányszervek legalább olyan 
fogadtatást terveztek az 
amerikai elnöknek, és kísé-
retének, mint amilyenben 
Fidel Castronak volt része 
a Szovjetunióban. A különb-
ség »csupán« annyi, hogy 
míg Moszkvában a Vörös té-
ren százezrek kiáltották lel-
kesülten é6 ütemesen: »Fi-
del! Fidel!« — Róma utcáin 
aligha jutott volna ki hason-
ló üdvrivalgás Kennedy-nek. 
Az ok Igen egyszerű, s né-
hány héttel ezelőtt, az áp-
rilis 28—íö-i választásokon 
lett nyilvánvalóvá. Ac olasz 
munkások, szavazópolgárok 
milliói mondták ki szavaza-
taikkal e két napon, milyen 
fogadtatásra U számíthat az 
amerikai elnök Egymillió-
val több szavazatot kapott 
az Olasz Kommunista Párt, 
mint a legutóbbi válasitáso-
kon, — mely mindent meg-
magyaráz. Azt is, hogy az 
olasz munkásoknak inkább a 
nagyüzemek államosítása, a 
parasztnak inkább a földre-
form oly sokszor megígért 
végrehajtása siázszor inkább 
kell, mint a Polaris-rakéták 
Amerikában, vagy épp Ken-
nedy ünnepélyes fogadása. 

Talán est a hangulatot 
•érezte meg« ac USA állam-

elnöke, amikor néhány nap-
ia bejelentettel Olaszország-
ban csupán órákat tölt, s fe-
lesége egészségi állapotára 
való tekintettel Rómát kl is 
hagyja útiprogramjából. 

Két látogatás és milyen 
különbségi A szovjet embe-
rek, vendégeskedése végén 
nyilván marasztalni fogják 
Fidel Castrot. Ez érthető. Ac 
olaszok viszont akkor örven-
deznek majd, ha ismét or-
száguk határán kivül tudják 
Kennedy-t. S a kommunis-
ták választási győzelme után 
— ez szintén érthető. 

W. L. 

Testvérlapjaink írják 
»EGYETEMI LAPOK» BUDAPEST: 

A diákköri munka ú j formáiról 
A nyelvtudományi diákkör — mely tag-

sága számát tekintve a legnépesebb — 
szép eredményeket mondhat magáénak. 
A diákköröket nézve leginkább ez a diák-
kör támaszkodhat a legfejlettebb hagyo-
mányokra. Az utóbbi időben két ú j szek-
cióval gyarapodott: a finn-ugor és az ori-
entalista szekciókkal. A diákkör tevékeny-
ségének három főbb körét lehet megkü-
lönböztetni. Az egyik: az egyéni felolva-
sók hagyományos módja. A témák változa-
tosak, a viták légkörét az aktivitás jellemzi. 
A megbeszélésekre rendszerint meghívják 
a szakterület specialistáit. Az ősz folya-
mán, Szegeden megrendezésre kerülő di-
ákköri konferenciára két dolgozatot kül-
denek. Az egyik dolgozat — mely a tura-
nizmus nyelvészeti problematikájával fog-
lalkozik — kollektív alkotás, s két fejezet 
már elkészült belőle. A felolvasások soro-
zatában újszerű volt az egyik legutóbbi 
foglalkozásuk, ahol egy orosz nyelvű cse-
remisz nyelvtan ismertetése volt napiren-
den. 

»ORVOSEGYETEM«, BUDAPEST: 
Ü j elméleti tömb, ú j klinika épül 
Hosszú előkészítő munkát követolt már 

eddig is az elméleti tömb épületének a lé-
tesítése. Ezt az épületet a Nagyvárad térre 
tervezzük, a Heim Pál kórház mellé. Az 
Egészségügyi Minisztérium közlése szerint 
a beruházási előirányzatot 87 000 000 fo-
rinttal jóváhagyták. Az Építésügyi Minisz-
térium illetékeseinek döntése alapján az 
Iparterv tervezi ezt az épületet. A döntés 
nyilván azért esett az Ipartervre, mert a 
KOKI épületét is ők tervezték. Ez az épü-

let most már befejezés előtt áll, és az ott 
szerzett tapasztalatokat mind hasznosíta-
ni lehet az ú j épület tervezésénél. A Fővá-
rosi Tanácsnál folytatott tárgyalások, va-
lamint a beérkezett pályaművek alapján 
az épületet 22 emeletesre tervezik. Érde-
kessége lesz az épületnek, hogy nagy ma-
gassága ellenére (kb. 80 m) nem alkalmaz-
nak acélvázakat, csupán vasbeton szerke-
zeteket. 

Az épület kiviteli tervei előreláthatóan 
1985. első felében készülnek el, a kivitele-
zést tehát 1965 második felében lehet el-
kezdeni, és annak a teljes befejezését 1967. 
végére tervezzük. 

»EGYETEMÜNK«, VESZPRÉM: 
Folyóirat indítását tervezik 

Nemrég hallottuk a hírt, hogy egy fo-
lyóirat megjelentetését tervezik egyete-
münkön. 

Az első számot a következő tanévben je-
lentetnék meg. Ez azzal a határozott céllal 
készül, hogy az egyetemünkön-folyó reform-
kísérlet eddigi eredményeit és tapasztala-
tait összefoglalja. 

összegyűjtik a fenti témával kapcsolat-
ban megjelent minden számbajövő jelen-
tést, cikket és tanulmányt, hogy a folyó-
irat első száma a reformkísérletek sokol-
dalú értékelését adhassa. így megfelelő do-
kumentációja lesz az eddigi munkának és 
tájékoztató más intézmények számára. 

A folyóirat a későbbiekben évenként je-
lenik meg, és célszerű gyűjteménye lesz 
egy-egy év — pedagógiai, egyetemszervezé-
si, az oktatási formák elméleti kérdéseivel, 
vagy általában a mérnökképzés problémái-
val foglalkozó — elméleti tanulmányainak. 

Tizenhárom év és a véletlen 
Ami egy díjnyertes pályamunka 

mögött van 
Országbs pályázatot hír- egybekapcsolt előadásokat, 

detett tavaly a Tudományos majd előadás-sorozatokat 
Ismeretterjesztő Társulat. A tartott a két községben. Az 
pályázatra, amelynek célja előadás-sorozatokat külön 
az volt, hogy az egészség- egészségügyi kiállítás követ-
ügyi felvilágosító-szervező te. Ezek a kiállítások — a 
munka, a közegészségügyi közvélemény kutatás sze-
agitáció módszereit ú j ötle- rint — jól egészítették a 
tekkel gazdagítsa, nagyszá- szóban elmondottakat, 
mú dolgozat érkezett be, s _ 
ezek közül a bírálók szege- ¡Segít a vetetlen 
di orvos, dr. Zalányi Sámuel . 
adjunktus, az Orvostudo- A kiállításokat előbb a 
mányi Egyetem Egészségügyi művelődési otthonokban, ké-
Szervezési Intézetének mun- s ö b b a nagy érdeklődésre 
katársa pályaművét találták v a l 0 tekintettel, hosszabb 
legjobbnak időre szólóan az egósxségü-

, , , , . gyi tanácsadók h e l y i s é b e n 
tizenhárom CV falun rendezte meg. 
Zalányi doktor több mint H ° 8 y milyen eszközökkel 

tizenhárom évig volt kör- és hogyan jöttek létre a ki-
orvosa két Duna—Tisza kö- állítások? A pályadíj-nyer-
zi, homokbuckókkal körül- tes „egyszerű eszközökkel 
vett kisközségnek. Körzeti rendezett egészségügyi kiál-
orvosként praktizálva azt ta- Htás", amelyről a dolgozat 
pasztalta, hogy gyógyító beszámolt, még tulajdon-
munkája csak úgy lehet képp kényszerítő körülmé-
eredményes, ha minél hatá- n y e k következtében jött lét-
sosabb, a megelőzést szolgá-
ló egészségügyi felvilágosító- Az történt, hogy az egyik 
nevelő munkát is végez, kiállítását még az ötvenes 
Igyekezett fölmérni e munka években az Egészségügyi Ml-
hatékonyságát, s kialakítani nisztérlum vándorkiállításl 
a legjobb módszereket. A anyagából akarta megren-
rendelőjében megfordulók- dezni, de két nappal a meg-
kal folytatott beszélgetések, nyitása előtt értesítették; 
kísérletekkel egybekapcsolt hogy az ígért anyagot nem 
vizsgálatok meggyőzték ar- tudják számára leküldeni, 
ról, hogy maradandó hatása fedezet hiánya miatt. Más 
csak az olyan egészségű- talán lemondott volna a ki-
gyi előadásoknak van, ame- állítás megrendezéséről, 
lyek „mutatnak" is valamit, Q a a o n b a n nem csüggedt 
amelyek szemléltetéssel van- ^ hanem cselekedett. Meg-
nak összekötve. rendezte a kiállítást helyi 

Dia-vetitéssel, egészségű- a n y a gbÓl 
gyi filmek bemutatásával 

M A T E R J O H A N N A 
Izgalmas vita egy izgalmas filmről 

A vigasztalan májusi eső szi lehetővé annak maradék-
ellenére, mintegy száznegy- talan élvezetét. ( 
ven f i lmbará tpőrében emel- M i n d e n t ö s s 2 e v e t v a 
kedett szólásra az Aulában f i l m b a r á t i k ö p e l s ő ' 
dr. Matolcsy Oyörgy, a film- s z a b a 5 Ú a n k é t j á n ^ a 
barátok k d é n e k előadója. l e m a t i k u s m e s t e r m ű friss, 

filmművészet é . a v i t á z ó k e d v ű egyetemistád 
Mater Johanna sikereiről, a k a l t a l á l k o z o t f y Szegeden, 
rendező egy to i s^é rő l adott K ö v e s s e a kéthetenkénti 
rövid tájékoztatót. film-múzeumok előadásait, a 

Cs. M. 

, A , f ^ i a l ó k a i i l m jövőben minél több ilyen 
lematikáját mondanivalójat d - ^ színvonalas ankét! 
elemezték. Mi a mű kozpon-
ti problémája? A szerelem, 
vagy általában az emberi ér-
zések elfojtása elleni vád-
irat e film? Felekezeti vita, 
vagy a vallás és az ember 
küzdelme kerül a mondani-
való centrumába? Fejtege-
tések, válaszok, ellenvála-
szok sorából alakult, kris-
tályosodott ki lassan a hall-
gatóság véleménye. 

A Máter Johanna a művé-
szi megformálás tekinteté-
ben nagyszerű f i l m Reme-
kül idézi letűnt évszázadok 
problémáit, hangulatát, vi-
szont egyetlen igazi történeti 
mű sem akar csupán a múlt-
ról beszélni. A histórikus 
anyag legtöbbször aktuális 
mondanivaló hordozója. Ka-
walerowicz, a rendező sem 
hárí that ja el magától, hogy 
művének végkicsengését a 
film keletkezésének idejére 
vonatkoztassuk, s ne kifogá-
soljuk mély pesszimizmusát. 
A tanúiság ugyanis, mely 
filmjéből kicsendül, nem te-

Szegeden ülésezik június első hetében 
a Pedagógus Szakszervezet 

Országos Elnöksége 
A Pedagógus Szakszerve- feladatait az oktatási reform 

zet Országos Elnöksége jú- végrehajtásában. A megyei 
nius 3—10. között Szegeden, bizottság beszámolója rész-
a Bolyai Intézet tanácstér- letesen elemzi az iskolare-
móben tar t ja ülését. Hason- form v é g r e h a j t á s i a k „ e d d i -
ló vidéki ülésre évek óta gi megyei és szegedi tapasz-
nem került sor. talátait, s kitér az egyetemi 

Az elnökség megvitatja a szakszervezeti bizottságok-
Csongrád megyei Bizottság nak a felsőoktatási reform 
munkájá t és megjelöli a végrehajtásával kapcsolat-
szakszervezeti bizottságok ban elért eredményeire is. 

Társadalmi 
összefogással 

Ebben a munkában nagy 
segítséget jelentett számára 
az egészségügyi középkáde-
rek, védőnők, szülésznők tá-
mogatása, segítő készsége. 
De lelkesen részt vállaltak 
az egészségügyi felvilágosí-
tásból a falvak pedagógusai, 
gyógyszerészei is. A kiállítá-
son állandó felvilágosító 
szolgálatot tartottak & helyi 
Vöröskereszt alapszervezetek 
tágjai. Ezek a lelkes aktivis-
ták magyarázták el a láto-
gatóknak a bemutatott kü-
lönféle tárgyak használatát, 
jelentőségét. 

Szegedi művésztanár 
kiállítása Budapesten 

A közelmúltban szegedi 
művész-tanár kiállítása nyílt 
meg a fővárosi Derkovits-te-
remben. Fischer Ernő, a 
Tanárképző Főiskola adjunk-
tusa hangulat teremtő gaz-
dagságával, sajátosan egyéni, 
eredeti piktúráját volt alkal-
ma már a szegedi tárlatláto-
gatóknak is megismerni a 
képcsarnokban megrendezett 
kiállításon. 

A Derkovits-teremben ki-
állított huszonöt mű zöme 
szerepelt a szegedi tárlat 
anyagában, mely az azóta ké-
szült festményekkel kiegé-
szülve mutatja be ezt a mo-
dern, érdekes piktúrát a mű-
értő fővárosi közönségnek. 
A vendégkönyv bejegyzései 
arról tanúskodnak, hogy 
Fischer Ernő művészete meg-
találta az utat a tárlatnézők 
szívéhez és értelméhez Bu-
dapesten is. 

Ered inán \fck 

— gondok — tapaszfalafok 
Országos kongresszus előtt tudományos diákköreink házatáján 

giai problémákat. Megvizs-
gálták — imponálóan gon-
dos tényanyagok felsorakoz-
tatásával: a középiskolába 
kerüld diákok hogyan állják 
meg helyüket*a tanulásban, 
s mi szükséges ahhoz, hogy 
a felkészülés, az általános 
iskolákban történő alapozás 
eredményesebb, célszerűbb 
legyen. 

A Bölcsészettudományi Kar 
88 tagot számláló 9 diák-
köre közül kétségtelenül a 
pedagógiai működik a leg-
dicséretcsebben. 
A Jogtudományi Kar 7 

Egyetemeinken csaknem dományos eredményeinek is- és Mucsi Mihály: A Duna-
három esztendeje működ- mertetésével bízott meg egy Tiszaközi karbonatuledekek 
nek már a tudományos dl- elsőéves diákköri tagot. Ez finomrétegtani vizsgálata c. 
ákkörök. Szervezőjük min- az első stúdium, melynek értekezését érdemesítettek 
den intézmény vonatkozásá- végzése közben az iUető országos díjra- A veszpre-
ban a KISZ, — szakmai se- hallgatóban felébredhet az mi konferencián 15, a deb- diákkoré kozul három mun 
gítőjük gyámolítójuk az ál- érdeklődés a tudományos recenin 24 diákköri tag tar- kalkodik példásan; az ál-
lami vezetés. Munkájukat metodika elsajátítása, s tott sikeres előadást a kar lahijoggal, a polgárjoggal, és 
tehát az ifjúsági szövetség egyes speciális résztémák- diákkörisei közül. Legjobb a mezőgazdasági, ill. tsz-jog-
lrányítása és ellenőrzése kai való intenzívebb meg- dolgozataik az Ifjúsági Ak- « a l foglalkozó diákkör. Az 
mellett, s az oktatók tudo- ismerkedés iránt is. ta, az Acta iuvenum sectio allamjogi diákkör minden 
mányos kutatók segítségével S, hogy az érdeklődés va- scienciarium naturalium leg- tagja ugyanazzal a témával 
végzik A diákkörök célja, lóban egyre inkább nő ter- ú jabb füzetében is napvilá- foglalkozott ebben az iskolai 
hogy a szaktárgyak terüle- mészettudományi karunkon got láttak; (17 tudományos évben: a tanácsok fejlőde-
tén megismertessék a diák- a tudományos munka mód- dolgozat.). A három orszá- ? é v e l kapcsolatos probléma-
köri hallgatósággal a tudo- szereinek elsajátítása iránt, gos díj annál örvendetesebb, kort dolgozták fel. Altalá-
mányos munka, a tudamá- azt mi sem bizonyítja fog- s feltűnőbb, mivel egy-egy P a n igyekeznek olyan témá-
nyos kutatás alapvető fogá- hatóbban, mint a mennyi- egyetemen vonatkozásában J » 1 . kiválasztani, melyek-
sait módszereit, —, hogy be- ségl és minőségi változás, rendszerint 1—2 országos dí- «ez jogi vonatkozasban ed-
vezessék az ar ra érdetnes, a megtett út 1960 — a di- ja t szoktak odaítélpi. még nem nyúltak, 
rátermett, kivételes előme- ákkörök kezdeti lépései — Az, hogy egystlen kar . A 1 9 Polgárjogi kori tag 
netelű diákokat a kutató- óta. 
munka gyakorlatába 

Tudományos diákkörben 
dolgozni tehát kitüntetés-
számba megy. hiszen 
már közepes előmenetelő 
diák sem vehet részt a 
diákkörök munkájában 
— legfeljebb külön en-
gedéllyel, ritka kivétel-
ként. 

Tudományegyetemünkön 
— ahogyan valószínűen más 
egyetemeken is — elsősor-
ban a felsőbbéves diákkö-
rök munkája jelentékeny, 
hiszen az elsőéves hallga-
tókat jobbára csak tudomány-
történeti témák kidolgozásá-
val — pl. tudósok élettörté-

Míg az 1961—1962-es tan-
évben 168 volt a diákköri 
tagok száma a természet-
tudományi karon, 1963-

hallgatóit érdémesitet- k é t részlegben munkálko-
ték három országos díjban, 1 1 felsőbbéves a tartás 
páratlan és egyedülálló é s életjáradéki szerződés 
eset a diákköri konferen- Problémájával foglalkozik, 
ciák történetében. — s ez is a jogilag kevésbé 

ban 223-ra emelkedett a A Bölcsészettudományi és * területek k ö z é 

létszám, tehát » fejlődes J o g i K a r d iákkört5sei nem l Z T ' . _ . . 
mintegy 20 szazalékos. A dicsekedhetnek ilyen mérvű A mezőgazdasági, tsz-jog-
tudományos eredmények sikerekkel, viszont megálla-
tekintetében is klvalo a p í t h a t ó , hogy e karokon moz-
fejlődes a TTK-n. Tavaly g a imasabbak az ülések, s a 
a debreceni, illetve veszp- vitakedv olykor szinte a 
rémi tudományos diákkö- f o r r p o n t i g fokozódik. Élénk 
ri konferenciákra 52 pa- vita, pro ós kontra érvek 
lyaművet keszitettek el a szenvedélyes felsorakoztatá-
Kar hallgatói, s ezekből s a mellett zajlott le pl. a — 
harmat » Művelődésügyi bölcsészkaron a j anyag és münk tudományos diákkö-
Minlsztérium es a KISZ m o z g á s problematikájával, reiben máris lázas készülő-
KB országos dijaval ju- valamint a Babits és Burus dés folyik az ez év novem-
talmaztak. szemléleti kapcsolatával berében, Szegeden tartandó 

netének, kutatási eredmó- Fényi Szaniszló: Átmeneti foglalkozó, filozófiai diák- VI. országos kongresszusra, 
nyeinek tényszerű megírásá- fómkomplexekben előfordu- köri vitaest. A pedagógiai Már február elején meg-
val lehet megbízni. Ilyen ló átfedé&i integrálok vizs- diákkörben tevékenykedő alakították a Tudományos 
megfontolások vezették pl. gálata c. dolgozatát, Gé- hallgatók színvonalas dol- Diákköri Tanács keretében 
azt a természettudományi cseg Ferenc: Univerzális al- gozatok sorával mérték fel a működő kongresszusi előké-
kari diákköri vezetőt, aki gebrák bizonyos primitív középiskolába kerülő diá- szítő bizottságot, kétrészleg-
Flemming életrajzának, tu- osztályairól c. pályaművét kokkal kapcsolatos pedagó- gel, Az egyik a tudományos 

gal foglalkozó tematika 
köréből négy dolgozat ké-
szül, többek között a »Ter-
melőszövetkezeti tagok fe-
lelőssége c„ igen aktuális 
kérdéseket boncolgató ér-
tekezés. 
Orvostudományi Egyete-

\ 
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Kép vagy absztrakció 
Utószó a Lehel-vitához 

Három vers, egy levél és egy elméleti 
cikk — ennyi jelent meg lapunkban Lehel 
István kiállításának reflexiójaként. Ezek 
a megnyilvánulások, szinte kivétel nélkül 
egyértelmű elismerést fejeztek ki, Lehel 
absztrakt festészetében a törvényszerű 
adekvált kifejezését vélték felismerni; ál-
talában mint a mély fogalmiság megteste-
sítőjét interpretálták ezt a művészetet 
Csak egy hozzászóló, vagy inkább vitain-
dító vetette fel a nagyon is jogos kérdést: 
»Hova tetted az emberi arcot?'«. 

Amit az esztéták, teoretikusabb hangvé-
telű művészettörténészek és kritikusok, 
mint helyeset és találót mondtak ki eddig 
az absztrakt művészet lényegéről, azt — 
az egyes és általános dialektikája alapján 
— Lehel művészetéről is elmondhatjuk, ko-
rántsem akarva ezzel tagadni annak ere-
detiségét és sajátosságait Az alkotás lét-
rehozása, a mondanivaló megformálása 
során az elvonatkoztatásnak azt a vál fa já t 
és mértékét alkalmazza, amely a lényeg-
nek, a fontosak közül is, csak bizonyos vo-
natkozásait szűri ki, de - nem feltétlenül a 
legfontosabb mozzanatokat, komponense-
ket. Mozdulat, pozitúra, ritmus, szerkezeti 
összefüggések és ezekhez hasonló vonatko-
zások bemutatására, érzékeltetésére kivá-
lóan alkalmas a Lehel-féle absztraktizmus 
többé-kevésbé szimbólikus formanyelve, 
azonban a valóság gazdagságát, az élet »ra-
vaszságát-« és bonyolultságát ez a festészet 
— éppen az absztrakt volta miatt — nem 
tudja visszaadni. 

Amennyiben az absztrakt művészet, Il-
letve Lehel munkái valóban lényeges mon-
danivalót fejeznek ki, sokrétű és mély va-

lóságtartalmat tükröznek, túl általánosan 
szinte utalásszerűén teszik ezt, és nagyrészt 
a szemlélőre bízzák, hogy tértől és időtől 
eléggé független témákat konkrétizálja, 
hogy ő ruházza fel a tar talmat kellő aktu-
alitással Ez pedig egyrészt művelt és az 
ilyen művészeten iskolázott ízlésű közön-
séget követel, másrészt — elüresedéshez 
közelítő általánossága folytán — lehetővé 
teszi, hogy csaknem bármilyen vonatkozá-
sokkal felruházhassák. Tehát ami előnye, 
az úgyanúgy lehet hátránya is. 

Rendkívül alkalmasak viszont az ilyen 
művek arra, hogy emblémaként, vagy il-
lusztrációként szerepeljenek. (Nem véletle-
nül választotta emblémájának a Szülészeti 
Künika Lehel anyaságot kifejező képét.) 
Ilyen esetekben ugyanis az az összefüggés 
fez intézmény jellege, a könyv szövege stb.) 
kiegészíti a kép tar talmát — ha erre egyál-
talán szükség van ilyenkor és nem éppen 
az általánosság a lényeges —, tágabb össze-
függésbe ágyazva konkretizálódik a mon-
danivaló. Erre eléggé rá is szorul az egész 
absztrakt művészet 

Lehel kompozíció-érzéke, művészetének 
formai virtuózítása, több képének színha-
tásai elismerést érdemelnek. Tartalmi kor-* 
Tatainak (bizonyos témákat mellőz; a dolgok 

lényege helyett néha csak vázukat, más-
kor csak jelképüket adja) azonban nem 
adózhatunk ilyen tisztelettel. Művészeté-
nek feltétlenül előnyére válnék, ha a na-
turálisan egyedi és az elvontan általános kö-

zött megtalálná a helyes középutat, a fény-
képszerű és elvont között a tipikust. És 
nemcsak formailag, — tartalmi szempont-
ból is. A jelenségek törvényszerűségét be-
mutatni a tudomány feladata; a művészet-
nek törvényszerű jelenségeket kell ábrá-
zolnia. Lehel eddig főleg az előbbire vál-
lalkozott (tehetségének köszönheti, hogy 
ennyire is sikerült), pedig az utóbbi jelen-
tette a múlt és a közelmúlt járható útját , 
és ez fogja jelenteni a jövő ú t já t is. 

Kár, hogy erre alig gondoltak a vita 
résztvevői. 

Kaposi Márton 

TÜKÖR ELŐTT 

CSOMBOK QERQELY RAJZA 

Ozitezu. OLQCL: 

J U D I T 
„Tudom, tudom Kékszakállú 
Mit re j t a hetedik a j tó ." 

(Balázs Béla) 

Bá t ra n e m is nézett vissza, 
kilincs fogadta, s bent a selymek 
két erős váU, ké t hivó kar . 
kigombolt szíve, mint a termek, 

hiánya volt a napsugárnak , 
s vágya telendő holdkaréj . 
Ékszere lett megannyi csillag, 
• övé lett immár minden éj , -* 

Színházi jerjíjzefek : 
B Í R Á L A T É S V A L L O M Á S 
A Szegedi Nemzeti Színház Bartók- és Ravel- bemutatójáról 

Minden kor mást lát a 
legendák, a történelem hő-
seiben. A XV. század sza-
dista főura előbb a mesék 
ijesztő réme lett, s sok iro-
dalmi kaland után a szá-
zadfordulón, a szimbolizmus 
korszakában egyszerre álta-
lános érvényűvé vált és egy 
kissé megszelídült; ő lett a 
Férfi, az asszonyok kegyet-
len zsarnoka, akitől az asz-
szonyok nem is várnak 
mást, csak ezt a boldog 
szenvedést. Ebből a szimbo-
lista gondolatkörből indul 
ki a szövegíró, Balázs Béla 
is, aki a Kékszakállú her-
ceg és Judit történetében a 
férfi és nő örök konfliktu-
sát akarta megjeleníteni. 
Erről a titokról azonban jó-
val többet mond a zene, 
mint a szöveg: Bartók ze-
nében oldja fel a férfi és 
nő kapcsolatának mélyén 
rejlő megoldhatatlan tragi-
kumot. A balladai homály-
ból lassan előtűnő ezer szí-
nű világ,- amely ismét feke-
teségbe burkolózik — ez az 
a tragikus ív, amelyet Bar-
tók Béla sok későbbi meg-
rázó vallomása, többek kö-
zött a Mandarin is, leír. Ez 
a sok szín nem annyira a 
külvilág káprázata, mint a 
művész lelkének kitárulko-
zása: a vár és a birodalom 
él, ez maga a Kékszakállú, 
a fé r f i , ' a művész. így vá-
lik eggyé a műben a ter-
nxészeti mádat és az önma-
gába néző emberi szemlélő-
dés. 

Ravel zenéje, A játék, le-
tisztult, finoman kidolgo-
zott zenei darab. Egy poé-
tikus, lassabb bevezetőt kö-
vet egy könnyed allegro: a 
mű jól elhatárolt, lezárt ze-
nei egész. De, mint ahogy 
a címe is mutat ja , nem hor-
doz mélyebb mondanivalót 
A zenére írt balett ellen 
elvben nem lehet semmi 
kifogásunk: táncban meg-
fogalmazott könnyed játék 

ez is, ahogy a zene is az. 
Ez a finom könnyedség 
azonban a két súlyos Bar-
tók-darab között nemigen 
tud érvényesülni; a műsor 
ilyen összeállítása még ak-
kor sem egészen indokolt, 
ha tudjuk, hogy Bartók 
milyen nagyra értékelte Ra-
vel zenéjét a modern ma-
gyar zenekultúra szempont-
jából, s hogy éppen a szín-
padi műnek megírása ide-
jén az ú j francia zene sok-
ban hatott rá: éppen a Kék-
szakállú mutat ja , mennyire 
átlényegült minden külső 
hatás. 

A csodálatos mandarin 
zárja le Bartók műveinek 
sorát. Ebben a műben tu-
dott leginkább valós drá-
mai történetre támaszkodni 
a szövegíró, Lengyel Meny-
hért jóvoltából. De ez a 
külső történet csak támpont 
Bartóknak, hogy az emberi 
lélekről valami ú ja t és iga-
zat mondjon. Ez a keleti, 
idegenszerű mandarin, aki 
a nyugati világváros egyik 
apacstanyájára betoppan, az 
ősi, meztelen és elpusztít-
hatatlan emberi vágyat hoz-
za magával. Ez a vágy nem 
halhat meg, míg el nem ér-
te célját, ez a vágy az em-
beri lélek legmélyéről fa-
kad. Barbár életerő lüktet 
a zenében, amely a kemény 
disszonanciákban végül 
mégis feloldódik, a lobogás 
mértéke szűnik meg, így 
nemcsak megráz, nemcsak 
lenyűgöz, hanem a szépség 
gyönyörét kelti a hallgató-
ban. 

A három bemutató közül 
az opera emelkedik ki: 
minden vonatkozásban ki-
tűnő előadás. A két éne-
kes: Ivánka Irén és Szalma 
Ferenc szép hanganyaga 
technikai biztonsággal, 
őszinte művészi átéléssel 
párosul. A zenekar az egész 
este folyamán elsőrangú 
teljesítményt nyújtott, de a 

csúcspontot kétségtelenül itt, 
a Kékszakállú interpretálá-
sakor érte el. Külön kell 
szólni Versényi Ida rende-
zéséről; az énekeseket nagy-
szerűen mozgatja, a szín-
padi játék egyszerre stili-
zált és valóságos. Ugyanak-
kor távol van minden kül-
sődleges színpadiasságtól. 
Nagyon átgondolt a színek 
alkalmazása, szép és célsze-
rű a stilizált díszlet. 

A balettkar jelentős fe j -
lődésről tesz tanúbizonysá-
got. A korábban bemutatott 
másik Bartók-táncjáték: A 
fából faragott királyfi és A 
csodálatos mandarin össze-
vetése ezt igazolja. A Ravel 
darab előadása megmutat-
ta, hogy a táncosok jól is-
merik a klasszikus balett 
elemeit, míg a Bartók-mű 
előadása arról győzött meg, 
hogy a modern táncművé-
szet sem idegen a számuk-
ra. A RaVel-mű előadása 
pontos és kidolgozott volt, 
viszont hiányzott belőle a 
könnyed, franciás báj,* 
amely felülemelhette volna 
az etüdjellegen. A csodála-
tos mandarin előadásán 
mindenekelőtt Harangozó 
Gyula nagyszerű koreográ-
f iá já t csodálhattuk meg: a 
tánc együtt él a zenével, ki-
fejezte annak rezdüléseit és 
nem korlátozta belső mon-
danivalóját. A táncosok kö-
zül Horváth Pál és Vera 
Ilona teljesítményét emel-
jük ki. A fiatal táncosok in-
kább a technikai kivitelre 
fordítottak gondot, s így a 
művészi átélést néhol nem 
éreztük meggyőzőnek. 

Nagy élmény ez a színhá-
zi este. Csak gratulálhatunk 
a közreműködő művészek-
nek, s Vaszy Viktor igaz-
gató-karnagynak, hiszen fő-
ként az ő érdeme, hogy a 
színházban ilyen színvonalú 
előadást élvezhettünk. 

Kanyó Zoltán 

program előkészítésével fog-
iaEcozik, s ebben a tekintet-
ben kapcsolatot létesített a 
társegyetemekkel. A másik 
részleg operatív jellegű, a 
gazdasági, elhelyezési, ét-
keztetési problémák megol-
dását tűzte feladatául. Fel-
vették a kapcsolatot a népi 
demokratikus országokban 
működő testvéregyetemek 
— Ogyessza, Olmütz és Hal-
le — képviselőivel is. A 
szegedi orvoskari diákkörök 
tagjainak dolgozataiból a 
legkiválóbb 20-at választják 
ki, ezek elhangzanak a kong-
resszuson előadás formájá-
ban, s remélhetőleg siker-
rel. 

Nagy vita folyt akörül, 
hogy az orvoskari vonatko-
zású előadások két szekció-
ban: morfológiai és funk-
cionális szekcióban hangoz-
zanak-e el. Végül úgy dön-
tött az előkészítő bizottság, 
hogy ez célszerűtlen, korai 
megoldás lenne, s haszno-
sabb, ha minden orvoskari 
dolgozatot egy helyen ismer-
tetnek és vitatnak meg. 

A Tudományos Diákköri 
Tanács, de több diákköri 
tag egyöntetű véleménye 
szerint a 27 diákkör közül 
az Élettani Intézeté a 
legproduktívabb. 

Ennek a körnek tagja Do-
boey Attila is, aki a leg-
utóbbi országos konferen-
cián 1000 forintos pályadí-
jat kapott a központi ideg-
rendszeri gátló anyagok 
élettani szerepéről tartott 
előadásaiért. Kiemelkedően 
dolgoznak a Kórbonctani 
Intézet diákkörének hallga-
tói is. A tudományos diák-
köri munkában 236 jeles-jó 
előmenetelű orvostanhallga-
tó vesz rész t A Tudományos 
Diákköri Tanács vezetőinek 
— az egyetemi KISZ vb-tit-
kárnak, a KISZ-tanulmányi 
felelősének és a rektori meg-
bízottnak — egybehangzó 
megállapítása szerint az el-
méleti intézetek diákköri 
munkája sokkal intenzívebb, 

produktívabb, mrint a kli-
nikaiaké. 

A tudományos diákkörök 
orvosi vonatkozásban ki-
tűnő keretek a tudomá-
nyos kutatás ABC-jének 
elsajátítására, s a részt-
vevőket jelentősem segíti 
az a Diákköri Tanács' ál-
tal megjelentetett jegyzet 
is, melyet Szegeden állí-
tottak össze a laboratóriu-
mi munka alapvető mód-
szereinek ismertetésére. 
Persze, sok még a tenni-

való " ahhoz, hogy a tudo-
mányos diákkörök Szegeden 
is hasznos és célravezető 
műhelyei legyenek a tudo-
mányos munka elsajátításá-
nak. Csak példaként né-, 
hány problémát: 

OSzükséges biztosítani, 
hogy a diákköri munka 

a nyári hónapokban se sza-
kadjon meg. Ebben a tekin-
tetben pL az Állatrendszer-
tani Intézet diákkörei kez-
deményező lépéseket tettek: 
szisztematikus, a kutatások-
kal összefüggő kiránduláso-
kat szerveztek nyárára. 
Másutt konkrét nyári fel-
adatokkal bízták meg a di-
ákköri tagokat. Nagyon 
szükséges ezeknek a nyári 
megbízatásoknak rendszere-
sítése, koordinálása. 

OA diákköri összejövete-
leket illetően mindenütt 

precíz munkaterv szerint 
kellene lebonyolítani, s eze-
ket az alkalmakat dolgozat-
meghallgató, passzív össze-
jövetelek helyett élénk vi-
tafórumokká kellene fejlesz-
teni. 

OAhol az állami vezetés 
és a KISZ szervező- és 

irányító munkája között nem 
megfelelően gyümölcsöző a 
kapcsolat, ott mielőbb meg-
kell találni az együttdolgo-
zás legegészségesebb, leg-
aranyosabb normái t 

O Sürgősen fel kellene 
mérni a rosszul dolgo-

zó diákkörök helyzetét, s 
határozatokat hozni a mun-
ka megjavítására. 

©Tisztázni kellene a di-
ákköri dolgozatok elké-

szítésénél: melyek az etikus 
segítés normái, milyen mér-
vű a megengedhető segít-
ség a patronáló oktatók, 
idősebb kutatók részéről. 
Nyilvánvalóan egészségtelen, 
ugyanis ha akár túlságosan 
magára hagyja a patronáló, 
oktató a diákot, akár »tűz-
zel-vassal-« azon igyekszik, 
hogy diákja a lehető leg-
jobb eredményt ér j§ el szak-
területén, s túlzásbamenően 
belesegít a' hallgató munká-
jába: elvégzi diákja helyett 
a munka zömét. 

A szegedi felsőoktatási 
intézmények tudomá-

nyod diákköri felelőseinek 
minden lehetőt meg kell 
tenni a tekintetben, hogy s 
hatásában az ország hatá-
rain túlemelkedő VI. kong-
resszust a lehető legszínvo-
nalasabban, tudományos és 
organizációs vonatkozásában 
a legeredményesebben bo-
nyolíthassák le a rendező 
szervek, s a résztvevők ta-
pasztalatokban meggazda-
godva, egy előrevivő és 
eredményes tanácskozás-
sorozat jóhírével térhesse-
nek haza. Ebből a célból ta-
nácsos lenne a két egyetem 
diákköri vezetőinek a kö-
zelgő kongresszus megren-
dezése jegyében összeülniök, 
az eddiginél szorosabban 
együttműködniök, különös 
tekintettel azokra a. diákkö-
rökre, melyeknél a kutatási 
területek érintkeznek, ro-
konságban vannak egymás-
sal, esetleg kiegészítik egy-
mást. 

Ha a szegedi tudományos 
diákkörök mai helyzetét mér-
legeljük, elbizakodottság 
nélkül, objektíve állítható, 
hogy Szeged meg fog felelni 
a kongresszus szabta, jelen-
tős követelményeknek. 

Dér Endre 

Bemutató meg a kritikák 
. A Kamaraszínház Capek előadásáról 
I Szorgalmas tv-nézök még Nyilvánvaló épp ezért »...az előadásnak nagyobb 
emlékezhetnek arra az esetre, tehát, hogy az a kritika a hatása, mint a mű megér-
amely által -a Ki mit tud amely Pap Éva e darabban demelné.« Ennél is megle-
egyik selejtezője vált ismert- nyújtott alakításáról így ír: pőVb, hogy a rendező hibáit 
té. Á zsűri döntése ellek tűn- »... bájosan, kedves-helye- az író számlájára írják. Pél-
tetett a közönség, amely sen, sok lírával... Mimi kis- dául: »Van ebben a darab-
jobbnak találta azt a szava- lányos kedvességét« — nem ban romantika, szatíra, bur-
lót, akit a bírálóbizottság tartja szem előtt, hogy a kri- leszk és tragédia.« Ügy hisz-
nem engedett tovább. Ekkor tikusnak elsősorban a telje- szük egyik sincs benne, fsak 
Ascher Oszkár felállt s azon- sítményt, a művészi, alkotó lírai komédia. A darabban, 
ruil megindokolta döntését, erőfeszítést és eredményeit Az előadásban valóban van 
mely szerint a közönség vé- kell mérlegelnie. Ez esetbeii más is. A rendezés benne-
dence első hallásra talán ha- tehát — ismételjük: elsősor- hagyta a burleszket, amikor 
tásosabb teljesítményt nyúj- ban — az lehet a kritikus »elengedte« ' Almást Albert 
tott, de a zsűri által jobbnak vizsgálódásának anyaga, egyébként jóízű, benne van 
tartott szavaló több képessé- amit a művésznő alakitásá- a szatíra, amikor »elenged-
get, saját gondolatot, igénye- ban e bájosságon-helyességen te« Marosi Károly egyébként 
sebb előadói eszközöket jro- túl és afölött látott. Másfajta tehetséges, benne van a tra-
dukált, vagyis teljesítményé- kritikusi tévedés: nem látni, gédia, amikor »elengedte« 
ben nem a versben rejlő ha- hogy mit követel az író, sőt Simon Erika egyébként 
tásosság dominált, hanem az, az írói mondanivaló egy-egy plasztikus alakítását. A ren-
amit ehhez még önmagából figurától. Idézek egy kritika- dezés hibája, hogy Décsi 
adott. ból: »Mécs Károly, bár kitű- Györgyi naturalista eszkö-

Capek: A rabfó című lírai nő partnernak bizonyult... zökkel oldotta meg cigány-
komédiájának (bemutató: az általa keltett figurája asszonyát, hogy Károlyi Ist-
május 4-én a Szegedi Nem- csak jelkép maradt.« Nincs ván teljesen idegenül moz-
zeti Színház Kamaraszínhá- okunk feltételezni, hogy a gott szerepében. Viszont fel-
zában) kritikáit olvasván a kitűnő drámáiról ismert Ca- tétlenül rendezői erény, — 
szegedi lapokban, ez a Ki pek írói gyengeségből szülte főiskolásról lévén szó — a 
mit tud selejtező jut az szimbólummá a rabló szim- darabválasztás. Nem azért, 
eszembe. Mért? bólumát. Ez a formalista bt- mert merte vállalni a bemu-

A színész szempontjából rálat aztán önkényesen két tatót egy budapesti szinházé-
— természetesen — kétféle csoportra osztja a szereplő- val csaknem egyidőben, ha-
szerep létezik: jó szerep és *et — az írói, műfaji megje- nem azért, mert ez a darab 
rossz szerep. A néző is csak lölést követve — úgy állít- — már a fentiekből is kide-
kétféle színészi produktumot ia be> mintha egyeseknek rült — nagyon nehéz felada-
ismer: jó alakítást és rossz »lírázni«, másoknak komé- tot ró a rendezőre. Bár a fia-
alakítást. És a kritikus akkor diázni kellett volna a színpa- tal rendező egészében siker-
téved a leginkább, ha egyen- don• Az író lehetőséget nyújt rel birkózott a feladattal, 
lőségjelet tesz a jó szerep és főszereplőinek a komédiára stilusérzékéről is tanúságot 
a jó alakítás közé, vagyis ha éppen úgy, mint epizódistái- tett, meg a humoráról is, 
—. sokszor a gyors hatás alá nak a lírára. azért egyes figurákkal, sőt 
került, az élmény pillanatá- Ki élt ezzel a nagyszerű, egyes színészekkel láthatóan 
ban nem elemző közönség kettős lehetőséggel? Egyet- nem tudott mit kezdeni. Fi-
tapsaitól is megtévesztve — len színész az egész előadás- gyeimét a címszerepre ösz-
megfeledkezik Ascher Osz- ban: Mentes József, Self-ala- pontosította, s Mécs Károly-
kár már idézett, jogos iqé- kításában. Bátran állíthatjuk: fái ügynök halála a 
nyéről: mit tett ő hozzá? Va- egyedül ő találta el tisztán a Rómeó és Júlia, az Egmont' — 
gyis a művész. lírai komédiának ezt a sajá- . . ... „„,.„• . ,. 

Mert ha Pap Évának bá- tos hangütését, őszinte és 'elen\6* szerepei után is le-
ios, fiatal, hamvas leányala- őszintén mosolygó pátoszát, nyegében ezen az eloadáson 
kot kell líraian a színpadon Nem mások lírájával szem- hallottuk az első »szivhango-
életre keltenie, akkor a ren- ben képviseli a komikumot, kot.« Még több szív, szen-
dező már a szereposztásnál hanem eggyé ötvözi a kettőt: vedély kellett volna ehhez a 
biztos lehet afelől, hogy Pap l írája kissé komikus, humora figurához, de a fiatal mű-
Éva a reá jellemző bájt, lí- lírai. Koncepciós, elmélyült vész fejlődésénél minden 
rát és üdeséget nvújtja majd munka, az előadás legjobb eredményt számon kell tar-
a színpadon tehát azokat a színészi •teljesítménye fani. És ez az eredmény Friss 
tulajdonságokat, amelyek A rendezőt, a főiskolát , . 
?mberi-művé*zi alkatára sze- most végzett Friss Pétert ért 
rencsésen jellemzőek. megróvás is inkább dicséret: Cs. L 
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BÁLINT G Y U L A : 

Menjenek mások! 
f l űvös levegő vágta areón »Csaszit«, 
* amikor Kilépett a teremből, Megtö-

rölt« égő arcát 6i kinézett az udvarra, A 
naptól záporozott kövekről felszálló finom 
pör rezgett az álmos levegőben. 

— Milyen klasz lehet a strandon — öt-
lött eszébe. — Ki kéne menni. 

ül akarta felejteni, ami odabenn történt. 
— As a fontos, hogy túl vegyek raj ta — 
gondolta. 

Köhnyedén lépett be Oz Ihtéseti könyv-
tárba. Üditő könyvet kért, aminek semmi 
köze sincs a *kötelesök«-höz. 

— A »tanár úr« már ilyen jól 611? — 
kárdezte a könyvtáros, és elébe tett egy 
P. Howard-Könyvet 

— Olvasta? 
— Nem. Ez jó l e s z . . . 
Évfolyamtársai közül két helybeli lány 

siránkozott. 
— Nincs igazsági Miért nem veszik fi* 

gyelembe a tanulmányi eredményt?! — 
mondta az egyik. 

A másik, aki ízléstelenül vastagon fes-
tette magát és dagadó kebleit szinte fedet-
lenül hagyta ez alkalommal, elhúzott száj-
jal, affektálva beszélt. 

— Minek kell általános iskolában egye-
temi végzettség? 

Ezután térképet kértek és keresni kezd-
ték jövendő lakhelyüket. 

— Nagy bánhegyes ? — biggyesztette el 
száját a festetlen. Eddig sosem hallot-
tam róla. 

— Jé, megvan Nagymágocs! Hát ennek 
még vasútállomása sincs! ? — hördült fel 
a kifestett. 

— Szép kastélya van — jegyezte meg a 
könyvtáros. 

— Kastély? Mire megyek vele? 
Pillanatnyi sztlnet következett. Mindket-

ten rágyújtottak. 
— Te hova mégy? — kérdezték Csaszi-

tól. 
— Egerbe — felelte közömbösen. — Al-

talános gimnáziumba! — hangsúlyozta ta-
goltan. 

— Olyan messze? — álmélkodtak. — 
Közelebb nem volt hely? ' 

—• Lett volna a szomszéd faluban, de 
nem megyek »Csajágröcsögére«. Menjenek 
a közepesek, ne a jelesek? 

— Ezt mondjuk mi is — helyeselték. 
S a j n á l k o z v a rá juk mosolygott. Jól állt 
0 neki. Szelíd érettségiző-fiús képe 

volt. A lányok nem tudtak haragudni r i 
most, pedig maguk közt szidták eleget 
Köszönt és elment. 

— Látja — mondta az egyik a könyvtá-
rosnak, — ez parasztgyerek. Ilyen mind-
egyik. Büdös neki a trágyadomb, ahon-
nan jöttek. Bezzeg mi hem Válogathatunk! 
— »Kispolgárok« — mondják ránk. Hát 
ők mik? 

— Mindenkiből nem lehet egyetemi ta-
nár — szólt a könyvtáros. Szemüvege fö-
lött nézett rájuk, tíz évi könyvtárosságé-
nak fölényével. Népi kollégisták, szakérett-
ségis arcok hemzsegtek emlékezetében és 
hőzöngő, i f jú ellenforr%lalmárok ágáltak 
már Itt előtte. Nagyon gyöngének érezte 
ezeket. Ha rá juk f ú j n a . . . Mi történik ezek-
kel falun? Vagy betokosodnak, vagy meg-
szöknek. De beolvadni soee tudnak. Ha 
mégis, nagyon nehezen. Kár volt költeni 
r á ju fc . . . . , , 

— Ügy kellene csinálni, hogy aki falu-
ról Jött, kényszerítsék oda vissza — mond-
ta a szelídebb képű lány duzzogva. 

— Az igazságos lenne? — kérdezte a 
könyvtáros keményen. 

A lányok elhallgattak. Kongtak bennük 
a szavak. 

— Sok elkényeztetett kisasszony van ma-
guk közt! 

Az utcára « v e jutott eszébe Csaszinak-, 
hogy illenék irata haza. Elindult a postá-
ra. Érért a nyílegyenes ütan, akkor járt elő-
ször, amikor felvételezni Jött. Akkor néz-
te meg jól a házakat is, nehogy eltévedjen. 
A nagylombü i á k azóta ffllhdíg az első ta-
lálkozásukra emlékeztetik, idegesítette 
most Pedig akkor a felvételi bizottság előtt 
mi mindent meg nem ígért v e l n a . . . Dr. 
Karaszky aát kérdezte tőle: 

— Tudja, högy általános iskolában és 
falUn is k á l tanítania? 

És akkor azt mondta, Hebegve á Kimon-
dás gyorsaságának erőltetésétől: 

— Hogyne . . . tUdóm. . . öföffifflél . . : 
Ki emlékszik érre? Senki! ö t év. Annyi, 

mintha ném ígért völhá semmit. Es höl van 
előírva, hegy neki itt és itt kéli tanítani? 
Vessekedje Ki ffiíftdéfiki magának, ámít 
el akaT éíhi. 

S&k 68 Volt a baj, hogy érezte érvei-
^ heh sáhtaságát: A levelét gy©r§8fi le-

firkantotta, Otthon silabizálhatják fél dél-
után. Csak az egri áilásről hallgatott. Ai 
igazat nem írhatta meg. hogy mennyit kel-
lett talpalni, mégaiázkődhi arépirulasig, 
csákhogy; fálUfá flS tegyék! Város kéli né-
ki, fürdőszoba, Mínháa, nem bánja akár-
hol is van n-t a Varos. Ezt nem írhatja 
meg. A hasugsögert meg, amit kigshdoit. 
nem tuata papírra vetni, Na, majd ótt-
HöH, Szóban valahogy könnyebb lesz »meg-
magyarázni« — nyugtatta magá i 

A» utcgn nézgelodve egyre anyja Jutott 
eszébe, »Édes fiam — írta legutóbbi levelé-
ben, —- ha lehétsébes háZá, vagy a közel-
be kérd magad, tüdőd apád beteges, a 
reumája mostanábflh gyakran előveszi, jő 
lenné, ha tudnál segíteni rajtunk, imádko-

zom, hogy az isten megsegítsen! Ne já r j 
rossz társaságba, mert na megszokod azt 
az életet, akkor nem kívánkozol haza. 
Csókol anyád.-» 

A »rossz társaságról« minden levélben 
írt, megszokta. Most is nyugton hagyta a* 
•»erkölcsi intelem*. 

Fél egykor a Korzón találkozott Kálmán-
nal, aki igen saerény, sőt félszeg gyerek 
egyetlen, aki abban a Kisvárosi gimnázi-
umba Került vissza, ahol érettségizett. Ne-
ki Kínszenvedés volt ez az et év távol az 
otthontól, A kollégiumot kaszárnyának tar-
totta. Finnyásán Irtózott a fiúk nyelvi 
drafeztikumától is, mert nem érezte meg a 
késő-kamasa-máz alatt, hogy legtöbbje ro-
kon vele. Sokat törte a fejét, hogyan le-
hetne a Kollégiumi szobákat otthonosabbá 
tenni, de gondolatait nem Közölte Senkivel, 
nehogy kinevessék 

— Más az a Koszt, amit otthon főznek 
— mondta egész váratlanul Kálmán és na-
gyot nyelt. Csaszl érdektelenül siklott át 
ezen a mondaton. Majd eszébe jutott, hogy 
hova Indult, és megkérdezte: 

— Nem akarsz lejöhni a strandra? Jót 
tesz egy kis úszás. Olyan szűk a mellkasod. 

— Nem meheteK — szabadkozott bocsá-
natkérő kék szemekkel, és megigazította 
napszemüvegét A hóna alatt jegyzeteket 
szorongatott. 

— Holnapután államvizsgázom. 
— Filozófia? 
— Igen. 
— Hét akkor egy-két vagon . . . Erted? 

— Kérdezte nevetve, és atyásKodón megve-
regette vál lá t 

béd után felment a szobájába. Aszta-
Ion, széken és a földön nyitott, vagy 

becsukott könyvek, füzetek hevertek. A vas-
ágyak végén zoknik Száraduk, és a falon 
absztrakt női akt-Képek lógtak. Közösen 
festették. Ketten az ágyon aludtak és Kiss 
Pista magolta a sarokban a pedagógiai 
szabályokat. — Kell is neki, nehézfejű — 
gondolta és megkérdezte tőle: 

— Mi van a többiekkel? 
Nem szólt, csak vállat vont, 
— Ez dilis — susmogta és lehevert az 

ágyára, olvasni Kezdte a hozott könyveket 
Csakhamar elaludt 

Arra ébredt, hogy valaki bevágta at aj-
tót MindenKi otthon volt 

— Na, ez berágott — mondotta a szoba 
»abszolút nyugodt« embere, Szabó. 

— Nincs igaza Somosnak — mondták 
többen is. 

— Miről van szó? — fordult feléjük 
Csaszl. 

— Azt hitte Somos Peti, hogy Pestre 
helyezik. 

— Pestre? Hát bolond az? 
— Nem hallottad év eleje 6ta naponta, 

hogy »Emma azt mondta, a papája mindent 
megtesz, hogy Pestre kerüljek!« 

— Miért nősült meg, ha nem ezért? Jog-
gal dühös — mondta gúnyosan Sebők. 

— Na, te csak hallgass! — förmedtek rá. 
— Te sem vagy különb! 
Sebők elvörösödött. Nagy kapa fogai elő-

villogtak. 
— Mi bajotok velem? — kiabálta. — 

Sportoljatok ti is, akkor m a j d . . . 
szavai hangzavarba fulladtak. Amikor 

elcsendesedtek, szabó nekitámadt, 
— Szóval, azért kerültél a MÁV fiúne-

velőbe, mert átmentél a vasutasba focizni? 
— végignézett raj ta. 

Szabóval nemigen vitatkoztak. Fölényes 
tudása nyomasztóan hatott legtöbbjükre, 
Legjobb sakkozó, sportszakértő a szobában, 
Legtöbbször azért vitázott, mert betegesen 
útálta a pózoló és elvnélküli emberekét. 

— Te Is szívesebben maradtál volna. 
Nem? — vette védelmébe meggondolatla-
nul SebőKöt Csaszl, — Bolond lenne elás-
ni magát valami perfészeKbe, h a . , . 

— Akárcsak te? Ml? — ordított eltorzult 
hangon szabó, hogy maga is elrémült, — 
Neked Is büdös hazamenni, bezzeg héhány 
éve, amikor titttárunK voltál, micsoda pá« 
toeszal pofáztál neKünK a KlS2-gyfilese-
Kén: »Meg kell magyarázni az egyéni pa-
rasztoknak a tsz előnyeit! És elsősorban 
nekünk, altík pedagógusok leszünk, akik 
közülük jöttünk, mert pér év múlva le-
het, hogy Ott tanítunk egy-egy tsZ-falu-
ban .« . . . Kifelejtetted? És mi, akik zokszó 
és élpatosz nélkül megyünk — pedig ké-
nyelmesebb lenne Itt maradni —• ml bo-
londok vagyunk? Mi!? 

4 saavak sokáig esengtek a fülekben. 
Megnémította őket. hogy sosem lát-

ták még saabót ilyen feiáültnak. 
Csaszi feltápászkodott áZ ágyról és he««-
an nyújtózott, mint egy jóllakott macska. 

Aztán .cinikusán megjegyezte: 
— Na, mégiscsak berágott a barátunk. 
A többiek nem szóltak. Eszébe jutott a 

strand. 
— Srácok! Ki Jött Vélem ÚSzrti? 
Többen olvasni kendtek, végy mással 

foglalkoztak, Csak Sebők ült tétlenül az 
állát vakarVa. 

— Na, gyere — mondta néki CsasZi. 
— Van kajád? — kérdezte aZ. — Poko-

lian éhes vagyok. 
Csaséi tudtá. högy SeÉőKnék feneketlen 

gyomra van, de most az összés ennivalót 
elé tette. Neki elrhéflt ás étvágya. Csupáh 
az Volt a vágya: hogy elmerüljön á hldég 
vízben, majd elnyúljon a íöfró homokban, 
a hasát süttetve. 

Amikor Sebők mindent bedöbfllt magá-
ba, lustán kicammogott a mosdóba. Töb-
ben tusoltak. Közéjük állt. A víz felfrissí-

tette, de azért kényelmesen törölközött. 
— Gyere már, mit vacakolsz? — Kiabált 

be Csaszi. 
— Meggondoltam, Keress mást! — felel-

te nyugodtan. 
csasM előbb azt hitte viccel, de amiltor 

Sebők levonult a tanulóba, éktelen düh 
rázta feli 

— Hit még visszakapod! 
* 

Határozott, energikus sorokat rótt egy-
más mellé: »Egerbe helyeztek«! — Írta le 
végre, hegy megkönnyebbüljön és erőt me-
rítsen az Őszinteség eme bátorságából, va-

lamint, hogy »hatásosan« fejezhesse be 
szüleinek szánt levelét: »Én más Úton já-
rok . . , !« 

— Express! — mondta. 
A tisztviselő Kettőhatvanas bélyeget 

ragasztott a kék borítékra és bedobta 
a kosárba. Semmiben nem különbözött a 
többi levéltől. Csaszl nem mozdult, Nézte a 
kosarat. Az ablakból elsodródva, tanácsta-
lanul álldogált sokáig mint aki valamit el-
vegztett, vagy megszédült- Szerette volna 
visszakérni a levelet és összetépni. »Mit 
gondolnak rólam?« — járt a fejében, és ez 
meggátolta. »Az ember higgyen abban, 
amit csinál! Ez nagyon fontos!« 

Sietve átvágott, a poétát az állomással 
összekötő nyílegyenes úton. Búsan néztek 
rá a nagylombú fák, de ő nem érzett meg 
ebből semmit. 

Feltűnés nélkül elnyelte a zeg-zúgos, 
szúk mellékutca rosszhírű presszója. Ott-
hon volt. 

ALMOK HlDJA 

LAZAR PAL RAJZA 

Ungarctti hetvenöt éves 
Cíuteppe Vngaretti, az Európát írószö« 

vétség főtitkára, ebben az évben 70 éves. 
Mint költő ál mint az Európai írószövetség 
munkájának irányítója, a békéért, a né-
pek közeledéséért harcoló, haladó nyu-
gati értelmiség egyik kiemelkedő Kép-
viselője. Végletekig tömör, újtterű ver-
seivel az 1. világháború után jelentke-

zett. Esekkel annak a hermetikui iskolá-
nak lett egyik megalapítója, amit nálunk 
Quatimodo költészete tett kdMmertté. A 
hermetizmus tártadalmi tartalma a fasiz-
mussal szembeni áliásfaglaiáef amit eeak 
egy áttételes nyelven lehetett kifejexni, ét 
a költői autonómia hangsúlyozóm volt. 
»Nem a külső tények az ok, amik az írót 
létréhossák; — i f j a Vngaretti — ttl író az, 
aki müvei révén ítélkezik olyan té-
nyek fölött, amelyek, ha tgast írd 
sohasem tudják őt befolyátolni. Világot, 
természete ««érint, minden ember, így az 
író ii, A történelemben él, és nem a törté-
nelmen kívül; de ha egy író nem tudja tá-
ját művében kifejezni azt, leheletével 
megtöltve és saját személyes létének nyo-
mát rajtahagyva, akkor etak máindrenáű 
író, akit a történelem »ohasem fog tea* 
mön tartani.« 

ŐRSÉG 
MiB teljes éji töltöttem 
egyik megOlt 
ba j t á r i am 
melléit 
aki «iájával 
vicsorított 
a teliholdra 
s vérrel borított 
kezeivel 
meradt 
a csendbe 
leveleket Írtam 
MU il«r*l«№m(l 
Sohase voltam 
№ 
ta élethíl KOtve 

SAN MARTINO 
DEL CARSO 

Б házakbAI 
nem maradt más 
esak неНаиу 
falteredéit 
MindSeök kSeiil 
Kik hozí.Am tartoztak 
нем maradt 
вй se 
Be saiVfembéit . 
egyetlen kereszt se hiányzik 

•«vem 
a KgmeggyotemM ország 

NE KIÁLTSATOK 
TÖBBET! 

Ne öljetek mar a Halottakat, 
tte kiáltsatok, ne kiáltsatok többet, 
Ha akar já tok még hallani őket, 
Ha retliélitek a pusztulást elkerülni, 

Suttogásuk megfoghatatlan, 
z a j u k nem nagyObb, 
mint a iiövekva fne, 
mely ott Boldog, uoi emesf nem tapetsa,, 

AGONIA 
Meghalni mirit a szomjazó pacsirta 
á délibáb Ш е и 

Vágy mini fe fürj 
г tenger után 
ая etsé bekerbafl 
mert repülni 
nme« kedve 1ввье 

Dé ném sírásból élni 
mint megvakitett tengelice 

(Kelemen János fordításai) 
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Társadalom, állam, jog 
Néhány sió egy sikeres könyvankétról 

1863. ápri l is 17-én orszá-
gos ankéton vi tat ták meg 
Pécsett Anta l f fy György és 
Halász Pál egyetemi tanárok 
munká já t , melynek címe: 
»Társadalom, állam, j o g - A 
vi tá t a Magyar Jogász Szö-
vetség ál lam- és jogelméleti 
szekciója és a pécsi jogi ka r 
rendezték. Referensek vol-
tak Csizmadia Andor pro-
fesszor, Péteri Zoltán, az ál-
l am és jogelméleti szekció 
t i tkára és Szentpéteri Ist-
ván kandidátus. 

A könyv azzal az igény-
nyel lép fel, hogy szinteti-
kus összefoglalását adja a 
marxista—leninista állam és 
jogelmélet alapkérdéseinek. 

Az elmélet és gyakorlat 
több képviselője hangoztatta, 
hogy a munka magas szin-
ten tesz eleget a szerzők 
ezen célkitűzéseinek, s szá-
mos részletkérdésben meg-
ha lad ja a tudomány jelenle-
gi szintjét. Tovébbé, mint 
oktatási anyag is elősegíti 
pártunk VIII. kongresszu-
sán meghirdetett eszmei of-
fenzívát, s így alkotóan hoz-
zájárul a szocialista gondol-
kozásmód kialakításához. 

A hozzászólók kiemelték 
az á l lam általános fogalmá-
val összefüggésben az össz-
népi á l lam lényegének, fő 
vonásainak, sajátosságainak 
az elemzését. A munka ré-
sze plasztikusan foglalja 
össze az idevonatkozó taní-
tásokat, s veti fel a társa-
dalmi igazságosság oldaláról 
a szocialista társadalom ós 

a szocialista á l lam magasabb-
rendűségét. Továbbá az ál-
lamtípus és az á l lamforma 
meghatározásával kapcsolat-
ban kiemelték, a kizsákmá-
nyoló államtípusok és ál lam-
formák, ezen belül különö-
sen az imperialista á l lam 
beható elemzését. A könyv 
ezen része nagyban hozzá-
járul a mai imperialista ál-
lam »jóléti« jellegéről hang-
iam "jóléti* jellegéről han-
goztatott tételek valótlansá-
gának bizonyításához. 

A tudományos szinten 
megírt munka értékes részét 
képezik azon fejezetek is, 
amelyek az ál lam ós jogtu-
dományokban eddig haszná-
latos, hagyományos fogal-
mak újraértékelését jelentik, 
illetve a jelenségeket több, 
így lilozófiai-szociológiai-Jo-
gi oldalról igyekeznek meg-
ragadni. 

Ezzel a kérdéssel kapcso-
la tban különösen kiemelke-
dő: az á l lamforma összetevő 
elemeinek újszerű anal ízi-
se, a társadalmi szervek osz-
tályozásának ú j oldalról tör-
ténő megközelítése, a s ál-
l ammal összefüggő fejlődési 
éh ál latpottörvények á l ta -
lános jellemzése, a jog ál ta-
lános, valamint a szocialista, 
s ezen belül az össznépi jog 
normái elvont, és konkrét 
tartalmának vizsgálata, a 
szocialista jog társadalmi 
funkciójának általános szin-
tű bemutatása a jogviszo-
nyokon keresztül, a jogalko-
tással és jogalkalmazással 
kapcsolatosan a jogforrásról 

alkotott többrétű koncepció, 
valamint annak a helytelen 
nézetnek az elutasítása, 
mely szerint a jogalkalma-
zás pusztán szillogisztikus 
müvelet . 

Kiemelkedő még az ál lam 
és jogtudományok újszerű 
osztályozása, az egyes jog-
ágak és jogtudományi ágak 
újszerű, a mű jellegét figye-
lembe vevő, mértéktar tó ösz-
szefoglalása, az államról és 
a jogról szóló burzsoá-idea-
lista, revizionista és dog-
matikus nézetek marxista 
bírálata, va lamint a jog és 
az erkölcs viszonyának kér -
dése. 

Az ankéton csupán az ál-
lamforma újszerű megköze-
lítési módjának helyességé-
vel kapcsolatban vetet tek fel 
bírálati szempontokat. Egyéb-
ként e kérdést illetően szé-
leskörű vita folyik a jogiro-
dalomban. 

Végezetül megállapítható, 
hogy oz ankét a megjelent 
könyvet tudományos igé-
nyességei feldolgozott okta-
tási anyagnak tekintette, 
amely alkalmas nemcsak a 
jogász hallgatók, hanem az 
összes egyetemi és főiskolai 
hallgatók Ismereteinek bő-
vítéséhez. 

A könyv egyes részei kü-
lönösen alkalmasak a törté-
nelmi material izmus ós a tu -
dományos szocializmus meg-
felelő tárgykörei ismeret-
anyagainak elmélyítésé-
hez. 

P. I. dr . 

Barátok az óceánon túlról 
Kubai diákok látogatása Szegeden 

agyaroi 
tanuló kubai diákot látott 
vendégül néhány hete a 
f e rmésze t tudomány i Ka r 
KisZ-szervezete. A diákok 
két napot töltöttek Szege-
den. Érkezésük nap ján meg-
tekintet ték a várost és este 
a »Szőke Tiszá«-n banket -
tet rendeztek tiszteletükre, 
amelyen a József Atti la Tu-
dományegyetem KISZ-bi-
zottságának képviselői is 
megjelentek. 

Máanap a KISZ-klubban 
élménybeszámolót rendez-
tek, s miután Várkonyi Zol-
tán, a Tudományegyetem 
KlSZ-t i tkára köszöntötte 
őket, a nyurga, szőke ha jú 
Jorgé Castilla beszél t 

ö és társa, Sergio Limon-
ta fölidézték a kubai for ra -
dalom kezdetét, a santiago de 
cubal emlékezetes karne-
vált, azokat a megpróbál ta-
tásokat, amelyek nem kis 
szenvedéssel és véráldozat-
tal jár tak. 

Élettel telítődött m i n d a z 

vál t a jelszó: PatYia o mű-
ért e! 

Haza, vagy halál! — 
Mennyi elszántság és erő 
van ebben a tömör mondat -
ban. Győztek. És nap min t 
nap győznek! Ha Fidel a r -
ra kéri őket, hogy minden-
ki csapjon fel -nép tan í tó-
nak-« — mer t e r re van szük-
ség — és számolják fel az 
analfabétizmust , vagy le-
gyenek jó szakemberek, mint 
ők száztizenketten, akik 
Budapesten vegyéez-techni-
kusnak készülnek — nem 
kényszeredetten teszik, ha-
nem teljes odaadással. 

— Azt mondta Fidel amit 
csinálunk, az szocializmus 
— vallott erről a forradal-
mi hitről Castilla. — Meg-
kérdezte, kinek tetszik ez? 
Tegye fel a kezét! A gyű-
lés résztvevői felemelték 
karjukat mindnyájan, mert 
aki megismerte az új életet, 
annak nem kell a régi. La-
kások, kórházak, iskolák 
évülnek. Nem félünk az el-

kebb hazánk, Szeged? 
— Jobb, mint Pest — 

felelte röviden-
— Nem szebb? — kérde-

zem. Rázta a fejét , s neve-
tett. 

— Jobb — ismételte meg, 
gyerekesen ragaszkodva eh-
hez a szóhoz. 

— Miért? — faggat tam to-
vább a magyaru l csak tő-
mondatokban beszélő leányt, 
aki, ha társaihoz szólt spa-
nyolul, ugyancsak sebesen 
pörgött a nyelve. 

— Miért? — gondolkodott 
egy picit. — Csöndesebb. 

— Mi a véleményed a 
szegedi egyetemistákról? 
, Klara őszinte kislány. 
Ami a szívén, az a száján. 
— ^ e r e t e m az egyetemis-
táig® — Derült a társaság, 
m e W v a l a k i megkérdezte tő-
le: — A f i ú k a t . . . ? 

ö is nevetett. 
A f iúk is szép ország-

nak t a r t j ák hazánkat . Egyet 
azonban nem szeretnek: a 
hideget, amiből az elmúlt 

Városnétő sétán. Elől vendégeink: Jorge Castilla, Klara Pieto és Sergilo Limonta 

amiről eddig újságból vagy 
rádióból értesültünk, ö k 
nem újságcikkeket citáltak! 
Ez a saelídképű szőke fiú, 
Jorge Castilla, amikor a 
pl»ys girom ellenforradalmi 
támadásról szól, képzelet-
ben a menetelő katonák 
közt érzi magát, tizenkilenc 
évesen, mindenre elszántan, 
mer t ő és még nála is f ia-
ta labb t é « a i npm féltették 
életüket gyáván. Vérükké 

l$nforradalmároktól sem. 
Ha jönnek, aklfor nem tud-
nak visszamenni — mondta 
Fidel, — 5 amit ő mond, <u 
biztos! 

Vasárnap délután Lengyel 
Eszterék lakásán találkoz-
tam a három vendéggel. Ki-
csit fá rad tak voltak már, de 
jókedvűek. A harmadik 
vendégtől, a temperamen-
tumos Klara Pieto-tól az-
iránt érdeklődtem: hogy tet-
szik neki országunk és szű-

télen bizony bőven jutott 
nekik is. Munkahelyükről is 
érdeklődöm. Nagyon hálá-
sak a gyárban aolgozókriqk 
és mindenkinek, aki segit 
nekik munká jukban . 

Jorge Castilla a r ra kért, 
hogy tolmácsoljam a szege-
di egyetemistáknak: min-
dent nagyon köszönnek és 
minket is ugyanilyen szere-
tettel fogadnak, ha elme-
gyünk hozzájuk. 

Bálint Gyula 

Találkozás 
az íróval 

A másodéves bölcsészek 
az ISZM-mozgalom egyik 
programjaként vették fel, 
hogy találkozzanak Tóth Bé-
la szegedi íróval és megvi-
t a t j ák az Atya, Fiú, Szentlé-
lek c. regényét. 

A találkozáson szó esett a 
mű keletkezéséről, az él-
ményanyagnak művé érésé-
ről. A hallgatók megkérdez-
ték, hogy t ipkus-e a regény-
ben szereplő, újságíróból 
-deklasszálódot t - tsz-elnök, 
és mindenüt t megjelennek-e 
azok az automata- t raktorok, 
ha ba jban van a közös, Nem 
Kaszásnak a gáncsolása, töb-
ben úgy érezték, túl részlete-
zően van ábrázolva a re-
gényben. A nyelvi kifejező 
eszközök pontatlanságáról, 
bur jánzásáról is beszéltek 
néhányan. A többségnek 
azonban nem volt ellenérzé-
se ezirányban, 

Tóth Béla közvetlen vá-
laszai többnyire kielégítették 
a kérdező és vitatkozó böl-
csészeket. A beszélgetés so-
rán a termelőszövetkezetek 
regényben nem szereplő 
problémáiról is érdeklődtek 
az írótól i f j ú olvasói, akik 
-szakértőnek« tekintet ték őt 
ebben a kérdésben. 

Az író javasolta, hogy ősz-
re menjenek ki együtt abba 
a tsz-be, ahonnan regényé-
nek anyagát legnagyobb 
részt merítet te. Nézzenek 
szét ott, és ta lán egy-két kér-
désben a maguk fejével is 
tájékozódni tudnak. Az 
egészséges ötletből reméljük, 
hogy kerekedik is egy tanúl-
ságos tsz-látogatás. 
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<5 w i mm 
A FOGLALT 
TALAPZAT 

A Beloiannisz tér nyugal-
mát és méltóságát vigyáz-
zák országunk nagyjainak 
mellszobrai, domborművű 
arcképei. 

Legtöbb talapzatnak van 
gazdája, akad azonban né-
hány, amely üresen áll még. 

Valaki az egyik ilyen 
üres ta lapzatra azt í r ta kré-
tával: foglalt! 

Ugyan melyik i f j ú t i tá-
nunk biztosította m á r jóelő-
re magának a helyet a sze-
gedi Pantheonban? Jövendő 
költők, orvostudorok, ál lam-
férf iak! Ti t u d j á t o k . . . 

Szórakoeottság 
Boshigt Gongorson r a j t a 

Simtapfroto 

— Micsoda embertelen k á n i k u l a ! . . . 
— Ez neked hőség? Látszik, hogy nem vizsgáztál még 
dialmatból. 

í m e n 
o i m a n 

Köszöntjük testvérlapun-
kat, a debreceni Egyetemi 
Éiet-et, első számának meg-
jelenése alkalmából. A deb-
receni egyetemek és főisko-
lák lap jának első száma vál-
tozatos tar ta lommal és tet-
szetős kivitelével bizonyára 
meghódít ja m a j d a város fel-
sőoktatási intézményeinek 
hallgatóságát és oktatóit, a 
lap olvasóközönségét. Kívá-
nunk a lap szerkesztőinek jó 
munká t és további sikere-
ket. 

A Budapesti Tüdőgyógyá-
szati Klinika élére a Forra-
dalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány, Dr Miskovits Gusztá-
vot egyetemi t anár rá nevez-
te ki. Miskovits professzor 
1943-ban Szegeden szerezte 
meg az orvosi diplomát. 

„Képek Csongrád megye 
történetéből" cimmel hely-
történeti dolgozatokat jelen-
tetett meg a megyei tanács 
művelődésügyi osztálya és a 
TIT Csongrád megyei szer-
v e z t e . „AH őskortól Mohá-
csig" és a „Félhold, kétfejű 
sas-tőke" c. fejezeteket, vala-
mint Csongrád. Hódmezővá-
sárhely, Makó, Szentes vá-
rostörténeti át tekintését Ke-
lemen Ferenc, — a „Szeged" 
C. fejezetet dr. Bálint Alajos 
irta. mm A linó szedéssel, 
magasnyomással készített, íz-

léses kiadványt Horváth Mi-
hály és Németh István gra-
fikai művel díszítik. 

Kulturális seregszemlét 
rendezett a Budapesti Orvos-
tudományi Egyetem KISZ-bi-
zottsága április 25-én. 

A Budapesti Orvostudomá-
nyi Egyetemen a klinikákon 
összesen hatvan tagot szám-
láló diákkör működik. E di-
ákköröket a közelmúltban 
alakították, de már is jelek 
vannak arra , hogy a jövőben 
jelentősen bele fognak szól-
ni ők is a tudományos ter-
mésbe. 

Békegyűlést rendesett a 
Hazafias Népfront orvos-
egyetemi bizottsága má jus 
17-én délután 5 órakor 
a Szemészeti Klinika előadó 
termében. Dr. Deák Fereno 
gazdasági főigazgató meg-
nyitó szavai után dr. Földi 
Mihály, egyetemi tanár , az 
I. Belklinika igazgatója tar-
tott előadást, számadatokkal 
ismertetve a nukleáris kí-
sérletek élettani és genetikai 
hatását . A tar ta lmas és 
nagysikerű előadás után 
megválasztották az egyetem 
békekongresszusi küldöttét 
dr. Kedvessy György egyete-
mi tanár személyében. 

Jacques Droa, a párizsi 
Sorbonne professzora két na-
pot töltött Szegeden a József 
Attila Tudományegyetem 
történeti tanszékeinek vendé-
geként. A neves francia tör-
ténész két előadást tartott a 
negyedéves történelem sza-
kos hallgatók számára a né-
met történetírásról, illetve az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
széthullásának kérdéseiről. 

Négy hetet tölt Finnor-
szágban dr. Nyíri Antal, 
egyetemi tanár , a József At-
tila Tudományegyetem ta-
nárképzési rektorhelyettese. 
Nyíri professzor meglátogat-
ja többek között a helsinki-i 
és a turkui egyetemek nyel-
vi fakul tásal t és t anu lmá-
nyokat folytat a f inn-magyar 
nyelvrokonsággal kapcsolat-
ban. 

A Budapesti Jógtuiomá-
nyi Kar KISZ-izervezetén 
belül megalakították a Ma-
gyar—Kubai Baráti Kört. A 
Kör programjában előadá-
sok, magyaré-kubai találko-
zó, a Kuba iránti szolidaritá-
si hónap keretén belül pedig 
nagygyűlés szervezése szere-
pel. 

A "Veszprém városáért— 
mozgalom keretében város-
fejlesztési ankétot tartottak, 
melyen a Veszprémi Városi 
Tanács a Vegyipari Egyetem 
több tanszékét és KlSZ-alap-
szervezetét arany és ezüst 
jelvénnyel, oklevelekkel tűn-
tette ki az elmúlt épben 
végzett társadalmi munka el-
ismeréseként. 



Két hónap Vietnamban 
Egy tehetséges nép hősi életéről 

Dr. Wittman Tibor egyete- diplomaták laknak. Itt a há- körülbelül azonos. Pedagó-
mí tanár két hónapot tol- zak teljesen a pálmák közé gusaikat eget és földet átha-
tött Vietnamban ez év ele- vannak rejtve. Az úttestek tó optimizmus jellemzi. Ezt 
jén. Ütjának célja anyaggyüj- általában aszfaltozottak vagy eredményeik is igazolják, 
tés volt Vietnam történeté- kövezettek. De Hanoi árnyol- Felszámolták a tiz év előtti 
nek, valamint két kisebb ta- dalairól is hadd szóljak! Ki- 80 százalékos analfabetiz-
nulmánynak a megírásához, világítva körülbelül annyira must. A tudomány egyes te-
Eközben megismerkedett egy van mint Szeged, és nincs rületen is szép eredményeket 
sokat szenvedett és nagyon szennyvízlevezető csatornája, értek el. Sajátosan fejlődő 
tehetséges néppel, élménnyé Az utcák forgalma nem orvostudományukat sem sza-
vált benne a demokratikus nagy, kevés autót lehet látni, bad egyszerűen .»kuruzslás«-
Vietnam népének élete. Se- viszont rengeteg a kerékpá- ként felfogni, mert néhány 
gítette az ottani történésze- ros. Az idegenek idegeit tel- gyógymódot átvehetnénk tő-
ket,. főleg módszertani kérdé- jesen kimenti a »fejetlenül« lük. 
sekben. Előadásokat tartott, zajló közlekedés. Nincs „ . . - , 
hogy tájékozódásukat egyné- »KRESZ-ük«! Egyik oldalról Kultura e s a 
hány kérdésben megköny- a másikra átmenve bizony gazdag jövő 
nyitse- nagyon óvatosnak kell lenni. Wittman Tibor történész 

Tízezer méter Előfordul, hogy tizenöt-húsz szemmel nézett szét Viet-
magasságbol kerékpáros is összefut az namban. Szavainak ez még 

Szegedi élménybeszámoló- úton< de az ingerlékenység nagyobb súlyt ad, amikor ar-
ját lelkes, érdeklődő közön- legkisebb jelét sem lehet ta- ról beszél, hogy bár ennek a 
ség hallgatta végig. Egyete- pasztalni népnek a története tele van 
mi hallgatók és tanárok szenvedésekkel, a jövője 
egyarant felfokozott kivan- J u t m i n d e n k i n e k , . - , . . 
csisággal lesték szavait, miu- e n n i v a l ó e p p 0 Í M m é r t e f c u lehet°^ge-
tán elhangzott az az egzoti- ket kínál. Természeti kin-
kus zene, ami Wittman Ti- Az élménybeszámoló kitért csekben gazdagok. Például 
bort Vietnam földjére lépve a vietnami étkezésre is. Sok 7—8000 kalóriás szenet kül-

gyümölcsöt fogyasztanak Vi- színi fejtéssel bányásznak, 
betértünk mi is az osztanki- inamban. Ázsiában a napi Nagyon sokat lehetne mon-
n ói paraszt-múzeumba, és 
kicsit irigyeltük, élete egyik 
legszebb élményéért, ami-
kor tízkilométeres magasság-
ban, a gép ablakán kipillant-
va gyönyörködött a szibériai 
napfölkeltében. Mongólia fö-
lött utazva pedig a kirajzó- ^ 
lódó, vékony karavánutakat 
követte tekintete, s a Jang 
Ce fölé suhanó óriásgépből 
sem tudta áttekinteni a fo-
lyó tengernyi széles vízfelü-
letét. S egyszerre csak Hanoi 
látképe tünt fel. Ez már a 
trópus volt, az európai em-
ber számára ezer furcsaságot, 
•»egzotikumot« rejtő ország. 

—. Hogy fogadták? — vág 
elé kíváncsiságunk savai-
nak. S máris felel. A gépben 
beszélgetve, azt jósolták úti-
társaim, hogy tartózkodóan 
fogadnak majd. Annát in-
kább váratlanul ért a »ma-
gyaros vendégszeretetük és 
őszinte nyíltságuk. Mindez 
jóleső érzéssel töltött el. 

Létszükségleti cikk 
a ventillátor 

És sorolni kezdi, amit nem 
könnyű az európai embernek 
máról-holnapra megszokni 
Vietnámban. A hotelszobák-
ban az év legnagyobb részé-
ben nélkülözhetetlen a ven-
tillátor. Átlagosan negyven 
fokos a hőség, s haraphatóan 
nedves a levegő. Épp ezért 
— bármily furcsán is hang-
zik — harminc fokos meleg-
ben is meg lehet fázni. A 
csapból folyó víz csak mos-
dásra alkalmas. Ivásra ott a 
termosz, s benne a »zöld-
teaami olyan erős, hogy 
felér egy duplával. Éjjel 
nagyfokú könnyelműség 
moszkitó-háló nélkül' elalud-
ni, hiszen Vietnam lakossá-
gának 80 %-a maláriás és 
bélférges. Az utóbbi ellen 
érthető, ha az európai körül-
ményekhez szokott ember 
olykor erős szeszei próbál vé-
dekezni, mégha önámítás is 
ez. 

toma 

Jellegzetes vietnami t á j . . . Távolban ködös-kék he-
gyek, a folyóparton pedig halászbárkák megrakott sora. 
A bővizű folyók partjain élő lakosságnak a halászat 

életfenntartó foglalkozása volt. 

Reggeli c s e n d é l e t - s p o r t s z e r e k k e l 
az Eötvös Lóránd kollégiumban 

Batthyány utca 5. Eötvös 7 éves fennállása óta 15 ok- őket — többségük nem a ver-
Lóránd Kollégium. Reggel tatót adott a Tudományegye- seny, a jobb eredmény ked-
fél 7. A hosszú csengetésre temnek, tudtuk, hogy hallga- véért, hanem a sport szépsé-
napbarnított testű, félmezte- tói jeles és kitűnő rendű ta- géért csinálja reggel és este. 
len fiú nyit ajtót., Zavartan nulók, nyelveket tanulnak, Hát így is lehet? Jól tanulni 
mosolyog, éppen kizökken- demonstrátorok, KISZ-veze- és sportolni is? — úgy lát-
tettük a »munkából«. Befelé tők, tudományos diákkörök s z i k . . . A tanuláshoz is erő 
tessékel bennünket. A tanú- ismert szereplői, de nem hit- kell. Mens sana in corpore 
lóból kilátunk a verandára. t ü n k a szemünknek, amikor sano. 
Székekre fektetett vasaló- r e §g e l i torna közben láttuk 
deszka, három pár 5—10 kg-
os kézisúlyzó, acélexpLnder, 
különböző vastagságú gumi-
kötelek, egy kb. 40 kg-os na-
gyobb súlyzó, izometriás ed-
zésre alkalmas »láncos erő-
sítő« — éppen üzemközben, 
mert három hallgató dolgo-
zik a vasakkal. Hát hogyan? 
Itt valami félreértés lehet. 

Félreértés? 
Könyv-sápadt hallgatókat 

vártunk, a tudomány jöven-
dő művelőit, s most itt egy 
válogatott edzés helyette. Dé 
nem sokat csodálkozhatunk, 
mert máris invitálnak befelé 
bennünket. S közben ahogy 
a súlyzók nehezednek, úgy 
változik meg a mi elképze-
lésünk is erről a közösségről. 
Négy aktív sportoló van (II. 
o. min.) a 18 hallgató közül, 
a többi pedig szinte kivétel 
nélkül a napi tanulás szüne-
teiben, vagy reggel ezen a 
szép, kertre néző teraszon 
hódol a sport szépségeinek. 
Most, mellettünk egy fiú 
rácsba akasztott gumikötél-
lel futó gyakorlatot végez. 
Az izmok játékos feszülését 
nézve gondoljuk tovább en-
nek a tanárjelöltnek jövőjét, 
életét, amikor majd kiáll ta-
nítványai elé, hogy egyéni-
ségének, szavainak varázsá-
val a fizika, a kémia szépsé-
geit ismertesse meg, vagy 
húszegynéhány igényes olva-
sót adjon az irodalomnak. 

Mens s a n a . . . K 

Az Eötvös kollégisták szak-
mai felkészültségéről már so-
kat hallottunk. Tudtuk, hogy 

Lejátszott 
mérkőzések 

Sportolnak a Tudományegyetem 
dolgozói 

Kispályás labdarugó-bajnokság indult 

A József Attila Tudomány- kispályás labdarúgó bajnok-
egyetem szakszervezeti bi- ság, amelybe hat csapat ne-
zottsága az egyetem dolgozói vezett be az idén. A labda-
részére nyolc sportágban biz- rúgó mérkőzéseket hétfőn, 
tosít sportolási lehetőséget, délutánonként az Ady téri 
Az egyetem dolgozói öröm- sporttelepen tartják, s irán-
mel fogadták az SZB-nek ezt tuk különösen nagy az érdek-
a kezdeményezését, s az ér- lődés. Két forduló után a 
deklődést a sportolási lehető- Jogi Kar és a Rektori Hiva-
ségek iránt a beérkezett ne- tal csapatai állnak az élen 
vezések nagy száma is bizo- egyaránt 4 i ponttal, 
nyitja. 

A sakkozók, az asztalite-
nisz kedvelői, a röplabdások, 
az evezősök és a természet-
járók számára a bajnokság 
sorsolása még nem történt 
meg, épp ezért további neve-
zéseket az osztály bizottsá- i forduló: 
gok elfogadnak. A sakk ked- T V n -1K _ ,, 
velői dr. Szűcs Istvánnál a J o g l K a r - K o z p o n t i Tanszék 
Jogi karon, a pingpongozók 7 : 1 (4:0) 
Juhász Miklósnál a Növény- TTK/B—TTK/A 7 : 1 (2:0) 
tani Intézetben a röplabdá- Rektori Hivatal—Bölcs. Kar 
zók Ihar Máriánál az Egye- - , 
temi Könyvtárban, a termé- ° • u ( 1 u ) 

szetjárók dr. Király Dezső- H. forduló: 
nél a Szervetlen Kémiai In- Jogi Kar—TTK/B 2 : 1 (1:1) 
tézetben az evezősök pedig B ö l c s Kar-Központ i Tansz. 
dr. Horváth Imrénél az Ál-
lattani Intézetben jelentkez- 2 : 2 ( 1 : 1 ) 

hetnek. Rektori Hivatal—TTK/A 
Az említett öt sportág mel- 8 : 2 ( 2 : 0 ) 

lett megfelelő számú jelent- A bajnokság állása: 
kezés esetén alkalmanként 1 Jogi Kar 

£ L t f e l S r ! M f f n S k 2- R ^ t o r i Hivatal biztosítani a kézilabdázás, a 
kosárlabda és a tenisz kedve- 3- TTK/B csapat 
lőinek is. A cél az, hogy az 4. Bölcs. Kar 
egyetemi dolgozók minél na- 5. Központi Tanszék gyobb számban megszeres- - -r. 
sék a sportolást, a tömeg- 6 ' T T K / A ««*»* 
sportot, s idővel a Kilián " 
testnevelési mozgalom tábo-
rát gyarapítsák. 

Már megkezdődött az egye-
tem dolgozói számára kiírt 

4 pont 
4 « 
2 
1 
1 
0 

S • A 
»petes 

Utca Hanoiban . . . Kevés a gépkocsi, de annál több a 
kerékpáros. A közlekedési szabályok nélkül folyó köz-
lekedés alaposan próbára teszi a külföldiek idegeit. 

két csésze rizs biztosítása dani ősi művészetükről, is. 
ta£ iTutc^n i S t n ^ mindenkinek komoly élet- legtöbbször nem is tudják, 

színvonal-emelkedést jelent, milyen értékeik vannak. Pa-mon apró árusokba botlik a 
járókelő. Egymás mellett ta-
lálható á virágárus, a lad-
konyhás, a bambuszkosár-
s a képárus, az órásmester. 

1953 nyarán még hárommii- godáik szebbek, csinosabbak, 
lió ember halt éhen Viet- mint a kínaiaké. Lakkozott 
namban. A mai életforma faszobrászatuk, sajátos szím-
gyökeres fordulatot jelent e bólikájú népi operájuk, szín-

A h á r o m t ó v á r o s á b a n téren is. Természetesen — je- művészetük évszázados ha-
„ ., . , , ayezte meg — van, aki töb- gyományokat őriz. Csodála-
Lactkonyhás van a leg- » • »» . . 

több. Húszméteres utcában bet eszik napi két csésze tos képességű, igazi átélessel 
tíz is akad. Ezek többnyire rizsnél. játszó színészeik vannak. 

Magas életszínvonalról _ véleménye a ^ 

« ^ r ^ l l y K nami emberekről? - kér-
ban és amikor elkészülnek hez hozzá kell fűzni, hogy dezzük végezetül. 
vele csattogtatni kezdik az általában olcsó az élet. Keve- . „,„„,„ 
ollót, ami annyit jelent: sza- sebb ruha mint nálunk, - Egyéniségük bája megra-
^ K f a 0 " h e g y i k mivel csak két évszak: tél és j ? ? ^ ^ * 
legszebb városa — vallja nyár váltakozik. Közszolgál-
Wittman Tibor. — A város tatásokért is keveset kell fi-
területén levő három tó fes- zetni. Az értelmiség anyagi 
tői környezetet biztosít neki. megbecsüiésében pedig nin-
Kétségtelen a legmodernebb " f " 
és legcsinosabb a régi »/ron- csenek vagy elteresek. Az 
cia negyed», ahol most a orvosok és a tanárok fizetése 

nak. Erkölcsileg is igen erő-
sek és végtelen a szorgal-
muk. Ezek az emberek nagy 
tettekre, nagy alkotásokra ~hi-
vatottak. 

(báli ni) 

FORGÁCSOK A NAGX Zürichben Averbach ellen 
MÉRKŐZÉSRŐL m jobb volt 11. Hbd4: Hd4: 12. 

1927-ben nagy meglepetést Vd4: Fc5. 13. Vh4, Fe7, 0—0. 
keltett az egész sakkvilág- 14. Fd3, Fe7. 15. Fg5, h6. 16. 
ban, hogy az Aljechin-Ca- Fh6:! 14. b3! Hd5. 15. Fg5. 
pabíanca párosmérkőzés első Fenyeget 16. Fd5: tisztnye-
játszmáját a világbajnok el- rés! Hb4. 16. Be4. Most 17. 
veszítette. Most legalább ak- Fe7: Ve7: 18. Ve7: + Ke7: 
kora meglepetést okozott az, 19. Fe6: gyalognyerés fenye-
hogy a világbajnok az első get; 16. — Hc2:17. Bel, Hc6. 
játszmát — megnyerte. 17. Bael, h6. 18. Bg4, Fg5: 

* 19. Bg5: g6. 20. Bg3, Ve7. 
A hírt egyébként a sajtó- 21. Vf4. A verseny későbbi 

iroda egyik nagymestere ez- győztese eléggé nyomorúsá-
zel a felkiáltással fogadta: g o s helyzetben van, de vilá-

— Legalább érdekesebb g o s túl1 sok időt használt el 
lesz a mérkőzés! állása felépítésére; itt pl. 21. 

Ve4 már erélyesebb g5. 22. 
Jerevánba (Petroszján szü- Ve3, Fd7. 23. He5. 23. Vb6? 

lővárosába) minden lépést vb4! 0—0—0. Cseberből vö-
azonnal telefonon további- dörbe. 24. Vb6. Fenyeget 25. 
tottak, a Moszkvában élő Fa6:! He5: 25. Be5: Fc6. A 
örmények pedig az Esztrád gyalogáldozat kényszer 26. 
Színház előtt csoportokba F a6: Bdl + 27. Ffl , Vd6. 
verődve lesték a kiszivárgó Mivel csak — az objektíve 
híreket. Földijük egy-egy -erősebb — 27. — Va3!-mal 
győzelmét levegőbe hajigált számolt, itt időzavarában 28. 
sapkáik jelezték. Bge3? hibát vétette a nyerő 

* ' 28. Va5! lépés helyett és a 
Hogy mondta boldogult m á r rámosolygó megérdemelt 

Havasi Kornél? „Nem azért győzelem helyett Bf l : + ! 29. 
játszunk rosszul, mert bete- K f l . F g , 2 . u t á n vi]ág o s 
gek vagyunk — hanem ab- föladta. Ó Caissa. . . ! 
ba betegszünk bele, hogy 7 A Bayersdorfer, 1904. 
rosszul játszunk!". Nos, a 18. 
játszma után Petroszján győ-
zelmébe betegedett bele. 
Vajh' mi volt ez: a fenti pa-
radoxon cáfolata — vagy ön-
kritika . . . ? 
TANULSÁGOS BAKLÖVÉS 
az idei jubileumi (25.) be-
verwijki verseny nagymes-
teri csoportjából. 

FRANCIA VÉDELEM. C. 
B. Van den Berg — J .H. 
Donner L e4, e6. 2. d4, d5. 3. 
Hd2. A Keres által újból 
népszerűvé tett Tarrasch-
változat c5. 4. ed, Vd5: 5. 
Hgf3, cd. 6. Fc4, Vd6. Eliska-

'Mf/ff 
9, 

§ J 

W'. i ü § I I 
1 1 W * <m 1 1 

j p ü f ü JH 

1 1 f f 1 1 
# 

ü l • * 
Matt 3 lépésben. 
Beküldési határidő: június 

ses lépése. 7. 0—0. Hc6. 8. 15. Megkezdődött a vizsga-
Hb3, a6. 9. a4, Hf6. 10. Bel! időszak, e félévi megfejtési 
Ez viszont • Averbaché; 10. versenyünket ezzel a felad-
Ve2, Fe7. 11. Bdl nem vált vánnyal zárjuk. Eredmény-
be e5! miatt Vc7? Fe7, ahogy hirdetés a június 2. szám-
Stahlberg játszott 1953-ban ban. 

sportpályán 
Az EGYIK Intézet fut -

ballcsapata kihívta a MÁ-
SIK Intézet csapatát barát-
ságos mérkőzésre. 

Megkezdődött az öldöklő 
küzdelem. A barátságos jel-
leg abban nyilvánult meg, 
hogy a földön fekvő eszmé-
letlen ellenfélbe már nem 
volt »gentlemanlike« bele-
rúgni, és a letört lábakat és 
letépett füleket udvariasan 
felvették a földről, hogy 
igazolt tulajdonosuknak át-
adják. 

A nézőtérről lelkes buzdí-
tás hallatszott. Még a hang-
orkánt is túlsüvöltötte egy 
bíborvörösre gyúlladt arcú 
fiatalember, aki stentori 
hangjával imígyen társal-
gott, te-tuba lépve az egyik 
adjunktussal: Te hosszú 
barom, add már át a lab-
dát! Nyomj be neki, a hü-
lyéjének, hadd harapja a 
focit! Kár beléd a levegő-
ért, te hórihorog! Játsszál is 
néha, nem esik le az arany-
gyűrű a bütyködről! Ó, te 
istenökre! — és így tovább; 
ezek csak a hízelgő jelzők 
vo l t ak . . . 

Többen felfigyeltek mát 
erre az önfeledt szurkolóra, 
találgatták, hogy miért te-
geződik, miért ilyen bizal-
mas az adjunktushoz. Végül 
a titok megfejtését az egyik 
hallgató súgta meg: — Fél-
évkor a harmadik -uvén-
is kirúgta az adjunktus./ 

SZEGEDI EGYETEM 
A Józsel Att i la T u d o m á n y -
egye tem. az O r v o s t u d o m á n y i 
Egye tem, a T a n á r k é p z ő Főis-
kola és a Fe l ső fokú T a n í t ó k é p -
ző In téze t l ap ja . Megje len ik h a -
vonta ké t szer , s z e r k e s z t é s é r t fe-
lel : P a p p La jos főszerkesztő . 
Sze rkesz tőség : Szeged, M a g y a r 
T a n á c s k ö z t á r s a s á g ú t j a 2. TeL: 
91-98, 23-30. Kiadásé r t fe le l : Ko-
vács László, a Csongrád megyei 
Lapkiadó Vállalat igazgató ja . Ki-
adóh iva ta l : Szeged, Klauzál t é r 
3. Tel . : 35-00, 31-lí. A lapot az 
i n t ézmények pár tb izo t t sága i t e r -
jeszt ik. Ara 50 fil lér, e lőf izetés 

negyedév re 3 F t . 
Szegedi Nyomda Vállalat, Szegad 


