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Eszmecsere 

Alkossuk meg a béke tudományát! 
N A G Y S Z A B Á S Ú T U D O M Á N Y O S B É K E K O N F E R E N C I Á T RENDEZTEK S Z E G E D E N 

Június 10-én a József At-
tila T udományegyetem aulá-
jában nagyszabású tudomá-
nyos békekonferencia volt, 
az Országos Béketanács Tu-
dományos Bizottsága. a 
Hazafias Népfront Szeged 
Váro6i Bizottsága és a sze-
gedi felsőfokú oktatási in-
tézmények rendezésében. 
Csongrád, Bács-Kiskún, Szol-
nok megye legkiválóbb tudó-
sai, értelmiségi dolgozói kö-
zül mintegy kétszázan vettek 
részt a ' tanácskozáson. Meg-
jelentek Csongrád megye 
párt- és tanácsseerveinek ve-
zetői is. 

Az elnöki emelvényen 
Szakasits Árpád, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, az Országos Béketanács 
elnöke, dr. Ortutay Gyula 
akadémikus, a Hazafias Nép-
front főtitkára, Siklós Já-
nos, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
ra, a Hazafias Népfront me-
gyei bizottságának alelnöke, 
ér. Szádeczky-Kardoss Ele-
mér akadémikus, az Orszá-
gos Béketanács tudományos 
bizottságának alelnöke, dr. 
Benedek Jenő, a Magyar Jo-
gász Szövetség főtitkára, dr. 
Rávnay Tamás, a Szegedi 

. Orvostudományi Egyetem 
rekora, V. P. Komiszarenkc 
akadémikus, az Ukrán Bé 

Dr. Antalffy György, az MSZMP Szeged városi Végrehajtóbizottságának tagja, a 
József Attila Tudományegyetem rektora megnyitja a szegedi tudományos békekon-

ferenciát 

szak alkalmazását, más nem- tudományok kandidátusa az 
zetek jogainak megsértését, Alkotmányos garanciák és a 
mégis az imperialista álla- béke védelme cimü elóadá-
mok Szovjetunió elleni tő- sában kifejtette, hogy lehe-
rekvései a régi „erő-politi- tősége van a nyugati orszá-
kának" a továbbélésére utal- gokban a munkásosztálynak 
nak. arra, hogy alkotmányos esz-

— A német kérdés rende- közökkel is — tüntetések, 
zése — hangoztatta — csak a sztrájkok stb. — hatásosan 
poznani egyezmény szelle- lépjen fel a béke fenntartá-
mében történhet. Lehetőség sáért, annak ellenére, hogy a 
van a feszültség csökkentésé- burzsoá alkotmányokban le-
re, s .-nnek elömozditásában fektetett „ígéreteket" nem 
a le nem kötelezett államok- minden esetben, sőt legtöbb-
nak nagy szerepe van, sokat szőr nem tartják be. 
tehetnek a béke fenntartása Dr. Nagy Károly egyete-
érdekében. A jelenlegi béke- mi adjunktus A berlini kér-
mozgalom hatalmas erőt kép- désről címmel tartott korre-
visel — jelentette ki előadása ferátumot Ismertette azo-
végén — és a magyar béke- kat a körülményeket, ame-
mozgalomnak jók a lehető- lyek Nyugat-Berlin jelenlegi 
ségei, mert a néptömegek és helyzetéhez vezettek. Hivat-
o kormány véleménye har- kozott Hruscsov elvtárs azon 
monikus e téren is, nem úgy, megállapítására, mely sze-
mtnt a kapitalista országok- rint Nyugat-Berlin a béke 
ban, ahol a néptömegeknek ügye szempontjából igen ve-
ezirányú tevékenysége aka- szélyes hely. mivel nincsen 
dályokba ütközik. nemzetközi státusza, és a re-

Dr. Búza László akadémi- vansista törekvések központ-
kus referátumát több körre- ja. Ennek a kérdésnek a leg-
ferátum követte. Elsőnek dr. jobb megoldása az lenne, 
Szentpéteri István egyetemi hogy nyilvánítsák Nyugat-
adjunktus, az állam- és jog- Berlint szabad várossá. 

Szakas i ts Á rpád be s zéd * 

Ezután Szakasits Árpád, tanács Tudományos Biaottsá 
az MSZMP Központi Bízott- gának alelnöke köszöntöttea 

ketanács elnöke az összszö- sága, a Hazafias Népfront konferencián jelenlévőket és 
vetségi Endokrinológiai Bi- Országos Elnöksége és az a dél-magyarországi tudós-

-iottság elnöke, dr. George Országos Béketanács nevé- konferenciát. A budapesti, 
Fusch bécsi egyetemi tanár, ben köszöntötte a konferen- miskolci, debreceni, pécsi 

fftrttgenológus, az Osztrák cián résztvevőket. Megálla- megmozdulások után a moz-
•Híroshima i Bizottság tagja Pitotta. hogy az eddigi kon- . galom erősödéseként értékel- £ v;-
•foglalt helyet , , ferenciák, amelyeket az egye-. te A. tanácskozást, jelentős 

' • , temi városokban „tartottak,.a állomásnak a VI. magyar- | § 1 r 
Dr.- Ahtaiffy G y i r g y * miaival .¿együtt, jelentősen békekongresszus előtt. F* -

, megnyitó e lőadása hozzájárulnak a békemozga- . ^ A ^ r í u d ó s népé- f B 
lomhoz, mert ezek anyagat , „ 
»li„Hatiátr » víláff rniX nek köszöni-meg a békeharc Elnöki megnyitót dr. An- eljuttatják a világ minden 

t a l f f y György egyetemi ta- részébe. Minden idők legdrá-
nár, a József Attila Tudo-
mányegyetem rektora mon-
dott, s miután köszöntötte a 
megjelenteket, „Az értelmi-
ség szerepe a békemozga-
lomban" címmel előadást 

maibb küzdelmét kell meg-
bán paló részvételével, hogy 
működéséhez lehetőséget te-
remtett. Az értelmiség óriási vívni napjainkban - emlí- j e l e n t ö s é g ú l é p é s t h a 

tette - es ennek a kuzde- ö s s z e f o g á s á v a l a v i l Á g b é k f í 

erősítését szolgálja — fejezte 
be szavait. 

Dr. Búza László egyetemi 
tanár, akadémikus „Az eu-
rópai biztonság és nemzet-

iemnek: az élére — miként 
a békemozgalom indulása-
kor — az értelmiség leg-

tartott, amelyben a béke- jobbjainak kell állniok, ami-
mozgalom erősítésének szük- kor a népek közelebb és kö-
ségessége mellett sorakozta- zelebb kerülnek egymáshoz, 
tott fel érveket. Világunk és tudósaikat új kutatások- közi jogi törvényesség" cím-
nagyon törékeny lett, a meg- ra és új erőfeszítésekre ösz- mel tartott előadást, mely-
temmisülés nyomasztó ár- tönzik. Elsőrendű feladata a ben a nemzetközi feszültség 
nyékában élünk — mondot- tudomány embereinek, hogy okait kutatva rámutatott ar 
ta többek között. Emlékezte- tovább fejlesszék a nemzet- ra, hogy a két világrendezer 
tett a tizenöt évvel ezelőtti közi békemozgalom elméleti más és más jogrendszere el-
wroclavi világkonferenciára, alapjait is. lentétben áll egymással. Az 
ahol a haladó értelmiség ha- Beszédét követően dr. Szá- ENSZ alapokmányában le-
tározottan kijelentette: a bé- deczki-Kardoss Elemér aka- fektetett, ú j szellemű nem-
két meg lehet és meg kell démikus, az Országos Béke- zetközi jog eltiltja az erő-
védeni! Innen indult ki és . , 
szélesedik napjainkban is 
egyre nagyobb méretűvé a 
békemozgalom. Külön ki-
emelte Hruscsov elvtárs sze-
repét a karib-tengeri válság 
megoldásában, amikor „meg-
mentette a világot a harma-
dik világháborútól". Ez a 
tette nagy mértékben meg-
erősítette a Szovjetunió ere-
jébe vetett hitet szerte a vi-
lágon. Alkossuk meg a bé-
ke tudományát! — mondta. 
Megváltozna az egész világ 
képe, ha az ember bizton-
ságban tudná magát és nem 
kellene rettegnie a háború-
tól. Ma még nem minden tu-
dós békeharcos — sőt jóné-
harvyan támogatják az ame-
rikai és a nyugatnémet im-
perializmus háborús törek-
véseit is — de egyre több a 
velük szemben állók száma, 
egyre inkább azok száma 
nő, akik rádöbbennek a tu-
dósok - felelősségére, mint 
ahogy erre legutóbb Szent-
Györgyi Albert, , a szegedi 
egyetem volt professzora 
hívta fel Amerikában tudós-
társai figyelmét. 

A béke megvédésének, az 
tmberiség nyugodt jövöjé-

< nék legnagyobb záloga: a 
marxizmus, a béke tudomá-
nya. — fejezte be beszédét 
Antalffy György, 
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Liebmann Béla felvételei 
A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja. Az előtérben balról jobbra: dr. Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas aka-
démikus, egyetemi tanár, az Állattani Intézet igazgatója, dr. Karády István egyetemi tanár, a Kórélettani Intézet 
igazgatója, dr. Huszák István Kossuth-díjas egyetemi tanár, az Ideg- és Elmeklinika igazgatója, dr. Budó Ágoston 
akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár, a Kisérleti Fizikai Intézet igazgatója, dr. Tóth Károly egyetemi ta-
nár, a Fogászati Klinika tanára és dr. Buza László akadémikus, egyetemi tanár, a Nemzetközi Jogi Tanszék 

vezetője 

Szakasits Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Or-
szágos Elnöksége és az Országos Béketanács nevében köszönti a konferencia részt-
vevőit. A képen balról jobbra: dr. George Fuchs osztrákegyetemi tanár, dr. Rávnay 
Tamás, a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora, Siklós János, az MSZMP Csong-
rád megyei Bizottságának titkára. dr.- Antalffy György, dr. Ortutay Gyula akadémi-
kus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, az Eötvös Lóránt Tudo-
mányegyetem rektora, Szakasits Árpád és V. P. Komiszarenko akadémikus, az Uk-

rán Béketanács elnöke. 

Dr. Madácsy László do-
cens, a József Attila Tudo-
mányegyetem dékánhelyette-
se Háborúellenes törekvések 
a modern francia irodalom-
ban című korreferátumával 
fejeződött be a délelőtti elő-
adássorozat, amelyiet hozzá-
szólások követtek. 

Siklós János felszólalása 
Siklós János, az MSZMP 

Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára is szót kért a 
délelőtti tanácskozáson. 
Utalt arra, hogy Csongrád 
megyében a leszerelési hónap 
alkalmából rendezett béke-
gyűlések százain tettek hi-
tet az egyszerű emberek, ke-
resetlen szavakkal, a béke 
megtartásának és megvédé-
sének szükségességéről. Ezek 
az emberek hajlandók job-
ban és többet dolgozni azért, 
hogy ne legyen háború. 

— A szegedi tudományos 
békekonferencia nagy jelen-
tőségű a megye munkás- és 
parasztlakossága számára is 
— mondotta Siklós János. A 
munkások és parasztok nagy 
figyelemmel kisérik, hogy a 
szellemi műhelyekben mi-
lyen eszmék születnek, hogy 

(folyt 3. oldalon) 
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SZEGEDI EGYETEM. 2 

Égi 
randevú 

. Elénk tekintetű, fürkésző-
^zenui fiatalember, még in-
nen á harmincon. Alakja 
semmiképp nem mondható 
robusztusnak, inkább sovány, 
mint túltáplált, vállai nem 
tiraszosak, termete nem atlé-
taszerű, — olyan mint több 
azáseire» azok közül a fia-
talemberek közül, akiknek 
az arcán otthonos a derű, 
de akik kemény következe-
tességgel tűztek maguk elé 
egy nagy életcélt, s inpbnáló 
határozottsággal mindent a 
különös cél elérésének ren-
dcinek alá. Olyannyira, hogy 
az életcél maradéktalan 
megvalósítása érdekében sok-
mlndenről hajlandók lemon-
dani, ami egyébként kedves 
kiváltsása a mai fiataloknak, 
a Szovjetunióban és a szoci-
alista orsságokban: lemon-
dani a gondatlan kikapcso-
lódás, a szórakozás önfeledt 
mozzanatairól, s esetleg még 
»7. udvarlás, a* időben tör-
ténő házasodás élményeiről 
is. 

Kedves t réfá ja a sorsnak, 
hogy egy Valja nevű moszk-
vai kislány az utóbbi elha-
tározási — a házasság elo-
dázásának szándékát — ke-
resztülhúzta, s Bikovszkij 
alezredes, 'a Vosztok 5.. pi-
lótája házasemberként, sőt 
boldog édesapaként Ismer-
kedhetett- meg azzal a cso-
dálatos; ibolyaszerű, majd 
narancsba-hajló tónusokkal 
kápráztató színorgiával, me-
lyet a világűr szolgáltat az 
tít közvetlen közelről, a szé-
dületes magasból szemlélő-
nek. Valahogy ez a mozza-
nat még közelebb hozza ezt 
a fürkészőszemű fiatalem-
bert — embertársaihoz, a 
küzdő, hol csetlő-botló, hol 
heroikus tettekig emelkedő, a 
Mindenséget valóban meghó-
dítani képes, legbámulato-
sabb élőlényekhez, akiknek 
volt erejük két lábra lendül-
ni az alkotás, a munka he-
vületében, s akiknek ebben 
az egykori elhatározó mos* 
dtflatábán benne csírázott az 

mozdulat is, mellySP9B|-
kovszkij a Vosztok kormány-
kerekéhez nyúlt a minap, 
hogy egy időre maga irá-
nyítsa g é p é t . . . 

Különleges öröm volt hírt 
kapnunk arról is, hogy a 
Kozmosz titkainak kutatásá-
ban társa is akadt az ötödik 
urpilótának — egy bátor 
szovjet leány személyében. 
Sikerült az égi r a n d e v ú . . . 
Valentylna Tyereskova űrre-
pülése azt a tényt erősiti 
meg. hogy a nők képesek 
egyenrangú társként minden 
olyan szívdobogtatóan nagy 
teljesítményre, melyre az em-
ber — szellemi és fizikális 
képességeinek csomórafogá-
sával — egyáltalán képes le-
hat. 

A kozmoszból való, ragyo-
gó technikával megoldott, 
..földi minőségű" helyszíni 
közvetítések alkalmából mil-
liók és -milliók figyelték 
mindkettőjük arcát, moso-
lyát, melyről boldogság su-
gárzott, s biztatás a lenti tár-
saknak. Bíztatás, annak bi-
zonyosságát illetően, hogy as 
ember minden kétséget kizá-
róan képes' h o s s z a s koz-
oUküs útra is, képes eljutni 
oda. ahová csak a költő ha-
tártalan képzelete volt képes 
elhatolni eddig: „ad astra" — 
„a csillagokig." 

Köszönet az „égi randevú" 
megvalósítóinak, a föld hős 
leányának és fiának, de kö-
szönet és elismerés a szovjet 
tudománynak és társadalom-
nak is, mely eddig Is kivé-
teles teljesítményekre volt 
képes a világűr teljes meg-
hódításának útján, s melynek 
sikerei hittel töltik el a jó-
akaratú embereket szerte a 
világon: hittel a békés épí-
tőmunka, az emberi kés és 
emberi elme adottságainak 
valóban kosmlkus arányai 
Iránt, az ember képességei-
nek határtalansága iránt. 

í- de —!* 

Tcstvérlapjaink írják 
ORVOSEGYETEM, BUDAPEST 
Megérkezett a reform 
As orvosi fizika a reform szerint egy 

féléves tárggyá válik és íraszáma egyhar-
maddal csökken. Az orvosi kémiában az 
előadási óraszám egy félévben egy órá-
val csökken. Az anatómia, a seövet- és 
fejlődéstan együtt kerül oktatásra, az ed-
digi négy félév helyett három félév alatt, 
és óraszáma a negyedével csökken. Ezzel 
a módosítással, — állapítja meg az utasí-
tás —, csökken a negyedik félév végén je-
lenleg mutatkozó nagyarányú vizsgaterhe-
lés, ugyanakkor a biokémia óraszáma a 
negyedévvel emelkedik, mivel szerepe az 
élettani és kórélettani folyamatok megis-
merésében lényegesen megnövekedett, 
ami szükségessé teszi, hogy az orvoskép-
zésben az eddiginél nagyobb szerepet 
kapjon. 

Emelkedik a belgyógyászati propedeutl-
kai és a belgyógyászati óraszáma is. Ezt 
Indokolja a belgyógyászat központi szere-
pe a medikusképzésben. A jelenlegi se-
bészeti . ' anatómia és műtéttan tantárgy 
önálló tárgykéntl fenntartása megszűnik. 
Műélettani gyakorlatból a vizsgát a sebé-
szet keretében teszik le a hallgatók. A 
bőr- és nemibetegségek oktatása a jelen-
legi két félév helyett egy félévben törté-
nik ós az óraszám egyharmaddal csök-
ken. Ugyanakkor növekedik a röntgenbi-
ológia és a radiológia óraszáma, mivel a 
sugárbiológiai ismeretek fokozottabb mér-
tékű oktatása ezt szükségessé teszi. 

Végezetül megemlítem hogy a hatodik 
éves gyakorlatban is lesz változás, A szü-
lészet és nőgyógyászatból a jelenlegi há-
romhónapos gyakorlat két hónapra csök-
ken. A felszabadult egy hónapon ideg- és 
elmegyógyászat folyik. Ezt az utasítás a 
következőkkel indokolja: „Az intézeti szü-
lések nagymértékű megnövekedése lehe-
tővé teszi, hogy az alapkezelés keretében 
csökkentsük a szülészet gyakorlati oktatá-
sát, viszont a neurológia és a pszichiátria 
nagy gyakorlati fontossága megkívánja, 
hogy a jelenleginél nagyobb teret bizto-
sítsunk e tárgy számára. 
EGYETEMI LAPOK, BUDAPEST: 
Fiatal tanárok válaszolnak. 

Március végén kérdőívet vitt a postás 
a tavaly és tavalyelőtt végzett, tanársza-
kos egykori hallgatóknak, A sokszorosított 

íveken a többi között ilyen kérdesek sze-
repeltek; Milyen tárgyakat tanit és heti 
hány órában? Milyen iskolai elfoglaltságai 
vannak a tanításon kívül? Milyen nehéz-
ségei adódnak az oktatói-nevelő munká-
ban? Mit tar t hiányosságnak az egyetemi 
képzésben ideológiai, szaktárgyi, pedagó-
giai' és gyakorlati téren? Mennyi időt for-
dít az anképzésrev szakmai továbbképzés-
re, végez-e tudományos munkát? Mennyi 
idő jut szórakozásra? Milyen szociális-
anyagi természetű nehézségei vannak? 

Két hónap telt el és a Tanárképző Ta-
nács helyiségeiben m*r jó ideje szorgos 
munka folyik; 95 vélemény alapján pró-
bálnak képet kapni a nemrég végzett 
hallgatók helyzetéről. Melyek a kérdőívek 
feldolgozásának első tapasztalatai? 

Általánosnak mondható, hogy a fiatal 
pedagógusokra már kezdetben is nagy 
terhelés jut. Sok az elfoglaltságuk az is-
kolán belül (80 százalékuk osztályfőnök) 
ós az iskolán kívül egyaránt. Nehézsége-
ik leginkább a fegyelmezés módszereit il-
letően, aa osztályfőnöki munkából, vala-
mint a tanulók vártnál alacsonyabb elő-
képzettségéből adódnak. 

Érdekes és elgondolkoztató az a véle-
mény, amit as egyetemi képzés minősé-
géről írtak. Szerintük az egyetem nem ve-
szi kellően figyelembe a középiskolai 
szaktárgyak követelményeit, túlságosan el-
méleti jellegű kiképzést nyújt,) Ahogy 
sokan megfogalmazták: „tudósképzés fo-
lyik.") Különösön sok bírálat éri emiatt 
a pedagógiai stúdiumokat. A fiatal taná-
rok szerint, az egyetemi évek során ke-
vés gyermek- és fejlődéslélektant kaptak. 
A magyar tanárok a mai magyar Iroda-
lom és a leíró nyelvtan ismeretanyagát 
lc OVĈ  1 i l\ 

Dicsérik viszont az ötödik év iskolai 
gyakorlatait, és az a véleményük, hogy 
még több gyakorlati órára lenne szükség. 
Különösen a külső iskolai gyakorlatok 
Idejét kellene növelni, mert, mint írják, 
a gyakorló iskolákban szerzett tapaszta-
latok — az ottani magasabb színvonal 
miatt — nem egyeznek -a más iskolában 
tapasztaltakkal. "*r 

Egy helyes rendelkezés 
nyomában 

A feltételeien felvett hallgatók 
munkái ár ól 

A múlt év szeptembere új ük egy-egy házi dolgozatot. 
formát hozott az egyetemi 
felvételekben. Eddig azoknak 
a hallgatóknak, akik egyéb-
ként megfeleltek a felvételi 
vizsgákon s csak helyhiány 

A tapasztalat azt mutat-
ja. hogy nem felej tet tékgl 
a gimnáziumi anyagot,, stft 
emelkedett tudásuk szín-
vonala. 

miatt' nem kerültek be az így elmondható, hogy ez a 
egyetemre, ú j ra felvételezni- forma teljesen megfelelő és 
... , „ , „ ., - . ugyanakkor eleget tesz a hu-
ok kellett a következő év- m a n i t á s k ö v e t e i m é n y e i n e k . 
ben, ha kitartottak szándé- Nehézséget okoz az, hogy 
kuk mellett. ' ' nem egyforma e hallgatók 

Ezen változtat az idei helysete, különböző munka-
viszonyok kozott dolgoznak, 

tanévben először beveze- többségük vidéken lakik. A 
tett feltételes f e l v é t e l e k tapasztalat szerint a? állami 

- .. . , gazdaságokban dolgozok h i t -
rendszere. A helyhiány mi- rányombb helyzetben van-
att kimaradd jelentkesők nak (több mint napi nyolc 

orai munkát végeznek), míg 

.-"-.v -W-Ĵ  f-n 

Döbbenetesén szép Volt ez emlékeihflnk kellfett, mer t ló , fél l«zte1{^á mfiV&sl erejif 
a film, pedig fájdalmat kel- ha nem felej t jük el teljesen, filmkockák. A film alkotói-
tett bennünk és a második a vijjogó szirénát, az acél- nak — Bal áss Bélának, Rad-
vllágháború okozta szörnyű- madarak vérfagyasztó roba- ványl Gésának — őszinte 
ségekre emlékeztet. 1947-ben ját, a rommá lőtt otthono- humanizmusa, optimizmusa 
mutatták be először, s akik kat, a nyomaveszett apákat, ma is töretlenül talált el a 
látták nem tudták elfelej- anyákat, mert is van olyan nézőkhöz. Epp ezért érdemes 
teni. Most újból megnézve hely Európában, ahol újból volt felújítani a felszabadu-
bizonyára akaratlanul is le- lángba akarják borítani a lás utáni filmgyártásunk el-
mérték önmagukban azt a békére vágyó világot. ső művészileg Is jelentős al-
távolságot, ami a vászonra Tanulságos „történelmi kotását. Nyugodtan elmond-
vetített valóság s mai éle- lecke" volt ez a filmalkotás, hat juk ma Is róla: nem vé-
tünk között feszül. Ha fel- különösen asoknak a flata- 'etlenül vívott ki keletkezé-
zaklattak is az elénk tóduló lóknak, akik csak könyvek- s e k o r nemzetközi elismerést, 
könyörtelen képek, akkor Is bői Ismerik ast a kort, amit bálint 

kösttl a legtehetségesebbek 
a követkesö tanévben ú j 
felvételi vlssga nélkül meg-
kezdhetik tanulmányaikat. 

Előzetes felvételüket ason-

jé eredményről számolhat-
nak be »sok, akik taníta-
nak. 

Ha már ennél a problémá-
I nál vagyunk, hívjuk fel a 

ban bizonyos feltételekhez figyelmet arra, hogy -termé-
kötik: kötelesek legalább ki- szetesen nem célszerű a ké-
lenc hónapig dolgozni, és pesítés nélküli tanítás, de 
szaktárgyukkal ez alatt az amíg közoktatásunk helyzete 
Idő alatt is foglalkoznlok megkívánja ezt a megoldást, 
kell. A tanszékek konzul- ki lehet használni az ilyen 
táclós foglalkozásokat szar- lehetőségeket is: javasol juk» 
veznek abból a célból, hogy feltételesen felvett hallga-
tartsák jövendő hallgatóik- tóknak, hogy menjenek ar-
kal a kapcsolatot és meg- ra az egy évre tanítani. így 
győződjenek munkájukról, már az egyetem előtt eldől, 
Amennyiben azok nem ta- alkalmasak-e a pedagógusi 
núsítanak kellő szorgalmat, pályára (erre az egyetemen 
tehát nem teljesítik a fel- szinte csak ötödéven kerül 
tételeket, kieshetned«. sor), s mint már említettük, 

E konzultációs foglalkozá- előnybe kerülnek a többiek-
sok célja nem lehet az, hogy kel szemben. A példák szép 
a hallgatók ismereteit egye- s z ámmal sorolhatók. Meg-
térni szinten bővítse, legföl- győgő Dékán Ildikó esete, 
jebb a középiskolai anyag a ki Kurd községben orosz 
ébrentartására és elmélyíté- n y e l v e t is tanít. Az első kon-
sére-saorítkozhatnak. zultáción'a közepesek között 
. Már an eddig eltelt egy év v o i t i az utolsókon pedig már 
la ad-bizonyos tapasztalat»- a legjobbak közé-került, 
kat, ideje, hogy összegezzük A felhozott példák azt bi-
azokat. Megvizsgáltuk pél-
dául, milyen a feltételesen 

' .^ lvet^ hallííatók' helyzete az 
•orosz • íntézétbteo. 

íme, a statisztika. Szep-
temberben az intézetnek hu-
szonnégy ilyen hallgatója 
volt. Ez a szám azóta öttel 
csökkent. Tehát tizenkilen-

zonyítják, hogy 
iMváit u» minisztériumnak 
és' í rendelete, érdemes 
foglalkosni a továbbfej-
lesztésével. 

A tanszékeknek visaont 
cen vettek részt az évi négy ügyelniük kell, hogy reális 
konzultáción, ahol a szó- feladatokat adjanak feltéte-

* l ^ e n felvett hallgatóiknak, 
az egesz gimnáziumi anya- . „ 
got. Mindegyik foglalkozáson A kővetkező tanévben már 
írtak egy zárthelyi dolgoza- sokan ülnek közülük az 
tot (egyiket szótárhasználat egyetem padjaiban. Sok si-

S r f c í v S r n f i S S S R Í k e r t munká jukhoz 
lalkozásra kellett készíteni- Kelemen János 

Egy érdeke« kesdewnényexésről 
Gyakran és sokak Utal 

hangoztatott, szinte már ál-
talánosnak mondható nézet, 
hogy a pedagógus pálya 
mellett a jogászi hivatás az 
a terület, ahol a szakmai is-
mereteken túl a legszélesebb 
körű általános műveltség, 
politikai felkészültség és tá-
jékozottság követeltetik meg. 
Sőt, túlzás nélkül ' állíthat-
juk, hogy a gazdasági és tár-
sadalmi folyamatok; a poli-
tikai tendenciák törvénysze-
rűségeinek ismerete egyetlen 
értelmiségi pályán sem esik 
olyan döntő súllyal a latba, 
mint az állami élet legkülön-
bözőbb területein felelős be-
osztásban dolgozó jogász 
szakembereknél. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az egyetemről 
szakmailag jól felkészített, 
széleskörű általános ismere-
tekkel és műveltséggel ren-
delkező jogászokat kell kibo-
csátani. 

Ugyanakkor az sem kétsé-
ges, hogy a jogászképzés 
struktúrája — számos más 
egyetemi fakultáshoz hason-
lóan, eltekintve a bölcsészet-
tudományi karoktól — ke-
vésbé alkalmat arra, hogy a 
gazdasági, társadalmi és po-
litikái tanításokon, valamint 
a szűkebb értelemben vett 
jogi szaktárgyakon túl a tan-
tervszerű oktatás keretein 
belül alapos felkészítést ad-
jon az úgynevezett általános 

műveltségi — irodalmi, mű-
vészeti, esztétikai, kultúrtör-
téneti, stb. — tárgyakból. A 
teljes értékű jogász szakem-
berek pedig ezeket az isme-
reteket sem nélkülözhetik. 

Műveltség 
és érdeklődés 

Ebből nyilvánvalóan kö-
vetkezik, hogy a képzés idő-
tartama alatt a tantervi ok-
tatás keretein túl is kell 
olyan formákat és lehetősé-
geket keresni, amelyek al-
kalmasak arra, hogy a hall-
gatók szakmai felkészítésük 
mellett általános műveltség 
tekintetében a lehető legtöb-
bet szerezhessék meg, illető-
leg ilyen irányú továbbfejlő-
désükhöz is szilárd alapokat 
kap janak Ehhez még csak 
azt kell hozzátennünk, hogy 
— mivel hallgatóink igy fel-
fogott művelődése zömmel 
autodidakta módon történik 
— a helyei irányok megha-
tározása i esek érvényesítése 
jelenti a legfontoiabb neve-
lői feladatot ebben a tekin-
tetben. 

Karunk Módszertani - Bi-
zottságát ezek a meggondo-
lások vezették, amikor el-
ső lépéskánt — a közelmúlt-
ban tzéletkörű felmérést 
végzett a hallgatóság köré-
ben. A vizsgálatnak kettős 
célja volt: egyrészt képet kí-

vántunk kapni arról, hogy 
hallgatóink . mindennapi éle-
tének melyek a fő érdeklő-
déli irányai, másrészt pedig 
— konkrét politikai, irodal-
mi, művészeti itb. kérdéte-
ken keresztül — tájékozódni 
akartunk fiataljaink általá-
nos műveltségi színvonaláról. 

A vizsgálatban négy évfo-
lyam egy-egy tanulmányi 
csoportja vett részt, összesen 
73 hallgató. A kettői célki-
tüzéinek megfelelően a Mód-
izertani Bizottság által elő-
zetesen összeállított egy-egy 
kérdőíven különböző témák-
ba vágó kérdéscsoportokra 
kellett a hallgatóknak írás-
ban válaizolniuk. Az első 
visigálati téma — mint már 
emiitettük — a hallgatók ál-
talános érdeklődési irányai-
nak felméréiét célozta, Az er-
re a célra összeállított kér-
dőív nyolc kérdéieioportot 
tartalmas. 

A vizsgálat kéndései 
Az ellő kérdéscsoport pél-

dául a szépirodalmi érdeklő-
déssel, a második és harma-
dik a moMi- éi színháf láto-
gatással kapcsolatos, de van-
nak kérdések a hallgatók 
szórakozási formáira, aktív 
ás passzív sport- és művé-
szeti tevékenységéré, * zenei 
irányú érdeklődésére, sza-
badidejük felhasználására, 

stb. A kérdéscsoportok álta-
lában 3—7 kérdést foglalnak 
magukba. Az irodalm(Tvonat-
kozású kérdéscsoport például 
ilyen kérdéseket tartalmaz: 
milyen tárgyú és irányzatú 
szépirodalmi alkotások ér-
deklik leginkább; az utóbbi 
félévben olvasott művek 
megoszlása szám-, tárgy- és 
szerző szerint; könyvellátott-
ság, könyvállomány; milyen 
folyóiratokat olvas; stb. 
Vagy a harmadik témacso-
port kérdései: mely izinmű-
vészeti ág érdekli leginkább; 
milyen gyakran jár színház-
ba; van-e színházi bérlete; 
legjelentősebb színházi élmé-
nye az utóbbi időben, stb. 
A második vizsgálati téma a 
hallgatóság általános'művelt-
ségi színvonalára hivatott 
adatokat szerezni. A kérdőív 
hét kérdéscsoportot foglal 
magába; ezek: irodalom, tör-
ténelem éi politika, földrajz, 
zeneművészet, képzőművé-
izet, film- és színművészet, I 
végül technika éi természet-
tudomány. Egy-egy kérdés-
csoporton belül 3—4 kérdés 
található. A példa kedvéért 
<tt il felsorolunk néhány 
kérdéieioportot, Irodalom: 
Shakespearenek milyen ki-
rálydrámáiról tud, i erek kö-
zül melyik kezdődik az „Ügy 
döntöttem, hogy gazember 
lenek" c. monológgal; a 
„Varázthegy" i s s nőjének 
milyen müveit ismeri még; 
Gorkijnak mely műveit is-
meri, ezek közül melyiket ér-
tékeli a leginkább ói miért; 
torolja fel Móric* Zsigmond 
trilógiáinak egyes könyveit. 
Történelem, politika: milyen 
amerikai őskultúrákról tud; 
sorolja fel az tín. központi 
illetve antant hatalmakat; 

mely európai országokban 
van jelenleg is monarchikus 
államforma, Film- és szín-
művészet: milyen ágait is-
mert a színművészetnek, ne-
vezzen meg öt világhírű 
filmrendezőt, ki rendezte a 
„Patyomkin páncélos" c. fil-
met, kit tartanak a világ ma 
is élő legnagyobb Shakes-
peare-szinészének. 

Pontozott tanulságok 
Az ily módon előkészített 

Í s lebonyolított adatfelvételt 

övette a munka legjelentő-
sebb része: az adatok feldol-
gozása és értékelése. Az első 
vizsgálati témánál az adatok 
feldolgozása az egyes kérdé-
sek természetétől függő ka-
tegóriák felállítása alapján 
egyszerű statisztikai módsze-
rekkel történt. Jóval bonyo-
lultabb volt a második vizs-
gálati téma értékelése. Erre 
nézve pontozási rendszert 
dolgozunk ki. A pontozási 
rendszer kidolgozásánál kü-
lönböző elveket érvényesítet-
tünk, Ezek közül különösen 
kettőt tartunk említésre ér-
demeinek. Az ellő probléma 
a pontozás egysserü vagy mi-
nősített volta, a második pe-
dig as eredményeuég méré-
téhet izükséges viszonyítási 
alap megállapítáiának mód-
ja volt. 

Az ellő kérdést illetően a 
Módszertani Bizottság a* ér-
tékelés során a minóiitett 
pontozási rendszert alkal-
mazta. Ezt két etskÖMtel ér-
tük el: egyrészt progrfttsív 
pontosánál, másrészt minő-
ségi pontszámok adatával. 
Az eliőre nézve álljon előt-
tünk a következő példa: A 
zeneművészet című kérdés-
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Alkossuk meg a béke tudományát! 
(Folyt, az L oldalról) 
az értelmiségi dolgozók ho-
gyan támogatják a béke meg-
védésének ügyét. A konfe-
rencia megmutatta hazánk 
elszántságát, azt, hogy élni, 
dolgozni, alkotni akarunk, és 
ez nemcsak a 9 mUlió ma-
gyarnak a véleménye csu-
pán, hanem a két és fél 
milliárd embernek a legter-
mészetesebb gondolatát feje-
zi ki: az élethez való ragasz-
kodást. 

A délelőtti ülés dr. Hol-

lóey Károly kalocsai főor-
vos és Sándor Jenő Szolnok 
megyei pedagógus felszólalá-
sával ért véget. 

A délutáni ülésen dr. Ráv-
nay Tamás, a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem rek-
tora elnökölt A szünet utá-
ni első felszólaló Miklós Klá-
ra, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház Jászai-díjas művésznője 
volt, aki a művészek nevé-
ben üdvözölte a konferenciát 
és előadta Hans Keller A 
béke győzni fog versét 

egészségének visszaállítására 

Ábrahám Ambrus e lőadása 
A délutáni ülés Ábrahám védelem genetikai hatásai az 

Ambrus Kossuth-díjas egye- egész emberiség problémáját 
temi tanár, akadémikus „A képezik. 
háborúval kapcsolatos lelki — Minden józanul gondol-
és testi megterhelések hatása kodó orvos követeli az atom-
az emberi szervezetre" című robbantások beszüntetését — 
előadásával kezdődött. Eb- említette többek között 
ben kifejtette, hogy a hábo- £)r. Karády István egyete-
rút nem lehet a létért való mi tanár, az orvostudomá-
kiizdelemként felfogni. nyok kandidátusa a háborús 

— Mi nem tartjuk — megterhelések kórélettani 
mondta — a háborút termé- jelentőségéről beszélt.. Az 
szett törvénynek — mint sok emberi szervezet sok esetben 
polgári tudós — és azt vall- képtelen a háború után 
juk, hogy igenis, a háború 
kiküszöbölhető. Nem volt 
mindig háború, az emberi 
civilizáció teremtette meg, 
az agy fejlesztette ki. Az el-
nyomók és elnyomottak 
szembenállása a létalapja. 
És nincs nagyobb kötelessé-
ge a civilizált világnak, mint 
a háború teljes megszünteté-
se. A háború teljes kiküszö-
bölése, ma még utópia. De 
eljön az idő, amikor valóság 
lesz. 

V. P. Komiszarenko aka-
démikus, az Ukrán Béketa-
nács elnöke, miután üdvözöl-
te a konferenciát ismertette 
az atomrobbantások által 
keletkezett szennyeződések 
okozta veszélyeket A hiro-
simai atombomba még ma is 
szedi áldozatait, tizennyolc 
év után. Beszélt arról, hogy 
• radioaktív anyagok súlyos 
elváltozásokat okoznak az 
emberi szervezetben, és mint 
ez Japánban tapasztalható, 
sokan halnak meg ma is, 
vagy gyakran Voltak bete-
gek, sokszor gyengélkednek, 
alacsony munkabírásúak, 
akik a két ledobott atom-
bomba hatósugarában voltak 
annakidején. Sokan életun-
tak, nem akarnak gyereket 
és idegbántalmakban szen-
vednek. Halott utódok jön-
nek a világra, torzszülöttek. 

A tudomány eredményeit 
— mondotta V. P. Komisza-
renko — az emberiség javára 
kell fordítani és ennek meg-
valósításáért küzdeni kell! 

Ezt követően dr. George 
Vuchs bécsi egyetemi tanár 
arról beszélt, hogy a sugár-

s egy életen át viseli a stress-
behatások káros nyomait 

Dr. Huszák István Kos-
suth-díjas egyetemi tanár a 
Testi és lelki megterhelések 
pszihológiai következményei-
re hívta fel a figyelmet. 

— A háborúnak súlyos er-
kölcsi emberromboló hatása 
van — hangsúlyozta — és 
amikor a háborús rém a rá-
dió hullámainak gyorsaságá-
val terjed, ez nem hagyható 
figyelmen kívül, mert a há-
borús megterhelések hatásá-
ra primitív érzelmi világú 
lesz az ember. 

Dr. Obál Ferenc tanszék-
vezető egyetemi tanár, az 
orvostudományok kandidátu-
sa a sugárenergia biológiai 
hatását vizsgálta. Kiemelte, 
hogy az atombomba-kísérle-
tek okozta sugárnövekedés 
máris számadatokkal kifejez-
hető, s ez nagyon nagy ve-
szélyt rejt magában az em-
beriség jövőjét tekintve. 

Felszólalt dr, Petri Gábor 
egyetemi tanár, országgyűlé-
si képviselő is, aki a növek-
vő fegyverkészletekre hívta 
fel a résztvevők figyelmét 

Százötven éve halt meg az elsft 
magyar-orvosi füvészkönyv szerzője 

Emlókezós Diószegi Sámuelre 

Ortutay Gyu l a beszéde 
Végül dr. Ortutay Gyula 

akadémikus, a Hazafias Nép-
front főtitkára szólalt fel. 
Értékelte az eddigi tudomá-
nyos konferenciákat. El-
mondta, hogy e konferenciák 
tanácskozásain csaknem 800 
—900 tudományos kutató 
vett részt Az előadások vi-
tájánnak ismertetése révén a 
hazai tudósközvéleményt és 
közgondolkodást áthatják az 
elhangzott eszmék. Rámuta-
tott arra, hogy minden tu-
domány középpontjában az 
ember, a társadalom fejlődé-
sének ügye áll, legyen az 
akár természettudományi, fi-
lozófiai stúdium vagy köz-
gazdaságtani elmélet, techni-
kai gyakorlat elemzése. De 

ka, amely a társadalom igaz-
ságait valósítja meg, amely 
a munka és az alkotás sza-
bad világát teremti meg, 
amelyik igazában a békében 
valósul meg. Ez a világ a 
szocialista társadalom vilá-
ga. s minden jóakaratú mun-
kás alkothat benne. A tu 
dóénak egyszerre kell saját 
szakmáját és ez a legiga-
zabb, legfontosabb tudo-
mányt ismernie: erről a ket-
tőről szólt minden tudós-
konferenciánk, így az igen 
értékes szegedi konferencia 
is — fejezte be beszédét dr. 
Ortutay Gyula. 

A tanácskozás dr. Rávnay 
Tamás egyetemi tanár, a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem rektorának zársza-az ember legszebb tudomá 

nya mégis az a tudomány, az vával ért véget 
az irányító és szervező mun (B. Gy^ 

A XVIII. század végén je-
lentős határkőhöz érkezett a 
magyar botanika. Ekkor szü-
letnek az első jelentősebb 
magyar nyelvű munkák, 
amelyek a magyar hazai nö-
vénytan számára felbecsül-
hetetlen értéket jelenteneli. 
Ebben a munkában orosz-
lánrészt vállalt egy izzig-vé-
rig nemzeti gondolkodású 
ember, Diósszegi Sámuel, aki 
bár nem volt botanikus, a 
botanika és az orvostudo-
mány számára maradandót 
alkotott. Linné rendszerét ő 
ültette át magyarrra, megte-
remtve a leíró növénytan és 
morfológia szaknyelvét. 

Hogyan is jutott el neve-
zetes alkotásáig? Diósszegi 
1760-tól 1813-ig élt. Mint a 
debreceni főiskola diákja 
kezdte pályáját, ahol ekkor 
még a természettudományo-
kat nem adták elő hivata-
losan. Szorgalmas tanuló, ki-
tűnő matematikus volt. 

Már ekkor készült egy 
külföldi tanulmányútra. A 
német nyelvet magánszorga-
lomból sajátította el, s ki-
került a természettudomá-
nyok egyik korabeli európa-
hírességű egyetemre, Göttin-
gába 

Hazajövetele után, 1779-
ben feleségül vette Fazekas 
Máriát, s így kapcsolatba 
került Fazekas Mihály-al, a 
Ludas Matyi szerzőjével. 
Együtt írták meg a Magyar 
Füvészkönyvet, amely 1807-
ben jelent meg Debrecenben 
mintegy 3000 példányban. 
Érdeklődés hiányában a ki-
adott köteteknek fele egy 
pincében porosodott. A 
könyv sikertelensége csak 
befolyásolta tüdőbetegségét, 
amely egyre inkább el-
hatalmasodott rajta, 1813. 
augusztus 2-án sírba dön-
tötte. Az említett Füvész-
könyv sikertelenségét egy 

önálló munkával pótolta, 
megírta az Orvosi Füvész-
könyvet, mint a Magyar Fü-
vészkönyv praktikai részét. 

Diósszegi munkásságának 
jelentőségét nem győzhetjük 
eléggé hangsúlyozni, mert az 
valóban forradalmi tettnek 
számit tudományos, és gya-
korlati szempontból is. A 
gyakorlat számára írt mun-
ka nem csak szakmai, ha-
nem irodalmi szempontból is 
gyönyörködtető olvasmány. 
Szinte felderül az olvasó, ha 
olvassa az érdekes leírásokat 
egyes növényekről, azok or-
vosi használatáról. Termé-
szetesen találkozhatunk több 

túlhaladott nézettel is az 
egyébként tudományos szem-
pontból is alapos munkában. 

Ezen negatív vonások mel-
lett azonban értékes leírásai 
a növények orvosi hasznáról, 
amelyekkel nagy hiányossá-
got pótolt, felmérhetetlenék. 

Diósszegi munkásságának 
valódi értékét csak napjaink-
ban mérhetjük• fel igazán, 
amikor is az általa megírt, 
még pusztán egyszerű meg-
figyelésekre támaszkodó le-
írások a növények gyakor-
lati felhasználásról kísérleti 
bizonyítékok birtokában 
eredményesen használhatók. 

Laki Ferenc 

даШШиии*wd^lOn 
Az Egyetemi Énekkar külföldi hangversenykörútjáról 

Pályázatot hirdet a 
Természettudományi Közlöny 

A Természettudományi Közlöny c. folyóirat tudományos 
ismeretterjesztő cikkek írására pályázatot hirdet a lap ol-
vasói számára. A témakör: »A tudomány mindinkább tei" 
melőerővé válik.« A szerző nevét és címét tartalmazó, jel-
igével ellátott, lezárt borítékot mellékelni kell a pályamű-
höz. A pályamű terjedelme 9—10 normál gépelt oldal le-
het. (Oldalanként 28 sor.) A pályázóknak öt példányba kell 
beküldeniük műveiket a folyóirat szerkesztőbizottsága cí-
mére, a téma illusztrálására kívánatos, esetleges 4—5 kép-
pel együtt. A beküldési határidő: 1963. szeptember 30. Pá-
lyadíjak: I. díj (három db) 1000,— Ft, II. dij (három db) 
750,— Ft, III. díj (három db) 500,— Ft. 

A pályázat díjnyertes cikkeit a folyóirat szerkesztőbi-
zottsága leközölteti, s megjelenésekor a közlésért járó hono-
ráriumot is kifizetteti. Leközlik azon pályaműveket is, me-
lyek jutalmazásban nem részesülnek ugyan, de amelyeket a 
szerkesztő bizottság — a pályamű színvonalából következően 
közlésre javasol. E művek szerzőinek is a szokásos szerzői 
honoráriumot utaltatják ki. 

Motorszerelő tanfolyam 
Háztartási gépek bemutatója 

AZ EGYETIHI M Ö D O L G O Z Ó K SZÁMÁRA 

Csaknem egy évig tartó 
felkészülés, a vártnál kissé 
gyengébben sikerült búcsú-
hangverseny, nagy várako-
zások és izgalmak után ér-
keztünk meg Krakkóba, 
lengyelországi hangverseny-
kőrútunk első állomására, 
május 15-én késő este, a 
szczecini műszaki egyetem 
vendégeiként 

A Krakkó melletti Nova 

csoport egyik kérdése: Verdi-
nek milyen operáiról tud? 
Az e kérdésre adott válaszok 
öt mű megnevezéséig mű-
venként 2—2 pontot, az ötön 
felül megnevezett művekért 
címenként 3—3 pontot kap-
tak. A minőségi pontozásra 
szolgáljon a következő példa: 
A képzőművészeti kérdéscso-
port egyik kérdése: nevezze 
meg a „Mona Lisa", az „Éj-
szakai őrjárat", a „Hunyadi 
László siratása", a „Majális" 
és a ,Juss" című képek al- megszövegezésével — ame-

mot azonban negyvenben ál-
lapítottuk meg. Aki ezt el-
érte, teljesítménye szászáza-
lékosnak minősül. 

A sokoldalú 
képzettségért 

Természetesen az értéke-
léssel, a számok „megszólal-
tatása" után levont rendkí-
vül sok és nagyon érdekes 
következtetés levonásával és 

kotóit. Helyes válaszok ese-
tén, megnevezett alkotónként 
3—3 pontot, a teljes megfej-
tésért külön 3 pontot kapott 
a hallgató. 

A másik probléma — mint 
már szó esett róla — a vi-
szonyítási alap kérdése. Nyil-

> vánvalóan maximális köve-
telményt támasztottunk vol-
na a hallgatókkal szemben, 
ha minden kérdésre — gon-
dolunk itt a felsorolás-szerű 
válaszokat kívánó kérdések-
re — kimerítő válaszokat kí-
vántunk volna. Nem várhat-
juk el pl., hogy valaki vala-
mennyi Gorkij-müröl, vagy 
amerikai őskultúráról tud-
jon, vagy képes legyen fel-
sorolni a Föld valamennyi 
szigetországát, vagy éppen a 
latin-amerikai államokat. 
Azoknak a kérdéscsoportok-
nak a tekintetében tehát, 
amelyeknek egyes kérdéseire 
a válasz felsorolás-jellegű, 
ún. optimálisan elérhető 
pontszámot állapítottunk 
meg. tgy például az első, 
irodalmi tárgyú kérdéscso-
porton belül — ahol három 

I kérdésre is felsorolással kell 
válaszolni — maximálisan 
elérhető 70 sót 80 pont is; az 
elérhető optimális pontszá-

lyekről egy későbbi számban 
szeretnénk tájékoztatást ad-
ni — a munka nem ért vé-
get. Mindezt csak kiindulási 
pontnak tekintjük ahhoz, 
hogy az Egyetem keretein 
belül, állami és társadalmi 
szervek széleskörű közremű-
ködésével megtaláljuk azo-
kat a formákat és eszközö-
ket, melyek alkalmasak le-
hetnek arra, hogy hallgató-
ink általános érdeklődési irá-
nyait — ahol az szükséges — 
helyes mederbe tereljük, 
másrészt minél magasabbra 
emeljük az egyetemről kike-
rülő fiatal jogászok általános 
műveltségi színvonalát, ille-
tőleg ilyen irányú további 
fejlődésükhöz egyetemi éveik 
alatt szilárd alapokat szerez-
zenek. Ügy véljük, ezzel is 
— s nem is kis mértékben 
— hozzájárulunk a művelt, 
sokoldalúan képzett szociális 
ta embertípus kialakításá-
hoz. 

Dr. Szűcs István 

Hutában adtuk első lengyel-
országi hangversenyünket. 
Meggyőződhettünk arról, 
hogy a lengyel—magyar ba-
rátság ma is intenzíven élő 
és ható hagyomány. Erre 
gondoltunk, és gondoltak 
lengyel kísérőink is másnap, 
mikor a krakkói vár temp-
lomának kriptájában meg-
koszorúztuk Báthori István 
s í r j á t 

Négynapos varsói tartóz-
kodásunk felejthetetlen él-
ménye a Zelazowa Wolában 
található Chopin-házhoz, tett 
látogatásunk volt Vasárnap 
délelőtt, csodálatos napsütés-
ben sétáltunk a házat övező 
hatalmas park zöldelő fái 
a la t t s megigézetten hallgat-
tuk a kis ház1 nyitott abla-
kain át kiszűrődő akkordo-
kat. 

Utunk következő állomá-
sán, Poznanban a hangszer-
múzeum volt a legérdeke-
sebb látványosság, itt őrzik 
Chopin zongoráját is. Egy 
hatalmas gumigyár kultúr-
termében hangversenyeztünk 
a gyár munkásai előtt. 

Izgatottak, boldogok és kí-
váncsiak voltunk, mikor 
másnap már Szczecin felé 
száguldott velünk a személy-
vonat óránként 100—120 km-
es sebességgel. 

A pályaudvaron testvér-
énekkarunk tagjai fogadtak 
bennünket, élükön rektoruk-
kal. Virágot hoztak nekünk, 
dallal köszöntötték a vendé-
geket, s mi is meghatottan 
feleltünk dallal. 

Egy három estéből álló 
hangversenysorozat kereté-

A 
al-

ben adtunk koncertet, 
szczeciniek énekkara ez 
kalommal ünnepelte műkö-
désének tízéves jubileumát. 
Az első és harmadik estén 
ők adtak koncertet, a máso-
dikon mi. Nyolcvanöt tagú 
együttesük hatalmas hang-
erőt képvisel, nagyszerű te-
norszólammal, kulturáltan 
éneklő és nagy dinamikai 
teljesítményekre képes női 
karral rendelkezik. 

A mk hangversenyünkre 
május 24-én került sqr. Már 
a főpróbán meggyőződhet-
tünk arról, hogy a hangver 
seny színhelye, a helyi fil-
monikusok nyolcszázszemé-
lyes hangversenyterme 
akusztikai szempontból na-
gyon ideális. A himnuszok 
elhangzása után Szabó Gá 
bör, elsőéves magyar—olasz 
szakos hallgató, énekkarunk 
tagja rövid lengyel nyelvű 
üdvözlő beszédet mondott 
Produkcióink után egyre 
emelkedettebb lett a hangu-
l a t a vastapsokat kellemes 
meglepetésekkel, műsoron 
kívül előadott lengyel nép-
dalfeldolgozásokkal honorál-
ta az énekkar. 

Nehéz volt a búcsúvétel 
Mikor vonatunk elhagyta a 
vendéglátó város pályaudva-
rát, a lányok a kocsiszaka-
szokba zárkóztak, a függö-
nyöket összehúzták. A fiúk 
jórésze erősen kihajolt 
nyitott vonatablakokon, hogy 

.még utoljára valamit láthas 
son a mögöttünk maradó 
lengyel tájakból. 

Cs. F. 

A Jóasef Attila Tudomány-
egyetem Szakszervezeti Bi-
zottságának nőbizottsága 
eredményes munkát végzett 
az elmúlt hónapokban. Az 
egyetemi nődolgozók részére 
motorszerelő tanfolyamot 
rendezett, melyen Udvardi 
Ferenc, a Ságvári Endre 
gyakorló gimnázium poli-
technika tanára ismertette 

tására. Az egyetem nódelge-
sói Kertes Mihály, a villa-
mossá«! gépek szaküzletének 
vezetője, előadása után szá-
mos kérdést tettek fel a 
gépek használatára, a veszé-
lyesség elkerülésére vonat-
kozóan. 

Júniusban két jelentősebb 
rendezvényt bonyolított le 

meg a tanfolyam hallgatóival sikeresen a nőbizottság: 18-
az autó és motorszerelés leg- án ünnepélyt szerveztek az 
lényegesebb fogásait. egyetem nyugdíjasai számá-

A napokban a nőbizottság ra, valamint gyermeknapot 
ankétot szervezett a máso- rendeztek az egyetem dolge-
dik műszakot megkönnyítő, zói és oktatói gyermekeinek 
ú j háztartási gépek bemuta- részére. 

A motorszerelő tanfolyam résztvevői Udvardi Ferenc 
politechnikai tanár irányításával nagy érdeklődéssel 

tanulmányozzák egy autó-motor alkatrészeit. 

J m á i 

K I M I T T U D . . . 
Az egyetemi Ki Mit Tud? sikerén felbuzdulva meg 

kellene rendezni az előadók, »ki mit tud—ját is. Milyen 
érdekes lenne például, ha a Bolyai Intézetben a Binominális 
tétel alkalmazásai a középfrancia nyelvjárás felhangjaiban 
c. kollégiumot tartaná P. Huba bölcsészelőadó, majd a jogi 
karon a Polgárjogi bölcselmek a Cyprus anonymus felhám-
réteg gyantajárataiban c. speckollégiumra hívnák meg R. 
Tas adjunktust, és a Kémiai vegyelemzés távlatai Balassi 
Bálint virágénekeiben c. nyolcvan előadásból álló tanfolya-
mot tartaná a magyar intézetben S. Töhötöm kémikus 
docens. robi 

Kun fotó 
A háztartási gépek bemutatóján az egyetem nödolgozoi 

számos kérdést tettek föl Kertes Mihálynak, a villamos-
sági gépek szaküzlete vezetőjének. 



•SZEGEDI KGTVTW 

Tóth Sándor rézdomborítása 

<Vímu JUjJklás: 

Csillagok árnyékában 
Csillagok árnyékában, 
hullámzó semmiben, 
világok já tékában 
gyönyörködik szivem 

és néha megdobogva 
felnéz a végtelenbe. 
Holdakra és napokra. 
Az ezerarcú rendre. 

Szeretne énekelni 
• • fénybe lépni bátran. 
Nem látja senki, senki 
csillagok árnyékában. 

<Vág-áii Qtnu: 

Egy másik ház 
nem hfv viasz« többé 
A házat, hol éltem percek halmazában 
idegen emberek bontják 
és húznak más falakat. 
Itt feküdt Anyám, kezem fogva 
kérdezte közben néha: 
megjöttél, fiam? 
s a gang is feltépett most. 
Piros muskátli árvult magányában 
nő az agávé, 
hátul a kertben érik a füge; 
korai szőlő » e m e kap pirosba. 
A krumpli helyét még O szabta ki. 
kerités mellett, szilvák alatt, 
a rávetette árnyát délután 
a fásfészer a a disznóól. 
Megszakadva bámul padlái mélye, 
a üressége utcára ásít. 
A ravatal Itt állt 
s a gyász sötété nem fedi 
az ajtót: 
kitették, a a füvön fekszik 
délutáni megnyugvások rózsailiatábaii 
Mert gondozott virágai élnek még. 

Itt élttlnk, a e házat 
bontják idegen emberek 
és húznak máa falakat 
volt életünkre. 

A vén tuját kivágták, 
árok menti kőrisek hüaében nem ülök 
e más ház nem hiv vissza többé, 
mint Anyácskám csókja és könnyei. 

HARASZTI IMRE: 
C z á r a z októberi est volt, 
° a hold bágyadtan vilá-

gította meg a poros utcát. 
Nem messze a rádió ritmu-
sos táncdalát csapkodta az 
esti szellő. A „Vadkacsa" 
előtt zsebredugott kézzel egy 
fiatalember álldogált, s ci-
garettája alig égve lógott a 
szájában. Az étteremben 
csendben iszogattak-beszél-
gettek az emberek. 

„Bemenjen, vagy menjen 
tovább?" — nem tudta el-
dönteni. 

Szomjas éppen nem volt, a 
kíváncsiság mégis motosz-
kált benne, legalább szétnéz-
ne. Úgyis ismerkedni kelle-
ne a községgel, a lakóival, 
hisz alig egy hónapja került 
ide a főiskoláról. Ha viszont 
bemegy, elkésik a nevelőtes-
tület gyűléséről, mert bent 
sokan vannak és esetleg nem 
kerül hozzá a pincér. 

A cigaretta csutkáját 
messzire eldobta. Fülébe szű-
rődött a rádió muzsikája, 
amely a szerelemről zenélt. 
Közben azon töprengett, mi-
ért is ide kérte magát, mikor 
mehetett volna városra is, 
vagy közelebb a falujához. 
Erre ugyan még volna le-
hetőség. Ez se nem falu, se 
nem város. Igazi alföldi po-
ros nagyközség. Telítve özön 
problémával, legalább any-
nyira, mint a száraz levegő 
porral. Az Iskolában is van 
elég baj. Túlzsúfolt osztá-
lyok, az övé is túllépte a 
megosztás határát, a nevelő 
is kevés. Az ú j iskola csak 
1964-re készül el. Jobbik én-
je mégis azt súgta: nem sza-
bad meghátrálni. 

Zsebéből előkotorászta öt-
venfilléres szakaszjegyét, 
amellyel a nagyállomásig 
utazott a kedves, tolongó vil-
lamoson, valamikor július-
ban . . . Borsószem nagyság-
nyira gyűrte, feldobta a le-
vegőbe, s jobblábas rúgással 
az út közepére küldte. Hadd 
nyelje el a por ezt az em-
léket i s . . . 

Megfordult, elindult sétál-
ni a Ladányi utcán. A cse-
megebolt világos kirakata 
előtt megállt, begombolta 
kissé kopott zakóját. Kétszer 
végigsimított sovány arcán 
és a sok konzerv, szalámi 
láttára nyelvével nagyot 
csettintett. Zavartan nézett 
hátra, hogy nem vette-e ész-
re valaki. 

A z utcán alig járkáltak. 
* Néhány percig még az 

étvágygerjesztő árukat szem-
lélte és ar ra gondolt, leg-
alább meghízik a vidéki jó 
koszton. Aztán nagyot nyúj-
tózkodott és tovább sétált. 
Katonás léptei elárulták, 
hogy szigorú tanár szeretne 
lenni. Kulcscsomóját lassan 
forgatva jött visszafelé. Né-
ha-néha lányok siettek el 
mellette, az utcaajtóban itt-
ott öregasszonyok beszélget-
tek. 

Gondolata] messzejártak, 
de végül megunta a kalan-
dozást. Ott állt az utcán, 
szájában érezve a keserű kö-
zönyt, amely elől nem lá-
tott egyelőre semerre mene-
külést. Még nem találta fel 
magáit a faluban, barátai 
sem voltak, habár kartársai 
kedvesek hozzá. 

Nagyocska kislány köszö-
nése ébresztette fel álmos 
gondolataiból: 

— Jó estét, tanár úr. 
Anti zavarában csak bólin-

tott, annyira meglepődött. 
Azon gondolkodott, hogy 
melyik osztályban találko-
zott ezzel a kislánnyal, a 
VH-ben, vagy a VIII-ban? 
De mindez csak egy pillana-
tig tartott. Kezdett keserű 
közönye elmúlni, már mo-
solygott, örült, hogy észre-
vették, ismerik is. Rágyújtott 
és jóízűt szippantott ciga-
rettájából. Már nem érezte 
magát olyan egyedül. Fütyü-
részni kezdett, s megállt a 
mozi hirdetőtáblája előtt. 

„A vörös t intát" vetítették 
nyolctól. Hirtelen az órájára 
pillantott. 

— Te jó ég! ö t perc múl-
va nyolc és én még itt va-
gyok — mormogta. Meggyor-
sította lépteit, elindult az is-
kola felé. Hamar odaért. A 
cigarettafüst vastagon öm-
lött ki az ajtón és gyorsan 
elvegyült s felkavart porban. 
Belépett: 

— Jó estét, szervusztok, — 
és bólintott hozzá. 

Már minden tagja jelen 
volt a tantestületnek, csak ő 
késett. Lassan elhelyezkedett 
a hátsó padsorban. Ekkor 

Ó R A R E N D V Á L T O Z Á S 
vette észre, hogy önkéntele-
nül Klári mellé ült. 

— Kezét csókolom, Klári-
ka — pótolta az előbb elmu-
lasztott üdvözlést. Igaz, ezt 
is alig hallhatóan mondta, 
pedig nagyon vágyódott asz-
szony után. Különösen, mi-
óta megtudta, hogy Klári ön-
hibáján kívül elvált és most 
független. Nagyon csinos 
volt mindig. Most is szűk 
szoknya feszült egészséges 
tesitén, ahogy beljebb húzó-
dott a padban. Kerek mellei 
majd kibuggyantak blúzából. 
Vállára omló fekete hajával 
kellemes jelenség volt. 

C oha még ilyen közel 
^ nem érezte magához, 

szinte érezte testének illa-
tát. Zavarában nem is tudta, 
mihez kezdjen. Nem akarta 
tovább nézni — még feltűnő 
lesz, Ügy látszott, Klári át-
engedi magát a szemlélődé-
sének. 

A bizonytalan pillanatok-
nak az igazgató üdvözlősza-
vai vetettek véget. 

— A testületi értekezlet 
tárgya, kedves kartársak, 
nem más, mint órarendvál-
tozás — zengte rekedtes te-
norhangján. Beszélt a soron-
levő feladatokról, s végül 
ajánlatot tett. hogy vállalja 
el valaki a Bem utcai iskola 
VII. osztályának a vezetését. 

összegyűrt papírdarabka 
csúszott Anti elé. 

Izgatottan' simította ki: 
„Kérem, vállalja el: Klári" 
Klári ebben az iskolában 

volt osztályfőnök. Anti tud-
ta, hogy ez a kis papírdarab, 
ra j ta azzal a néhány szóval 
— sokkal többet jelent a 
puszta szövegnél. Azonnal 
jelentkezett: 

— Talán én, igazgató kar-
társ, én elvállalom, hiszen 
helyben van a gyakorló kert 
és ott megvalósíthatom ter-
veimet, amit ismertettem az 
első alakuló értekezletünkön, 
ö t év múlva ott szőlő lesz 
— mondtam —, s most itt 
az alkalom, vállalom.' 

Finom, melegpuhe kéz szo-
rította meg idegesen babráló-
kezét. 

A z értekezletnek vége 
* * lett. Egyszerre léptek 

ki a teremből. Az udvaron 
lassú léptekkel haladtak, 
hagyták, a többiek hadd 
menjenek el mellettük. Nem 
beszélgettek, csak nézték 
egymást áhítattal, míg Bara-
básné mosolyogva rájuk 
nem szólt: 

— De nagy csend van, de 
hallgatnak! — Ezzel ő is to-
vább sietett. 

Egyedül maradtak a sötét 
kapualjban. 

— Elkísérhetem, Klárika? 
— Nem. nem, könyörgöm, 

még ne! Mit szólnának, hogy 
ilyen h a m a r . , . hisz tudja, 
hogy alig négy hónapja, hogy 
elváltunk — suttogta az asz-
szony. 

Anti közel lépett hozzá. 
Látta a sötétben szemét, 
mely úgy ragyogott, mint a 
legközelebbi csillag, önkény-
telenül forrt össze az ajkuk. 
Mohón csókolták egymást. 

Csoszogó léptek riasztották 
szét őket — valaki hazafelé 
ballagott. 

— Legyen türelemmel, 
Anti, hisz tudja, én is sze-
retem — súgta Klári. 

JSlváltak. Tudták, hogy 
másnap úgyis találkoznak. 

Anti egy szíve szerinti, 
szerelmes dalt dúdolva bal-
lagott végig az utcán, arcán 
rpég diákos naivság és élet-
szomj. Boldog volt, most már 
örült, hogy ide került. Nem 
is vacsorázott, hanem gyor-
san lefeküdt, hogy minél 
előbb elkövezzen a holnap. 
Nehezen jött álom a szemé-
re. csak forgolódott, hányko-
lódott az ágyon. Képzelete 
mindig az asszonyba ütközött. 
Elképzelte Klárit, amint el-
lenáll, majd képzeletben bir-
kózott vele és mohón csó-
kolta nyakát. 

Reggel az óra éktelen csör-
gése rázta fel. Hosszan, na-
gyon sokáig dörzsölte a sze-
mét. Fél hét volt. 

I f i u g r o t t az ágyból, gyor-
san megmosakodott, 

sebtében bekapita reggelijét, 
átnézte aznapi óravázlatait, s 
elindult a Bem utcai isko-
lába. Sietett. Minden köszö-
néshez megemelte ú j kalap-
ját. 

Klári még nem volt ott. 
Benézett az osztályába, 
csendre intette a gyereke-
ket. Várakozásra, .töprengés-
re több idő nem volt, sem 
az újságolvasásra — csen-
gették a nyolc órát. 

Pontosan szeretstt kezdeni, 
úgyis kevésnek bizonyult a 
45 perc. 

A gyerekek hangoskodva 
fogadták, de habfehér köpe-
nye, komoly tekintete lecsil-
lapította az osztály hullám-
zó kedélyét. 

A megszervezéssel sok idő 
telt el. Amikor a célkitűzé-

séhez ért, hallotta, hogy nyí-
lik a szomszéd tanterem a j -
taja . Megjött Klári. 

Alig várta, hogy kicsenges-
senek. Az összefoglalást rö-
vidre fogta, s mire a csengő 
felberregett, az osztályt fel-
sorakoztatta. Csendben vo-
nultak ki az udvarra, ahol 
aztán elkezdődött a minden 
óra után megismétlődő já-
ték. 

Klári még most sem fe-
jezte be az órát, kénytelen 
volt megállni az aj tó előtt. 
Hallgatózott. Ekkor adta fel 
Klári a házi leckét. 

— Gyerekek, a 75. oldaltól 
a 77. oldalig, a honfoglalás 
— hallatszott belülről a ked-
vesen csengő hang. Megnyílt 
az eddig mozdulatlan, nehéz 
ajtó. Kivonult az osztály. 
Ketten maradtak a folyosón. 

Anti mohó pillantása vé-
gigröpülte Klári alakját és 
arcát. Törékeny alakja fá-
radtnak, gondterheltnek lát-
szott. Anti alig tudott szó-
hoz jutni. Végül mégis meg-
kérdezte: 

— Mi van veled? 
— A, semmi, semmi, csak 

sokat gondolkodtam kettőn-
kön és komoly elhatározásra 
jutottam. 

Szorosan Anti mellé lé-
pett, úgy mondta: 

— Hozzád megyek felesé-
gül, hisz tudod, szeretlek, de 
arra kérlek, hogy kérjük az 
áthelyezésünket, azonnal. 
Mit bánom én, akárhová, de 
itt a rossz emlékek . . . meg 
mit tudom én , . . ez a poros 
falu . H. Menjünk innen, eb-
ből a porfészekből, jobb lesz 
a városban letelepedni. A 
város a mindenem, ott len-
nék igazán boldog veled. 

I T érdő tekintetével Antin 
l v csüggött, aki csak f ú j -

ta, fú j t a a cigarettafüstöt, 
neki a falnak. Onnan lecsa-
pódott a kövezetre. 

Végül összeszedte magát: 
— Sem akaratom, sem 

erőm nincs ahhoz, hogy in-
nen elmenjek. Kegyetlenség, 
háládatlanság volna tőlem 
itthagyni ezt a sok kíváncsi 
gyerekszemet. Megfogadtam, 
amikor idejöttem, az első ér-
tekezleten, hogy megbirkó-
zom a tudatlansággal, a szik-
kel, úgy, mint azok a csene-
vész kis fák ott a gyakorló 
kertünkben, fin itt maradok. 

Nem folytathatta. Csenget-
tek. Cigarettája végét lapos-
ra taposta, mostmár a be-
vonuló gyerekeket figyelte. 

Klárinak sem volt több 
ideje. A szemében megjelent 
könnycseppet nem követhet-
te a többi, neki is folytat-
nia kellett a tanítást. 

A S Z E R Z Ő E M L É K É H E Z MÉLTÓ E L Ő A D Á S 

Wagner bemutató 
a Szegedi Nemzeti Színházban 

Éoek hosszú vitái után úgy látszik, a 
wagneri életmű migis csak megkapja a 
feloldozást olyan vétkek alól, amelyekért 
jobbára nem felelős. A szerző születésének 
ISO. évfordulóján Szegeden is újra szín-
padra került Tannhüuser. 

Akár az egész életmű, ez a zenedráma is 
rendkívül összetett. Óvakodnunk kell min-
den egyoldalú magyarázattól. A monda, a 
kor, amelyben keletkezett és amelyben 
Wagner feldolgozta, azok a művészeti 
és politikai irányzatok, amelyek a mű meg-
írásakor hatottak, a zeneszerző életrajzi 
vonatkozásai —« csak néhány kiragadott 
szempont, ezek együttes figyelembe vétele 
nélkül nem kapnánk teljes képet. Talán 
éppen a sokrétű mondanivaló késztette 
Wagnert sajátos, szimbolikus értelmű mon-
da-világának megteremtésére. Ez a mon-
davilág azon ben reális, emberi életkérdé-
sekből táplálkozik, lényegében azok stilizált 
visszfénye, t így az általános, földöntúli 
világban is önmagára lelhet a különböző 
korok embere.. 

A dráma zenei része is ebből a kétfajta 
anyagból áll: izgatott, érzéki motívumok 
harcolnak nyugodt, áttetsző harmómakkal. 
A zene magára vállalja azt, hogy a kimon-
datlant érzékeltesse, ezt a feladatot az un. 
vetérmotívumok segítségével oldja meg: 
azáltal, hogy egy motívum egy gondolat-
hoz, vagy eseményhez kötődik az asszociá-
ciós társítások révén a zene pontosabban 
körülhatárolt hangulat kifejezésére képes. 
A mű problematikája a hangszerelésben 
is visszatükröződik: a vonóskar nyugtalan 
vonaglása és a rézfúvók harmóniájának 
tiszta fénye a vázolt gondolat jól átgon-
dolt zenei kifejezése. A mű szerkezete ki-
egyensúlyozott: az első és második felvo-
nás ellentétpárja — az egyik úgyszólván 
pontról pontra ellentmond a másiknak — 
a harmadik felvonásban, a halál szintézisé-
ben oldódik fel. 

A Nemzeti Színház előadása jelentős 

eredmény, és a társulat fejlődéséről tanús-
kodik még akkor is, ha nem egészen egy-
öntetű és kiegyensúlyozott produkció. Egy 
Wagner-zenedráma többek között bizonyos 
hang-fekvést és előadástechnikát követel 
meg az énekesektől, valamennyi szerepre 
nem akadt igazi Wagner-énekes. Az ezút-
tal is kimagasló munkát végző V a szy 
Viktor ezért — nagyon helyesen — nem is 
erőltette túlzottan a Wagner-stílust, ha-
nem sallangmentes előadásra törekedett. 
Vadas Kiss László hangban és megjele-
nésben egyaránt ideális Tannh&user, ezút-
tal is kitűnő volt Szalma Ferenc, és na-
gyon jól formálta meg szerepét Karíkó 
Teréz. A szerephez képest túl világos hang-
színe ellenére kulturált és technikailag jól 
megoldott alakítást nyújtott Turján 
Vilma, Szabó Miklós, Sínk 6 György, 
a kisebb szerepekben B erdál Valéria, 
Vargha Róbert és Rissay Pál, Hor-
váth József találta meg legkevésbé a 
szerep megkívánta hangot. Az énekkar 
munkájáért Szalag Miklóst, a Venus-
barlang táncjelenetének koreográfiájáért 
dr. Baráthy Zoltánnit illeti a dicséret. 

A rendező Versényi Ida ezúttal is a 
tőle megszokott jó munkát nyújtotta: igye-
kezett a hamis operai játékstílus sallang-
jait elkerülni, s életszerűen stilizált játé-
kot varázsolt az opera színpadára, bár 
ezúttal, talán a romantika nevében, né-
hány indokolatlan engedményt tett a régi 
játékstílusnak. Sándor Lajos díszletei 
jól szolgálják a rendezői koncepciót, alap-
jában véve szépen megoldott, zárt képek, 
néhány részlettel axonban itt sem tudtunk 
egyetérteni. Kemenes Fanny jelmezeit 
a német középkor ihlette, s a visszafogott 
színek kellemes harmóniában olvadnak ösz-
sze. 

Mindent összevéve as előadás méltó volt 
az alkalomhoz, Wagner születésének ISO. 
évfordulójához, és új színt jelent az egyre 
változatosabb operai repertoárban. 

Kanyó Zoltán 



SZEGEDI EGYETEM. 2 

A magyar gyógyszeripar szolgálatában 
Beszélgetés a Szerves Kémiai Intézet vezetőjével 

A vegyészet vonatkozásá-
ban kormányzatunk gazda-
ságpolitikája többek között 
célul tűzte kl s magyar 
gyógyszeripar fokozott támo-
gatását. Gyógyszeriparunk 
cikkei ugyanis olyan kere-
settek a világpiacon, hogy 
jelentős — mintegy 60—70 
százalékban — exportra dol-
goznak gyógyszergyáraink, 
értékes valutát szolgáltatva 
népgazdaságunknak. S való-
ban, ha a külföldre látogató 
magyarok — akár a laiku-
sok közül valók is — nyi-
tott szemmel néznek körül 
a gyógyszertárakban, minde-
nütt felfedezhetik a magyar 
gyógyszeripar egy-egy kere-
sett, márkás különlegességét. 

Jelentős szerepe van ebben 
az egyetemeken folyó kor-
szerű kémiai kutatásoknak, 
általában az egyetemi kuta-
tók és a gyógyszereket előál-
lító gyárak intenzív kapcso-
latának. E kapcsolatok kiépí-
tésében a szegedi Természet-
tudományi Kar Szerves Ké-
miai Intézetének vezetősége 
példamutatóan jár elől: már 
1850-ben kapcsolatot létesített 
a Kőbányai (volt Riehter) 
Gyógyszergyárral, melynek 
készítményei ma fokozottan 
keresettek a világpiacon. 

-7 A kapcsolat természete-
sen nem úgy képzelendő el 
— hangsúlyozza dr, Kovács 
Ödön igazgató, tanszékvezető 
docens —, hogy prakcitista 
módon segítjük a gyógyszer-
gyártást. A témaválasztást 
illetően két szélsőségtől kell 
óvakodnunk: nem lehet ele-
íántcsonttoronyba húzódva, 
kizárólagosan elméleti kér-
désekre fordítanunk figyel-
münket és energiánkat, de 
nem is foglalkozhatunk 
olyan gyakorlati, .reproduk-
ciós problémákkal, amelyek 
ipari kutatóintézetek feladat-
körébe tartoznak. Azt hi-
szem, az 1960 szeptemberé-
ben megkötött együttműkö-
dési szerződés megtalálta a 
helyes arányokat a legcélsze-
rűbb kapcsolat, egymás se-
gítése tekintetében. E szer-
ződés szellemében az „irá-
nyított alapkutatás" elve ér-
vényesül, tehát a megegyezés 
pontjai megfelelnek az egye-
temi kutatómunka tudomá-
nyos jellegének, másrészt — 
áttételesen — gyakorlati tá-
mogatást biztosítanak a gyár 
munkájának és ezen keresz-
tül a népgazdaságnak. Sike-
rült tehát a kapcsolatnak 
olyan formáját kialakíta-
nunk, melyben az intézetre 
háruló primér feladat az elvi 
kutatás és káderképzés. Ma-
gától értetődően az ipar csak 
olyan elvi kutatást támogat, 
melynek legalább közvetett 
eredményei várhatók. 

— Amolyan »arany közép-
utat« kerestek tehát az 
együttműködés tekinteté-
ben? 
— Meg is találtuk, azzal, 

hogy 1959-től kezdődően két 
ú j kutatási vonalat állítot-
tunk be intézeti kutatómun-
kánk tematikájába Az egyik 
az idegrendszerre ható anya-
gok hatásaival foglalkozó 
kutatási terület, amellyel há-
rom tagú munkaközösség 
foglalkozik. Tagjai: dr. Föl-
deák Sándor és dr. Matkovics 
Béla adjunktus, valamint dr. 
Porszász János, az Élettani 
Intézet docense. Ok sziszte-
matikus vizsgálatok segítsé-
gével általánosítható, elvi 
összefüggéseket kerestek a 
kémiai szerkezet és a Hyógy-
szeres hatás között. Főként 
az utóbbi 3 év során figye-
lemreméltó elvi összefüggé-
seket, elméleti törvényszerű-
ségeket állapítottak meg. 
Munkájuk során több, mint 
250 ú j anyagot állítottak elő, 
melyek közül 5 értékes 
gyógyszernek ígérkezik, 3 pe-
dig jelenleg klinikai kivizs-
gálás alatt áll. 

— Tudomásunk szerint a 
Kőbányai Gyógyszergyár 
hormonhatású gyógyszerek ' 
előállításáról híres. Ebben 
a tekintetben hogyan mű-
ködnek együtt? 
— Tekintettel a jelentős 

nemzetközi érdeklődésre, a 
gyárnak valóban „szívügyo" 
az ú j szteroid hormonok ku-
tatása, ú j származékok elő-
állítása. Ennek megfelelően 
alakítottuk ki az együttmű-
ködés másik fő területét. Ü j 
kutatási témakörünk vonat-
kozásában mindenekelőtt tá-
jékozódnunk kellett a nem-
zetközi eredmények tekinte-

tében. A kutatás különleges 
módszereinek elsajátítására 
egész sor tanulmányutat 
szerveztünk. Matkovics Péla 
dr. és Weisz Imre dr. «gy-
egy évet töltött Svédország-
bán — Halmos Miklós dr. 3 
hónapig Csehszlovákiában, 
Weiszné Vincze Irén dr. 3 
hónapig az NDK-ban tanul-
mányozta a kérdéses anyag-
sorozattal foglalkozó tais-in-
tézmények kutatásait és 
módszereit. Magam n fenti 
helyeken kívül a Szovjet-
unióban Jártam igen ered-
ményes tanulmányúton. Mi-
után a nemzetközi eredmé-
nyeket felmértük, munkához 
láttunk, és az első jelentő-
sebb készítmény-gyűjteményt 
is leadhatjuk már ez év vé-
gére a Kőbányai Gyógyszer-
gyár farmakológiai laborató-
riumának, — mintegy hu-
szonötöt, Ezek az anyagok 
részben nemi hormonok, 
részben az anyagcsere foko-
zására, a leromlott fizikum 
felerősítésére szolgálnak. 
Olyan irányú kutatásokat Is 
végzünk újabban, amelyek az 
érrendszerre ható anyagok-
kal, valamint a születéssza-
bályozás gyógyszereivel kap-
csolatosak. Az utóbbi kuta-
tási terület világviszonylat-
ban is homloktérben áll, s 
leglényegesebb problémája a 
mellékhatásoktól mentes, ol-
csó anyag előállítása, tekin-
tettel a várható nagy keres-
letre. A fentlek mellett újab-
ban Bernáth Gábor dr. ta-
nársegéd olyan újtípusú ve-
gyületcsoport előállításával 
is foglalkozik, melytől a 
gyár vezetősége a vegetatív 
idegrendszer zavaraival kap-
csolatosan jelentős eredmé-
nyeket vér. 

— Ezekre a kutatási ered-
ményekre vonatkozóan tür-
tént-e már tudományos igé-
nyű publikálás? 
— Épp a közeli hetekben 

megtartandó londoni kong-
resszuson, a Tiszta és Alkal-
mazott Kémia Nemzetközi 
Uniójának 19. kongresszusán 
fogunk beszámolni kutatása-
ink legújabb eredményeiről. 
Három előadást nyújtottunk 
be a Kongresszus előkészítő 
bizottságnak: egy tisztán el-
méleti tárgyút, mely a szom-

szédos csoportoknak a reak-
cióban való résztvételével 
foglalkozik; a másik két elő-
adás épp a szteránvázas hor-
monok vizsgálatában elért 
eredményekkel kapcsolatos, 
Az első téma kidolgozásában 
Schneider Gyula dr. és Láng 
Kornélia, a másik kettőben 
Halmos Miklós dr., Matko-
vics Béla dr, ós Oöndös 
György dr, oktatók, illetve 
kutatók vettek részt. 

— E kutatásokkal kapcso-
latosan vannak-e technikai 
problémái ss intézetnek? 
— Eddig sem lehetett lé-

nyeges panaszunk, ez év vé-
gére pedig szinte minden 
problémánk megoldódik: a 
Művelődésügyi Minisztérium 
és egyetemünk vezetősége 
bőkezű támogatásának ered-
ményeként sikerül év végéig 
a kutatásokhoz szükséges 
legkorszerűbb műszereket — 
több, mint egy millió forint 
értékben — megkapnunk, IC 
műszerek segftséíjúvel a ku-
tatások nemzetközi szintjé-
vel lépést tartva tudunk dol-
gozni. A technikai problé-
mák megoldásában egyéb-
ként nagy szerepe van a 
gyárral való kapcsolatnak is. 
Kölcsönösen segítjük egy-
mást: pl. a gyárnak az 1062. 
év elejéig nem volt mikro-
analitikal laboratóriuma. Ezt 
a mi intencióink alapján 
készítették el. Ezen kívül gé-
pek használatának kölcsönös 
átengedésével, kutatók, cse-
réjével, nyersanyagellátással 
segítjük egymást. Utóbbi vo-
natkozásában főként a gyár 
segít bennünket: az elmúlt 
évben például negyedmillió 
forint értékű, kutatásainkhoz 
elengedhetetlen vegyszereket 
kaptunk a gyártól, összege-
zésül hadd hangsúlyozzam: 
úgy tapasztaljuk, sikerült az 
együttműködésnek olyan 
egészséges gyakorlatához jut-
nunk, melyből mindkét in-
tézménynek haszna van — 
ezzel együtt a népgazdaság-
nak is, hiszen intézetünk 
mindenirányú tevékenysége 
— mind az elvi kutatások, 
mind a tudományos káder-
nevelés — a magyar vegy-
ipar fejlődését perspektivi-
kusan szolgálja. 

Dér Endre 

A köxöttség így 
kovácsolódik eggyé 

Eredményesen működik a Bolyai Kollégium 
ifjúsági önkormányzata 

A Bolyai Kollégium lakói 
első-.orban a TTK hallgatói 
közül kerültek ki. Talán en-
nek is része van abban, hogy 
ez a kollégium igen eredmé-
nyesen halad előre a közös-
ség, a kollektíva egységének 
megteremtésében. 

De része van ebben min-
denek előtt az ifjúsági ön-
kormányzatnak, amely kar-
öltve az állami vezetéssel jól 
lát ja el feladatát. A kollé-
giumi diákbizottság intézke-
dései általában a tagság 
egyetértésével találkoznak, 
ugyanakkor a kollégium 
Igazgatósága és pártszerve-
zete tág teret biztosít tevé-
kenységük számára. 

A kollektíva sejtjei 
A kollégiumi szervezet a 

szobaközösségekre épül. Ezek 
élén egy-egy szabacsoport 
vezető áll, aki a nevelőta-
nárral együttműködve dol-
gozik. A szobaközösségek a 
kollégiumi estéken az előre 
elkészített program szerint 
vitákat, találkozókat rendez-
nek írókkal, művészekkel, 
egyetemi oktatóikkal, vagy 
közös színház és mozilátoga-
tásokon vesznek részt, A 
kollégium tagságának több 
mint 80 százaléka ilyen te-
vékenyen működő szobakö-
zösségekben él, tanul és «so-
rakozik. 

Hogy milyen a szobaközös-
ségek programja? Az egyik 
kis kollektíva legutóbb pél-
dául vitát rendezett az egy-
ház és az állam viszonyáról, 
amelyre meghívták Rátkai 
Istvánt, az állami egyház-
ügyi hivatal szegedi vezető-
jét is. Másutt bulgáriai uta-
záséról tartott élménybeszá-
molót dr. Andó Mihály ad-
junktus. Az élménybeszámo-
lót filmvetítés tette érdeke-
sebbé. 

Volt vita a modern zené-
ről dr. Mihálka György kar-
nagy vezetésével, a kiberne-
tika mai helyzetéről pedig 
Muszka Dániel számolt be. 
Dr. Mezősi József a kőzetek-
ről tartott vetítettképes elő-
adást. 

Irodalom ét ipart 
A fiatalok érdeklődése 

azonban az irodalomra épp 
úgy kiterjed, mint a termé-
szettudományokra. Kollégiu-
mi irodalmi estre hívták meg 
a közelmúltban Fenákel Ju-
ditot, könyve, „Az élet vi-
dám dolog" megjelenése al-
kalmából. Az est, amelyen 
dr. Tóth Miklós beszélt az 
írónő eddigi munkásságáról 
s Bende Ildikó és Molnár Pi-
roska, az Irodalmi Színpad 
tagjai olvastak fel a kötet 
novelláiból, szép sikert ara-
to t t 

A kulturális szórakozás 
mellett a sport, a testgya-
korlás feltételeit is igyekez-
nek a kollégium lakói szá-
mára biztosítani. Tornaterem 
ugyan nincsen, de van fut-
ball és pinpong-felszerelés, 
van expandert helyettesítő 
gumiszalag és kézisúlyzó, 
amiket a hallgatók szívesen 
használnak is. 

S sál iét helyett — otthon 
Mindezek a körülmények 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
diákbizottság irányításával 
mind előbbre haladjon a Bo-
lyai Kollégium kollektívája 
az eggyé kovácsolódás, a kö-
zösségi tudat kialakítása út-
ján, s hogy a kollégium ne 
csak szállása, hanem való-
ban kedvei otthona legyen a 
Természettudományi Kar 
hallgatóságának. 

Tóth Lássló 

DCLiíiikai 
ázift&rkák 

Betegbemutatás folyik a 
tanteremben. Behozzák az ú j 
beteget. Az előadó felszólít 
egy hallgatót, kérdezze ki a 
beteg kórelőzményét, 

A hallgató odamegy a be-
teghez és első kérdése így 
hangzik: 

Eszméletlen állapotban tet-
szett bejönni a klinikára?.,. 

Egy másik vidéki betegről 
van szó, aki terhességét 9 
hónapig eltitkolta, bár egész-
ségügyi intézményben dol-
gozik, 

Az előadó megjegyzi erre: 
nem érti milyen női közös-
ség lehetett az, ahol 9 hó-
napig el lehet titkolni a ter-
hességet, mert az Ilyesmit 
Szegeden egy óra múlva 
mindenki t u d j a . . . 

Az előadó gyermekeken 
végzett orthopaediai műtéte-
ket és járógépeket sorol fel, 
s ezzel fejezi be előadását; 
„ha ezek egyike sem vezet 
eredményre, nem marad 
más hátra, mint a Taigetos." 

Ugyanez szigorlaton „visz-
szahallgatva": Ha ezek egyi-
ke sem vezet eredményre, 
Taigetosba helyeszük a gyer-
meket. 

Egy öngyilkosjelöltet tette 
elkövetésének körülményei-
ről kérdezi orvosa. 

*— Tudja doktor úr, na-
gyon elkeseredtem, valahogy 
úgy összejött minden és el-
határoztam, hogy meghalok. 
Este volt, bezárkóztam szo-
bámba, bekapcsoltam a rá-
diót, még meghallgattam a 
Szabó családot, azután be-
vettem az a l t a tó t . . . 

E G Y E T E M 

Boshigt Gongorson rajza 

A tanuló fogass 

Ketten találkoznak 
Két lány találkozik kollok- könyvet ls kellett volna raf-

vium előtt a folyosón. Mére- tanulni? 
(Belső monológ: mint elő-

ször.) 
Kollokvium után a folyo-

són. 
Ketten találkoznak. Az 

előbbi két lány. 
— Hogy sikerült? 
Büszke, öntudatos válasz: 
— Je les ! . . . És te? — a 

hangsúly gunyoros, 
— Jeles! 
Csalódottan, de mosolyog-

va egymás nyakába borul-
- n a k . . . 

Női fifika. 

getlk egymást egy darabig 
szótlanul, majd egyikük óva-
tosan megkérdezi: 

— Tudod? 
A másik hadarja az előre-

kész választ: 
— Egy szót s em! , , . Csak 

tegnap fogtam neki. Biztos 
k i r ú g . . . Es te? — ránéz a 
kérdezőre vizsgálódón. 

(Belső monológ: — Jól ki-
toltam veled angyalom! Ha 
tudnád, hogy egész héten a 
könyveket bújtam!) 

A másik válasz helyett: 
— Tulajdonképpen melyik Szepesi Attila 

inán 

lógiai tudományok doktora 
közölte, hogy az ú j reform 
megkönnyíti a helyesírást, 
ugyanis az a lényege, hogy 
az orosz helyesírás a lehető 
legközelebb kerüljön a kiej-
téshez, az élő, beszélt nyelv-
hez. 

Június 13-án Szegedre lá-
togatott az Egészségügyi Vi-
lágszervezet küldöttsége dr. 
P. Van de Calseyde, a vi-
lágszervezet európai Irodájá-
nak Igazgatója vezetésével. 
A küldöttség tagjai voltak: 
J. Cotrell, az iroda selyettes 
Igazgatója, és J. Ilandlcr, a 
világszervezet központi tájé-
koztatási osztályának vezető-
je. A vendégek ellátogattak 
a szegedi Orvostudományi 
Egyetem rektori hivatalába, 
ahol dr. Rávnay Tamás rek-
tor rendezett fogadást a tisz-
teletükre. Ezt követően vá-
rosnézésen vettek résst. Jú-
nius 14-én az egyetem Inté-
zeteit és klinikáit Iátogstták 
meg. 

* 

Üj művesét próbáltak ki 
a szegedi Sebészeti Klinikán. 
A nagyméretű, csaknem 
százezer forint értékű készü-
léket — melyből az Idén 
hármat készítenek megyénk-
ben NDK-beli megrendelésre 
— s Hódmezővásárhelyi Elek-
trofém Ktiz. szakemberei ké-
szítették el. 

* 

A Varsói Kultúra és Tu-
domány Palotájában megtar-
tották a Nemzetközi Világ-
űrkutatási Bizottság VI. köz-
gyűlését, valamint az űrku-
tatás problémáival foglalko-
zó IV-ik nemzetközi konfe-
renoiát. A közgyűlésen első 
ízben vett részt magyar de-
legáció, melyet Egyed Lász-
ló professzor, akadémiai le-
velező tag, a magyar Tudo-
mányos Akadémia űrkutatási 
bizottságának titkára veze-
tett. 

Az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem román tanszé-
kén ünnepi megemlékezést 
tartottak a tanszék fennállá-
sának 100-ik évfordulója al-
kalmából. Az ünnepség ke-
retében Petrusán György V. 
éves hallgató ismertette a 
hallgatói kollektíva által ké-
szített „100 éves a román 
nyelvű oktatás a budapesti 
egyetemen" c, dolgozatot. Ezt 
kővetően Tamás Lajos tan-
székvezető professzor méltat-
ta az évforduló jelentőségét. 
Az ünnepségen megjelentek 
a budapesti román nagykö-
vetség képviselői is. 

Megnyílt a budapesti ál-
latkertben az ország első bi-
ológiai ismeretterjesztő mo-
zija. A Barlang-moziban 
minden szombaton és vasár-
napon természettudományi 
vonatkozású filmeket vetíte-
nek. 

A tudományos békekonfe-
rencia osztrák vendége dr. 
Georg Fuchs, a béesl Ferenc 
József Kórház röntgen Inté-
setének vesetője, u Osztrák 
Hiroshlma Bizottság tagja 
kedden délután látogatást 
tett a Szegedi Rttntnren Kli-
nikán, ahol s kl lnf ia igaz-
gatójával dr. Szene» Tibor 
professzorral és munkatársa-
ival a korszerű sugártherá-
pla és röntgendlagnosstika 
kérdéseiről szakmai-tudomá-
nyos megbeszélést folytatott. 

Az Alföld őstörténetének 
problematikájáról rendezett 
kétnapos tudományos tanács-
kozást június 6-án és 7-én a 
József Attila Tudományegye-
tem ókortörténeti és régé-
szeti intésete s Móra Ferenc 
Múzeummal együttműködés-
ben. A Csongrád megyei és 
a szegedi kutatókon kívül 
több ismert fővárosi törté-
nész és régész is részt vett 
az Ülésszakon, melyen há-
rom témakör, a neolitikum 
és eneolltikum, továbbá a 
bronzkor, valamint a korai 
és késői vaskor történetének 
kérdéseit vitatták meg az 
Alföld vonatkozásában. 

A budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem a 
régi Pannónia szálló helyén 
építteti újjá' a Zrínyi Ilona 
leánykollégiumot. A kollégi-
um a jövő évben válik teljes 
egészében használhatóvá, s 
a mintegy 560 férőhelyes 
épület az egyetem legna-
gyobb kollégiuma lesz. A 
terv szerint a* első részt 
1963. novemberében, a töb-
bit 1964. áprilisában adják 
át a diákoknak. 

A moszkvai egyetemen tu-
dományos ülést tartottak az 
orosz helyesírási reformról. 
Alekszandr Jefimov, a filo-

Az Egészségügyi Miniszté-
rium a budapesti gyégysze-
résztudományl kar végpős 
hallgatói számára, az állam-
vizsga előtti ssakmai gya-
korlat helyeként, 140 gyógy-
szertári állást biztosított. Eb-
ből 18 budapesti. Gyárba és 
egyéb Intézményekbe 26 
hallgatót javasolt az elosztó 
bisottsóg. 



T Egy év sportja az eredmények . 
tükrében 

A Bölcsészeti Kar és a Jogi Kar sportmunIcájának tapasztalataiból 

Ünnep után 
'"Társadalmunk a szocializmust épiti, s 
•*• ennek az építésnek új szakaszába ér-

keztünk el. Ez a cél megszabja a pedagó-
gusok feladatait is. Szocialista gondolko-
dású, a szocialista társadalomért munkál-
kodó embereket kell nevelni a rábízott ta-
nítványokból. E feladat jelentőségét átérzik 
c pedagógusok, s a döntő többség eleget is 
tesz a követelményeknek. Ezeknek az ok-
tatóknak köszönhető, hogy az ifjúság ne-
velésében az elmúlt évben szép eredmé-
nyeket értünk el. 

A fokozott érdeklődés azonban növelte 
az oktatómunkával szemben támasztott igé-
nyéket is, erőteljesebben jelentkezett az a 
követelmény: az elméletet és gyakorlatot 
még szorosabban össze kell kapcsolni, az 
iskolának az életre kell nevelnie az ifjúsá-
got. A nehéz, de szép feladat megoldásában 
az idén is bőségesen kivették részüket ok-
tatóink. 

Egyre jobban áthatja oktatóinkat a mar-
xizmus—leninizmus, hiszen szocialista szel-
lemű oktatás-nevelés nem is folyhat más-
képpen, mint a marxizmus—leninizmus 
igazságaitól áthatott, a szocializmus építé-
sét helyeslő és abban aktivan résztvevők 
révén. Pedagógusaink felismerték- ennek je-
lentőségét, e tanévben még nagyobb szám-
ban vettek részt szervezett világnézeti to-
vábbképzésben. Tanítani csak úgy lehet, ha 
az oktató is állandóan továbbképezi magát, 
hiszen marxista szellemben csak az tud ne-
velni, maga is marxistává-leninistává válik. 

O ktatóink egyre kedvezőbb körülmé-
nyek között végzik felelősségteljes 

munkájukat dolgozó népünk támogatásá-
val. Mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy 
korszerű feltételek mellett eddig soha nem 
látott ütemben párhuzamosan a gazdasági 
és társadalmi élet fejlődésével emelkedik 
népünk kultúrája is. 

A korszerű feltételek megteremtésével 
korszerűsíteni kell a tananyagot, de a ne-
velőmunkát is. A nevelési módszerek te-
kintetében a fejlődés bizonyos mértékben 

elmaradt a kitűzött céltól. Az e téren mu-
tatkozó lemaradásra tekintettel feltétlenül 
kívánatos, hogy a következő tanévi felada-
tok között nagyobb súllyal szerepeljen a 
nevelési módszerek javítása, fejlesztéie. Az 
oktatók kollektív munkájának, de az egyéni 
nevelömunkának a hatása eddig is megmu-
tatkozott. A szocialista erkölcsi tulajdon-
ságok kialakítása, a kommunista jellem 
megformálása nem máról-holnapra törté-
nik, sok évi szívós, küzdelmes munkát igé-
nyel. E problémák megoldásában kezdeti 
eredményeket értünk el, azonban már ez 
is pozitívnak mondható: elindultunk a he-
lyesen kijelölt úton. 

Az oktatási reform végrehajtása során 
azt a célt kell szem előtt tartani, 

hogy a felnövekvő ifjúság minél műveltebb 
legyen, minél több hasznos dolgot ismerjen 
meg, készüljön fel jobban jövendő életére, 
hivatására, mert csakis akkor tud majd 
eredményesen dolgozni és befleilleszkedni a 
társadalomba. El akarjuk érni, hogy az el-
következendő nemzedék lélekben harmoni-
kusabb és emelkedettebb és boldogabb em-
ber legyen. E helyes célt csak akkor tud-
juk elérni, ha az oktatók jól felkészülnek 
erre a feladatra. A pedagógusnak úgy kell 
élnie, dolgoznia, ahogyan azt a társadalom 
megköveteli. Társadalmunk megbecsüli 
munkájukat. Ez kifejezésre jutott azokban 
a kitüntetésekben is, amelyben a tizenket-
tedik pedagógusnap alkalmából a szegedi 
oktatók részesültek. A megbecsülés mellett 
azonban gondolni kell ezen ünnep alkal-
mából a felelősségre is, arra, ami a szo-
cialista társadalom felépítésében a pedagó-
sokra hárul. 

Nagyszerű érzés a mi társadalmunkban 
pedagógusnak lenni, mert tisztesség, szere-
tet övezi mindazokat, akik ezt a pályát 
élethivatásuknak választották és hivatásuk-
nak megfelelően élnek és dolgoznak az új 
társadalom felépítéséért. 

Dr. Kemenes Béla 

A legnagyobb öröm: 
tanítani 

Beszélgetés gyémánt- és aranydiplomás pedagógusokkal 
' Csongrád és Békés megyei 
városokból, községekből ér-
keztek a jubiláló vendégek a 
pedagógusnapi ünnepségek-
re, hogy arany- és gyémánt 
diplomájukat átvegyék. E na-
pon a Tanítóképző Intézet 
vendégei voltak. Az intézet 
hallgatói, alkalmazottai és 
tanárai mindent megtettek, 
hogy ez az önzetlen szeretet-
ből és hálából fakadó diplo-
makiosztó ünnepség jól sike-
rüljön. 

A gyémántdiplomás özv. 
Tóth József né 41 évet töltött 
egy helyen Pitvaros község-
bén és most alig tud szólw a 
boldogságtól. 

— Gyönyörű ünnepség 
volt. Ügy érzem, talán ez az 
utolsó boldog pillanat az éle-
temben. Elfelejthetetlen, 
hogy milyen nagy megbecsü-
léssel, tisztelettel vannak 
irántunk. 

A szegedi arany diplomás 
özv. Grézló Jánosné is meg-
szólalt: 

1— Ezek a mai fiatalok nem 
is olyan rosszindulatúak az 
öregekhez, mint azt egyesek 
megállapították. Kedvesek, 
udvariasak velünk szemben. 
A villamoson, a vonaton át-
adják a he lyüke t . . . Illedel-
mesek az utcán, a moziban... 
Vidámak és boldogok. 

Baj van a nyugdíjjal 
Jóleső érzés ezeket a di-

csérő szavakat hallani Gréz-
ló tanítónénitől. Ahogy 
mondja, bizony van egy 
problémája is: 

— Baj van a nyugdíjjal! 
Gyógypedagógiai tanári dip-
lomám is van és mégis csak 
tanítói beosztás szerint nyug-
díjaztak, pedig sokat dolgoz-
tam én ezért a diplomáért. 

Kedves tanitónéni, remél-
jük sikerül ezt a problémát 
orvosolni, hiszen az eltöltött 
munka után megérdemli azt, 
ami törvényesen is járna . . . 

— Elröpül az élet — fűzi 
hozzá -csak az emlékek 

maradtak meg szívemben, de 
ha még egyszer újra kezd-
hetném, újból pedagógus len-
nék. 

Véletlen találkozás is tör-
tént: Grézló tanítónéni fér je 
az Emőd-házaspár tanfel-
ügyelője volt valamikor ré-
gen. Emőd Róbertné a sze-
gedi Tanítóképző Intézetben 
kapott diplomát 50 évvel ez-
előtt. ' 

Örömtel jes találkozás 
Különösen nagy öröm érte 

dr. Szörényi József intézeti 
tanárt, az oktatásügy kiváló 
dolgozóját, hiszen a kitünte-
tettek között üdvözölhette 
első tanítóját is, a 81 éves 
Tóth Ferencet, aki, mint gyé-
mántdiplomás pedagógus, 
meghatottan mondott köszö-
netet tanítványának a gratu-
lációért. 

Erről a hivatasról beszél a 
Békés megyei Hunya község 
Kati nénije is, Edelényi Ká-

roly né, aranydiplomás. Ő 
már öt évtizede tanít és. még 
ma is szeretik, rajonganak 
érte tanítványai. Szinte a 
lelkét önti az ú j nemzedék 
szívébe. 

— Felmérhetetlen különb-
ség van a múlt és a jelen 
társadalma között — vála-
szolja kérdésemre. — Most 
három osztályt tanítok, és 
nem győzöm mondani tanít-
ványaimnak, hogy milyen 
szépen és boldogan élnek. 
Nem látok közöttük rongyos, 
mezítlábas, éhező gyerekeket. 
Néha eszmbe jutnak a máit 
emlékei: a dermesztő hideg-
ben egy szál vékony ruhába 
jöttek a gyerekek iskolába 
szinte én is fáztam, mikor 
megláttam őket. Ma: öröm a 
tanítás. Két műszakot is vég-
zek pillanatnyilag, mert az 
egyik kartársam szülési sza-
badságon van és én helyet-
tesítem. Mindig örömmel 
végzem munkámat, jó egész-
ségem van és nem árulok el 
titkot: jövőre is tanítani fo-
gok. 

— vig -

A kitüntetett nyugdíjas tanítók egy csoportja. Balról 
- • 

jobbra: Emőd Róbertné, Emőd Róbert, özv. Tóth Jó-
•*• - • zsefné és Grézló Jáneané. 

Előző számunkban öröm-
mel állapítottuk meg, hogy 
a József Attila Tudomány-
egyetem Természettudomá-
nyi Karának hallgatói a 
KISZ irányításával kiemel-

kedően jó sportmunkát vé-
geztek ebben a tanévben. Az 
ő eredményeihez viszonyítva 
a másik két -karon bizony 
szerényebb sikerekről tudó-
sítanak a számok és adatok. 

Rózsavölgyi felv. 
Befejeződött a Tudományegyetem kispályás labdarúgó 
bajnoksága. A bajnokságot a Rektori Hivatal és a 
Központi Műhely dolgozóinak csapata nyerte. A csapat 
valamennyi mérkőzését megnyerte s 14 ponttal 52:11 
gólaránnyal végzett az első helyen. A győzteseket, 
Baráth Jánost, Bánáti Jánost, Benkő Gyulát, Budai 
Károlyt, Bódi Mihályt, Csiszár Imrét, Fiam Sándort, 
Havasi Zoltánt, Hajós Andrást, Tari Ferencet, Vajer 
Pétert és Vincze Ferencet dicséret illeti a kitűnő telje-

sítményért. 

S * A * K * K 
FELADVANYFEJTÖ „ 
VERSENYÜNK 
félévi szakasza lezárult 

A megoldások: 
3. GuidelH (Világos: Kh3, 

Val, Fb6 Sötét: Khl, Fbl, 
Ha3; gy.: f6) matt 2 lépés-
ben: 1. Kg3! 

4. Loveday (Világos: Kb8, B 
Bd6, Fh/5. Hg7; gy.: f6, g3 — • 
Sötét: Kd8. Fd7; gy.: g5) 
matt 3 lépésben: 1. Bdl! g4 
2. Fd2ü 

5. Cook (Világos: Kd8, 
Bb3, Hd3; gy.: c7, e5, f3 — 
Sötét: Kd5; gy.: d4) matt 2 
lépésben: 1. c8F! 

1. K. H. Hannemann 
Skakbladet 1922 

6. Hannemann (Világos: 
Kh4, Vg4, Ba5, Fb4, Hh7; 
gy.: a4, b5, c5, f2, g5, h5, — 
Sötét: Kc5, Fb2; gy.: c7. d7, 
f7, g2, g7) matt 5 lépésben: 1, 
f3, f5. 2. gf g5+ 3. hg d5 4. 
cd c5 5. b c + matt. 

7. (de mégis szerencsétle-
nül járt) Bayersdorfer (Vilá-
gos: Kb6, Vg4, Fg3 — Sötét: 
Kd5: gy.: e6. f6) matt 3 lé-
pésben: 1. Fe5! Ke5: (fe 2. 
Vb4, e4 3. Vc5 matt) 2. Kc5 
f5 3. Vd4+ matt. 

Két fejtőnk ért el 100 szá-
zalékos eredményt: Szokács 
László joghallgató (Szeged, 
Lengyel u. 12.) és Bottlik 
Iván (Budapest II.. Branyjsz-
kó u. 24.) Előbbi Panov: Al-
jechin 300 válogatott játsz-
mája r művét, utóbbi Jerzy 
Gizycki: A sakkjáték világa 
c. könyvét kapta jutalmul. 
Makói fejtőink: Szabó Im-
re (Makó, Torma u. 5.) és 
Fodor Imre (Makó, Thököly 
u. 7.) jó indulás után félúton 
megtorpantak. Nehéz volt a 
feladvány? Nem jutottak 
hozzá a laphoz? Kettőjük 
közül — sorsolás révén — 
Szabó Imre nyerte el buzdí-
tásképpen Bán Jehó dr.: A 
végjátékok taktikája c. 
könyvét. A jutalmakat a 
nyerteseknek postára adtuk. 

Múit számunk szerkesztő-
ségi cikkében meghirdetett 
nyári rejtvényvenseny kere-
tében rovatunk is külön 
nyári fejtőversenyt indít: 5 
feladvány megfejtését kell 
majd szeptember végéig be-
küldeni. A fenti jutalmakból 
I* t ' 1.. , r , 1 . i tervei eiucnKen 

A. Matt 2 lépésben 
B. Matt 2 lépésben 
C. Matt 2 lépésben 
D. Matt 2 lépésben 

(A tábla az óramutató já-
rásának megfelelően elfor-
gatandó, hogy mindig a meg-
felelő betű legyen fölül.) 
Hogyan sakkozik egy 
feladványszerző? 

Henri Kaszparján építész^ 
mérnök, a világbajnok földi-
je világhírű feladványszerző. 
1936-ban megszerezte a ver-
senyjátákban is a sakkmeste-
ri címet Vitalíj Csehover el-
leni párobmérkőzésén. A 
meccs alábbi játszmája be-
járta a világ sakksajtóját: 

KIRALYINDIAI VÉDE-
LEM. Csehover—Kaszparján, 
Jereván 1936. 

1. d4 Hf6 2. c4 dfi 3. Hf3 
g« 4. g3 Fg7 5. Fg2 0—0 6. 
0—0 Hbd7 7. Hc3 e5 8. de 
Elavult! de 9. Vc2 Be8 10. 
b3? Erre sötét kombinálni 
kezd! 10. h3 kellett e4! 11. 
Hd4 e3! 12. f4 12. Fe3: Hg4 
c6 13. Fb2 Va5! h5-re ez a 
legrövidebb ú t . . . 14. Hf3 
Vh5 15. Hdl Hc5 16 Fe5 
Ff5 17. Vb2 Ide kérdőjelet 
szoktak tenni — de az aján-
lott 17. Vcl sem ígér többet 
Be5:! 18. fe Hg4 19. h3 He5:! 
20. He5: Fh3: 21. Bel Fe5: 
22. Vc2 Fg3: 23. He3: Fg2: 
24. Kg2: 24. Hg2: Vh2+ 
matt! Egy király elindul . . . 
Vh2+ 25. Kf3 Fh4 26. Bgl 
Vh3+ 27. Kf4 Bc8 28. Hg4 
He6-f 29. Ke5 Hg5+ 30. 
Kd6 Fg3+ 31 Bg3: Vg3:-f 
32. Kd7 Vg4:+ 33. Ke8: ...és 
megérkezik a kivégzés szín-
helyére Vc8-|- 34. Ke7 Vc7-|-
35. Ke8 35. Kf6 h6! He6 36. 
Bdl Hg7+ m a t t 

Így sakkozik egy felad-
ványszerző! 

A Bölcsészettudományi 
Kar sportmunkája például 
egyáltalán nem mutat a 
TTK-éhoz hasonlóan sokol-
dalú, színes képét. Kari szin-
ten szinte csupán csak a k o 
sárlabda-villámtornát ren-
dezték meg az elmúlt idő-
ben. A lányoknál az I. évfo-
lyam végzett az első helyen, 
őket követte a III. majd a 
II. évfolyam A bajnokság 
legeredményesebb játékosa-
inak Pálos (I. évf.) 26,André 
(I.) 20, Borbély (III.) 15, Tóth 
(III.) 12 és Simon (II.)IO ko-
sárral bizonyult. A fiúknál 
is az I. évfolyam bizonyult 
a legjobbnak, a 2. helyén a 
III., a 3. helyen — itt is — 
a II. évfolyam végzett. Leg-
eredményesebb dobók: 
Branstadter (1)30, Blazovieh 
(I.) 18, Pataki (IV) 18, Lovász 
(III.) 14, Rigó (III.) 13 és 
Mari (V.) 11 kosár. 

A sportrendezvények szer-
vezésében különösen Bokor 
Jáno6, Petróczj Sándor, Bla-
zovieh László és Sfldi 
Györgyné tűnt ki jó munká-
jával. 

Az Állam és Jogtudomá-
nyi Kar sportmunkája a 
Bölcsészkar teljesítményének 
színvonalán mozgott. Férti 
csapatuk lészt vesz a váro-
si kosárlabda bajnokságban, 
s ott sikerrel szerepelnek, áz 
élmezőnyben tanyáznak. Az 
évfolyamok közötti férfi ko-
sárlabda-bajnokságban a II. 
évfolyam bizonyult a leg-
jobbnak. A kosarasok közül 
kiemelkedett Sebő, 8uiyok. 
és Kocsondi. A kari férfi 
egyéni asztalitenisz bajnok-
ságban az első helyét — 
Schmldt György és Garami 
Emil előtt — Fehér György 
szerezte meg. Férfi páros-
ban a Garami—Szilágyi ket-
tős győzött. 

A JATE három kara kö-
zött a félév folyamán egyet-
len versenyt sem rendeztek 
egyetlen sportágban sem: ez 
bizony — sajnos — az utób-
bi évek szervezetlenség! re-
kordja. Egyáltalán nem fo-
gadható el Farkas Istvánnak, 
a JATE „csúcs"-sportfelelő-
sének az a védekezése, hogy 
mivel az országos egyetemi 
és főiskolái' bajnokságon a 
JATE önállóan indult, a cél 
nem az erők szembeállítása, 
hanem tömörítése volt. 
Egyébként azt is állapítsuk 
meg, hogy a JATE bizony 
nem tett ki magáért az or-
szágos egyetemi és főiskolai 
bajnokságokon. A labdarú-
gók ugyan a 2. helyen vé-
geztek, de tőlük 1. helyezést 
vártunk. Férfi rop-, és ko-
sárlabda csapatuk túljutott 
ugyan a selejtezőkön, de ko-
rán, még a legjobb négy előtt 
kiestek. Pedig a férfi kosár-

labdázóknak legalább a négy 
közé kellett volna jutniok. 
Kellemes meglepetést keltet-
tek viszont a női kosarasok, 
akik — lefőzvén férfi „kar-
társaikat" — bejutottak a 
legjobb négy közé. A Szege-
di Egyetem 2. számában 
közreadtak m JATE máso-
dik félévi sportterveit. Rög-
tön állapítsuk meg: az ott 
olvasható szép tervek (súly-
emelés. egyetemi nap, dús 
szabadtéri program) mind 
csak tervek maradtak, nem 
valósultak meg. 

Külön cikket érdemelne 
ne a Kilián-mozgalom hely-
zete. A bölcsészeknél és a 
jogászoknál még az 50—50 
főt sem éri el a benevezet-
tek száma, ezek is aktív 
sportolók. A Kilián pedig 
mindenekelőtt a nem rend-
szeresen sportolók mozgal-
ma. Mindent összevetve le-
szögezhetjük: ha — főleg a 
TTK részéről — a JATE ért 
is el néhány szép részered-
ményt, alapjában v^ve a 
sportmunka e félévben egy 
lépést sem haladt előre az 
egyetemen. 

Dr. Kristó Gyula 

SZEGEDI EGYETEM 
A József Attila Tudomány-
egyetem. az Orvostudományt 
Egyetem, a Tanárképző Főia-
koLa és á Felsőfokú Tanítókép-
ző Intézet lapja. Megjelenik ha-
vonta kétszer . Szerkesztésért te-
lel: P a p p Lajos főszerkesztő. 
Szerkesztőség: Szeged, Magyar 
Tanácsköztársaság ú t j a 2. Tél. : 
51-88, 23-30. Kiadásért felel: k o -
vács László, a Csongrád megyei 
Lapkiadó Vállalat Igazgatója. Ki-
adóhivata l : Szeged, Klauzál t é r 
3. Tel. : 35-00. 31-16. A lapot az 
intézményeit pártbizot tságai ter-
jesztik. Ara 50 fillér, előfizeté* 

negyedévre S Ft. 
Szegedi Nyomda vállalat.! 


