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Eszmecsere baráti körben. A szegedi Tanárképző Főiskola vendégei megismerked-
tektek az intézmény életével és oktatóival. 

Egyetem három tagú dele-
gációja. A delegáció vezető-
je D. V. Csepur, az uzsgo-
rodi egyetem rektora; tag-
ja i : I. M. Mesko dékán, és 
A. M. Rot, a filológia tan-
szék vezetője. 

Október 17-én, csütörtö-
kön délben ünnepélyes ke-
retek között írták alá a sze-
gedi Tanárképző Főiskolá-
val való együttműködési 
szerződést, mely két év idő-
tartamára vonatkozóan tar-
talmaz megállapodásokat ' a 
tudományos kutatás, a ta-
nárképzés, a, kulturális egy-
gyüttműködés tekintetében,, 
s közös tudományos ülés-
szakok szervezését illetően. 
A tudományos publikációk 
cseréjére, s a hallgatók üze-
mi gyakorlatának cseréjére 
vonatkozóan is megállapo-
dást tartalmaz a szerződés. 
Megállapodtak a két felső-
oktatási intézmény vezetői 
abban is, hogy több hetes 
időtartamra előadó-cserékel 
bonyolítanak le. 

D. V. Csepur rektor az 
ezsgorodi egyetem munká-
ját illetően a következőket 
mondotta el munkatársunk-
nak: 

— Tudományegyetemünk, 
melynek ma már nyolc ka-
ra, negwenhárom tanszéke 
és 6.928 hallgatója van 1945-
ben alakult Hruscsov elv-
társ kezdeményezésére. Az 
egyetem mind az előadók 
számát, mind a tudományos 
kutatást illetően jelentős 
fejlődésen ment keresztül. 
Jelenleg 12 olvan profesz- foglalkoznak a magyar koz-
szorunk van, aldk a t u d ó gazdaságtudomány hálado-
mányok doktora tudomá- vonasaival, s a magyar iro-
nyos fokozat tulajdonosai, dalom klasszikus hagyoma-
Osszes előadóink száma je- nyainak ápolásával. Az iro-
lenleg 341. Ezenkívül 250 dalom szakos diakok Uzsgo-
külső előadót is foglalkozta- r o d o n Petőfi-szobát rendez-
tünk. A diákok között igen tek be, sok ismeretlen, a 
sok a magyar nemzetiségű n a Sy ^olto utazasaira vo-
hallgató is, ezek magyar ^ P ? 0 , anyagot, relikviát 
nyelven tanulják szaktan- állítottak ki ebben a terem-
tárgyaikat és anyanyelvű- ^ n . Ady Endre munkassa-
kön vizsgáznak is. Harminc «aval kapcsolatban is gaz-
olyan magyarnyelvű iskola dag anyagot gyűjtöttek osz-
van a Kárpáton-túli terüle- s z e . s a z 1914—18-as peno-
ten, melyek középiskolai dus magyar nyelvű anti-
jellegűek, tehát a magyar- militarista irodalmára vonat-
nyelvű tanár-utánpótlásra kozóan is dokumentgyűjte-
nagy szükség van, s az után- menyük van. 
pótlás képzést lelkesen és Az ukrán egyetem ve-e-
lelkiismeretesen végzik elő- tői egyöntetűen kiemelték, 
adóink, a Szovjetunió nem- hogy a tizennégy nemzetisé-
zetiségi politikája élveinek gű diákságot oktató felsőok-
megfelelően. tatási testvérintézmény ta-

A. M. Rot tanszékvezető nárai és hallgatói nagy 
egyetemi tanárt különös- örömmel nyugtázták az 
képpen a Főiskola levelező együttműködési szerződés 

Kovember 3-án nyitják meg 
a Tudományos Diákkörök 

Országos Konferenciáját 
A szegedi egyetemek köz-

ponti épületének aulájában 
ünnepélyes keretek között 
nyitják meg november 3-án 
délelőtt 11 órakor a Tudo-
mányos Diákkörök VI. Or-
szágos Konferenciáját. ,). A 
megnyitó ünnepségen képvi-
selteti magát a Művelődés-
ügyi Minisztérium és a 
KISZ Központi Bizottsága 
is. j 

Az ünnepélyes megnyitást 
követő napon november 4-
én négy szekcióban kezdő-
dik meg a háromnapos kon-
ferencia előadás és vitasoro-
zata. A társadalom és ter-
mészettudományi szekció a 
szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemen, az orvos-
tudományi szekció a szege-
di Orvostudományi Egyete-
men tar t ja üléseit. A mű-

Az elhajított dinnyehéj az úton. 
arannyal hívogató szőlőfürtök 
s fák üstökét tépdeső viharok 
már őszt ígérnek s hinni kell nekik, 

mert legbelül is moccan valami 
benned a kórót tördelő magányból, 
lombot vetkőztető szomorúságból, 
s nem tévedsz, hidd el: ez az arany-ősz. 

Ez már az ősz, mely bíbor-koszorúval 
övezi homlokod s egy villanás 
reményt hagy benned s az érett magokban, 
míg csorduló kancsójából itat... 

Zsongó évszakban meztelenül állsz, 
csak süvítő szelek sovány kutyája, 
s csontváztalan árnyad követ az úton. 
Ha énekelsz, hát nekik énekelj! 

. Szepesi Attila 
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Egyetemisták közös diák klubja 
Középiskolások $ Ze[JeŰSil 

Siflis foto 

D, V. Csepur, az Uzsgorodi Tudományegyetem rektora 
és A. M. Rot az egyetem tanszékvezető tanára látoga-

tást tett a főiskola biológiai tanszékén is. 

üléseire Budapesten az Épí-
tőipari és Közlekedési Mű-
szaki Egyetemen, az agrár-
tudományira pedig Gödöl-
lőn, az Agrártudományi 
Egyetemen kerül majd sor. 

Egyetemeinken nagy len-
dülettel végzik a konferen-
cia előkészítésével kapcsola-
tos tennivalókat. Ezekről az 
előkészületekről számolunk 
be a második oldalon közölt 
hosszabb Írásunkban. 

Üj 1 diák klub nyílt Szege- amelyre meghívták Szegedi 
den, amelynek létrehozása Molnár Gézát is, a Magyar 
úttörő kezdeményezés a vá- Televízió Ki Mit Tud? dön-
ros diákságának történetében, tőjének egyik győztesét. 
Először alakult ugyanis olyan Legutóbb az operakedvelők 
diák klub, amelynek közép- klubjának vendégműsorát 
iskolások és egyetemisták rendezték meg, amelyen a 
egyaránt tagiai lehetnek. A Szegedi Nemzeti Színház fia-
Szeged Városi KISZ Bizott- tal művészei szerepeltek szép 

szaki és vegyészeti szekció Egyetemi és Középiskolai sikerrel. 
Osztálya vállalt védnökségét Megkezdődött a klub prog-
az Orvostudományi Egyetem ram ja szerint már az első va-
művelődési otthonában meg- sárnapon a diak tánczeneka-
nyílt klub fölött, amelyet r o k fesztivállá is, amelyen a 
közvetlenül a szervezőkből szegedi középiskolák és a fel-
alakult Klubtanács irányít a sőoktatási intézmények hall-
jövőben. gatóiból verbuválódott együt-

Nagy sikere volt az ú j klub tesek mérik össze tudásukat, 
első rendezvényeinek. Októ- A klub egyébként szombat 
ber 13-án a vidéki színhálak este főleg az egyetemisták és 
fiataljai modem táncbemuta- főiskolások, vasárnap délutá-
tót tartottak a megnyitó ösz- nőnként pedig elsősorban a 
szejövetel keretében, amely- középiskolások kedvelt és 
hez még vidám vetélkedő is hasznos szórakozóhelye lesz. 
járult. Október 20-án, vasár-
nap táncdal-énekes és paró- A klub-tagság nincs magas 

dista versenyt rendeztek, tagdíjhoz kötve. Havonta 
mindössze egy forintot kell 
fizetnie minden tagnak. En-
nek ellenében a már említett 
rendezvényeken kívül rendel-
kezésére áll a klub felszere-
lése: tv, rádió, lemezjátszó, 
társasjátékok és sportfelsze-
relések gazdag kelléktára. 

Nagy érdeklődés fogadta az 
ú j diák klub létrejöttét. Már 
eddig mintegy 300 fiatal je-
lentkezett fölvételre, s előre-
láthatóan az első hét után ez 
a szám tovább emelkedik 
még. Kulturált szórakozási 
lehetőséget nyújtani a város 
if júságának! — ez a szándék 
hozta létre az ú j klubbot, 
mely e föladatának bizonyára 
meg fog felelni. Ideje volt 
már, hogy a vendéglátó ipar 
kétes értékű »-ötórai teái- he-
lyett pedagógai szempontból 
is megfelelő. igényességre 
szoktató módon táncolhassa-
nak, szórakozhassanak a sze-
gedi diákok: középiskolások 
és egyetemisták egyaránt. 

Irodalmi pályázatot hirdet 
a Könyvbarát Mozgalom 

Akció Bizottsága 
Az idei őszi könyvhetek 3. A szovjet ifjúság pers- tiek közül. Azok terjedelme 

alkalmából irodalmi pályá- pektiváinak bemutatása. nem lehet hosszabb egyen-
zatot hirdetett meg a 4. A szocialista hazafiságra ként 20—20 gépelt oldalnál. 
Könyvbarát és Olvasómoz- nevelés a szovjet irodalom- A pályaműveket legkésőbb 
galom Akció Bizottsága a ban. 1964. április 10-ig lehet be-
mai szovjet irodalom leg- 5. A kommunista huma- küldeni az MSZBT Csongrád 
jobb alkotásainak megsze- nizmus és az erkölcs szolgá- megyei Elnökségéhez (Szeged, 
rettetése, megismertetése és lata. Deák Ferenc u. 16. sz.). A há-
népszerűvé válása érdekében. g ^ nőknek a társadalom- rom legjobb dolgozatot 1000 
A pályázók az alábbi témakö- ban betöltött szerepe, hogyan —. forint, 600—, forint, illet-
rök alapján dolgozhatnak fel tükröződik ve 300—, forint értékű könyv-
elemzésükben egy-egy mai internacionalista szel- R o m b a n T ^ V a ' 
szovjet irodalmi alkotást. , - Zeneit* «eaítéw b l 5 dolgozat 50—50 forintos 

1. Az ifjúság szerepének lemu , seggese. könyvjutalmat kap majd. A 
tükrözése a kommunista épí- s- A nepek bekeakaratanak pályaműveket az 1964. évi 
tésben. ábrazolása es a bekeharc. ünnepi Könyvhéten értékeli 

2. Az irodalom segítsége a Minden pályázó legfeljebb a Könyvbarát és Olvasórrmz-
fiatalok pályaválasztásában, két témát dolgozhat ki a fen- galom Akció Bizottsága. 



SZEGEDI .EGYETEM 

Az orvosegyetemi 
filmklub tervei 

Tavaly alakult meg az 
Orvostudományi Egyetem 
f i lmklubja . A klub vezető-
sége a tanév időtartamára 
most értékes programot ala-
kított ki a filmezés i ránt 
érdeklődő hallgatók számára. 
Kéthetenként egyszer talál-

koznak a k lub tagjai, s eze-
ken a hétfő esti összejövete-
leken bemuta t ják és megbe-
szélik a klubtagok által ké-
szített f im-etüdöket rövid-
fi lmeket is. Meghívják alkal-
manként a legjobb magyar 
kisfilmek rendezőit, készí-
tőit is, így például Szabó 
Is tvánt 

A klub első négy foglalko-
zásának programja a követ-
kező: a hónap végén bemu-
ta t j ák és megbeszélik dr. Né-
meth András és Gaál Csaba 
f i lmjét . November 11-én ri-
port-f i lmeket vi ta tnak meg. 
Ezt követően 25-én az ama-
tőrfesztivál legjobb f i lmjei t 
vetítik. Végül december 9-én 
meghívják Szabó Is tvánt a 
Te, a Koncert és más rövid-
f i lmek dí jnyertes rendezőjét. 
A klub az Élettani Intézet 
előadótermében t a r t j a foglal-
kozásai t 

Testvérlapjaink írják 
-ORVOSEGYETEM« BUDAPEST 

Nemzetközi fül,-orr,-gégekonferencia 

Nemzetközi fül,-orr,-gégekon ferenclát 
tartottak Budapesten a magyar, csehszlo-
vák és a német demokratikus köztársa-
ság fül,-orrp-gégeszakcsoportjai a Magyar 
Tudományos Akadémián. A rendező or-
szágok szakemberein kívül megjelentek 
a többi szocialista országok küldöttei, szá-
mos professzor és ismert szakember jött 
el és tartot t színvonalas előadást. Európa 
más országaiból is nagyobb számmal je-
lentek meg és tartot tak értékes előadáso-
kat. Az Egyesült Államokból professzor 
Rosen, Japánból professzor Ikuichire, és 
mások tar tot tak előadást. 

A konferencia elnöki megnyitóját dr. 
Varga Gyula egyetemi tanár , az ünnepi 
beszédet dr. Doleschal Frigyes egészség-
ügyi miniszter tartotta, ma jd a delegáci-
ók vezetői köszöntötték a kongresszust, 
így többek között Preobazsenszkij, a szov-
j e t Albrecht, az NDK delegációja nevé-
ben. 

A konferencia két fő témát tárgyalt, 
ezenkívül szabadon választott t émájú elő-
adások is elhangzottak. A 16 országból 
megjelent előadók mintegy 140 előadást 
tartot tak. 

Foglalkozott a konferencia a halló-
szerv foglalkozási ár ta lmainak kérdésével. 
Ennek keretében a keszinbetegség fülé-
szeti vonatkozásait tárgyalta, továbbá az 
ipari za jár ta lmak kérdéseit elemezte a 
referens. 

Az előadások második csoportja az 
orr- és melléküregek, főként rosszindula-
tú daganatainak problémáit tárgyalta. 

A konferencia megbeszéléseit válto-
zatossá tették a bemutatot t színes és han-
gos filmek. 

»EGYETEMI LAPOK- BUDAPEST: 
Tegyék hasznosabbá a termelési 

gyakorlatokat! 
Komoly problémák mutatkoznak az 

elsőévesek nyári műhelygyakorlatával 
kapcsolatban. Ezt a három,-illetve négy-
hetes gyakorlatot a kísérleti tan terv ke-
retében iktat ták a t anár szakos és fizikus 
hallgatók tananyagába. 

Miről van itt szó tulajdonképpen? A 
hallgatót egy évi egyetem Után három-
négy hétre elhelyezik üzemben. Az elmé-
leti tudása még nem sok, a gyakorlati még 
kevesebb. És ami talán a kísérletezés ter-
mészetes velejárója, de mindenképpen hi-
ba, hogy a gyárban nem meghatározott 
munkaterv szerint foglalkoztatják őket. 
Van, ahol szalagra ál l í t ják és a gyakor-
lat egész ideje alat t dolgozik, min t egy 
betanított munkás — természetesen fize-
*ea né/kül —, másut t a diákot szabad-
jára engedik; nézelődjék, figyeljen, ho-
gyan dolgozriak a munkások. Ez a megol-
dás még talán az előbbinél is rosszabb. 

Az egyetemista számára is kínos a 
dolgozók rosszalásaitól kísért lődörgés. 
Ilyen módon többnyire céltalanul telik 
el az egész műhelygyakorlat. 

Sürgős feladat ezen változtatni, hogy 
az idei elsőévesek már hasznosabban tölt-
sék el gyakorlati idejüket. Megoldásra 
vár az a feladat is, hagy a harmad és ne-
gyedévesek jelenleg még összevont mű-
helygyakorlatát a Jövőben speciális mun-
katervvel külön válasszák. 

Szegedi professzort választottak 
• g y n e m z e t k ö z i j o g á » x - e g y ® « ü U f v o i » f ő » é g é b e 

Jogtudományi Karunk pro- dományos ülésszakán is részt 
fesszora, dr. Nagy László vett, dr . Földes Iván pécsi 
tanszékvezető t anár a közel- Jogász-tanár társaságában. 
múl tban érkezett haza f r a n 
claországl és olaszországi út 

Az ülésszak fő előadása — 
melyhez a magyar profcaz-

járól. Lyonban a Munkajogi szorok is készítettek írásbeli 
és Társadalombiztosítási Jo- referá tumot , — a mezőgaz-
gi Egyesület' V. Kongresszu- daságí tervezés kérdéseire 
sán vet t részt. E kongresz- vonatkozott. Nagy profesz-
szusra több, mint 600 jogász szor „A tervszerű termelésre 

való érkezett a világ minden tá-
járól. Nagy László profesz- eszközei 
szor dr. Weliner Andor bu- adást, 
dapesli egyetemi t anár ra l 

ösztönzés egyes jogi 
címmel tar tot t elő-

— Mindkét tanácskozás 
együtt képviselte a kongresz- kitűnő alkalom volt a ma-
szuson a magyar jogászokat, g y a r jogtudomány 
s mindket ten írásos referá-
tummal és hozzászólásokkal nyelnek 

eredmé-
ismertetésére, az 

szerepeitek az "ü l é sen" Nagy időszerű jogi problémák 
megvitatására — mondotta 

Nagy 
professzor „A dolgozók anya-
gi felelőssége az okozott kár munkatársunknak 
tefctnteíében" című vitáin- t . „ . , 
dító referá tumhoz és „A vál- L á s z J Ó P^fesszor . - Külfi-
lalat anyagi felelősségének nősen e s e " a z a f r ikai or-
jogi vonatkozásai üzemi bal- szagok — Ghana, Nigéria, 
eseteknél" című témához Kamerum, stb. — képvise-
szólt hozzá, Weltner profesz- . „ „ „ . 
szor pedig a szakszervezetek l o l n e k érdeklődése * 
és szakszervezeti tagok kö- szocialista országok Jogi kér-
zötti kapcsolatok probléma- dései i r á n t Ügy tapasztal-
t lká jának vi tá jában vett t u k a m a g y a r jogtudomány 
részt, valamint „A fegyelmi . . , „ „ „ „ „ i , 
elbocsátásból eredő viták el- eredményei megütik a nem-
bírálása" című téma körül zetközl nívót. A Munkajogi 
kialakuló vitában szólalt föl. Egyesület legközelebbi ülését 

Az ötnapos tanácskozást 1860-ban ta r t ják . A stockhol-
követően dr. Nagy László • . „ U K , „ . 
professzort - aki már előző- m l - b e r l l n l 6 8 a l í b l a l e g y e -
en is tagja volt a Kongresz- *em részéről hangzott el 
szust előkészítő, tudományos a ján la t a tanácskozás szín-
bizottságnak — az egyesület 

let v e 
vá lás* 

helyét illetően. A vezetőság 
közgyűlése az egyesület ve- . 0 t J ( 0 , . B l , , . 
zetfiségének tag jává »•">•>- " g J 8 1 " ® * november elsejéig 
totta. kell nyilatkoznloJs ebben a 

Nagy professzor, aki a f i- tekintetben. A firenzei Me-
r ? 1 i ? 1 » , e 8 y e t e ! n m e l l e t t mű- zőgazdasági Jogi Intézet t u -
ködő Nemzetközi Mezőgaz- n , I M U ( . 
daságl Jogi Intézetnek két év d o m á n y o s ülésszakát is s-
óta tagja, ez év októberében 
az Intézet öt napig tartó tu-

rnét összehívják 
belüL 

2—3 éven 

AZ ORSZÁGOS DIÁKKÖRI 
KONFERENCIÁK ELŐKÉSZÜLETEIRŐL 

Egyetemeink a József Attila Tudományegyetem 
és a Szegedi Orvostudományi Egyetem a konferencia két 
szekciójának »gazdái«. E tisztüknek megfelelően ez egyetemi 
KISZ-bizottságok és az állami vezetés diákkörökkel foglal-
kozó megbízottai hetek óta intézkedéseket foganatosítanak 
a konferencia sikerének biztosítása érdekében. Mindkét 
egyetemünkön bizottságokat alakítottak az érkező hazai 
és i külföldi résztvevők fogadására, elszállásolásának, ka-
lauzolásának lebonyolítására. 

— Az orvosegyetemre mintegy 20 külföldi és 150 ha-
zai vendéget várunk — informál bennünket dr. Szemere 
György adjunktus,, a diákkörökkel foglalkozó egyetemi 
megbízott. — A külföldiekkel kapcsolatos tolmácsi és kala-
uzolási feladatokra egyetemünk kiváló nyelvismerettel ren-
delkező hallgatói közül többen vállalkoztak. 

' — A konferencián elhangzó előadások összeállítása 
megtörtént-e? 

— A szegedi válogató tanácskozásokat lebonyolítottuk, 
sőt a napokban a tártegyetemek anyagát is megküldték. 
Ennek megfelelően 12 tudományos előadát fog elhangzani 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikájá-
nak előadótermében, ebből 21 budapesti előadás — a deb-
receni, pécsi, szegedi egyetemek hallgatóinak legkiemelke-
dőbb dolgozataiból pedig 17—17 pályaművet Ismertetnek 
a szerzők. A válogató konferenciák örvendetes tapaszta-
lata, hogy a pályáió diákok ügyesen polemizáltak, felké-
szültségük s vitakézségük általában színvonalasnak mond-
ható.i Persze, most U elOfordutt, hogy elhangzottak kitü-
nösn felépített előadások, melyeknek szerzője nem tudott 
helyt állni a kialakult vitában. Ez némely esetben a 
patronáló előadók túlzott segítségére engedett következ-
tetni... A dolgozatok elkészítésénél egyes előadóink ta-
pasztalhatóan — « legnagyobb jószándékkal és segítőkész-
séggel —• a tanácsolhatónái többet dolgozták a pályaművek 
síkere érdekében. Terménsetesen csak elvétve fordultak 
ctö ilyen esetek, a pályázó medikusok zöme imponáló biz-
tonsággal polemizált, megvédve állásfoglalását, bizonyítva 
kutatásai helyességét. 

— Néhány szót talán a kiemelkedőbb értekezésekről. 
— Több olyan dolgozatot fog külön is pénzjutalomban 

részesíteni az egfrtém, mélyek színvonalukat tekintve el-
hangoztatnának akár kutatói konferenciákon is, nem csu-
pán diákkonferencián, Jutalmau kap Farkas Zsuzsa et 
Fodor lAszló orvostanhallgató a Kórbonctani Intézet tu-
dományon diákköre két tagjának »Hormonális hatasra be-
következő vesekéreg elhalást követő szöveti regeneráció-
ról~ című tanulmánya, valamint Otlecz Anna és Bereczky 
Zoltán a Biokémiai Intézet diákköre tagjainak érlekezese, 
•melyben ensym-vízsgálatokkal kapcsolatos eredményeikről 
számolnak be. Várkonyi Tibor és Fazekas Emese orvostan-
hallgatók, az Anatómiai Intézet tudományos diákkoré tag-
jai a szívizom finomabb szerkezetére vonatkosó vizsgala-
taikról adnak elő a konferencián. Mindhárom kiváló ta-
nulmányt pénzjutalomban is részesíti egyetemünk, attól 
függetlenül, hogy a Konferencián is kapnak-e dijat, vagy 
jutalmat. A KlSZ Központ és a Művelődési Minisztérium 
diiaít — objektíve dönteni képes bizottság fogja odaítélni, 
melyben az intézmények képviselői egyenlő arányban 
foglalnak helyet. 

A Művelődésügyi Minisztérium és a KISZ 
Központi Bizottsága a társadalomtudományi szekció ülé-
sén elhangzó dolgozatok közül hármat fog jutalmazni 
JOOO—IOOO Ft-os díjjal. Egyébként csaknem valamennyi 
felolvasásra kerülő dolgozat jutalomba fog részesülni az 

egyes egyetemi tanácsok részéről; a József Attila Tudo-
mányegyetem részéről is 800,—600, illetve 400 Ft-os jutal-
makat osztanak ki a pályaműveket elkészítő hallgatók 
között — a zsűri véleményezésének megfelelően. 

A társadalom- és természettudományi szekcióban a 
diákkörök sajátos szakterülete szerint folynak a viták. A 
történelemí irodalomtörténet körébe tartozó tanulmányok 
vitái korszakok szerint tagolódnak. E kisebb vita-egységek 
elnökei kiváló professzorok, neves egyetemi előadók köré-
ből kerülnek ki. Ebben a tekintetben bizonyosra vehető pl.: 
a magyar nyelvtudományi tagozatot illetően dr. Benkő 
Loránd professzor részvétele. Budapestről dr. Pándi Pál 
egyetemi docens, Debrecenből dr. Kardos Pál egyetemi 
tanár és dr. Kovács Kálmán egyetemi docens 1« közremű-
ködik a nevesebb irodalomtörténészek közül a konferen-
cián. 

A felolvasásra érdemesített anyag a szegedi egyetem 
vonatkozásában — az irodalomtörténet, nyelvészet, régé-
szet, pedagógia, politikai gazdaságtan, tudományos szoci-
alizmus, néprajz, népművelés tárgyköréből — rendezetten 
együtt áll, a tanszékvezetők lektori véleményével ellátva. 
A legjobb dolgozatok napvilágot látnak az Acta luvenum-
ban, melynek külön állam- és jogtudományi, természettu-
dományi és társadalomtudományi kötete lesz, 200—200 ol-
dalnyi terjedelemben. E kötetek, melyek valószínűleg 1984 
májusára készülnek el — a rangsorolás szerint tartalmaz-
nák majd az egyes dolgozatokat, Némelyeket az intézetek 
actáiba sterkesztenek bele. 

Dr. Kovács Sándor Iván. a bölcsészettudományi kar 
diákköri feletőse az előkészületekről a következőket mon-
dotta: — Szegedi vonatkozásban a szelektáló bizottságok 
Véleménye szerint különösen Színvonalasak a történész dol-
gozatok, mindenek előtt Horváth István történetemssakos 
hallgató munkája. A klasszika-filológia tárgyköréből Me-
rényi lAszló és Makk Ferenc dolgozatait érdemesítették 
előadásra. Több régi magyar irodalmi tárgyú dólgozalflt is 
fölolvasnak a Szegediek közül például: • Nemes Gábor, 
Németh Jenő és Sztrapák Ferenc munkáit. 

Akad kitűnő színvonalú dolgozat a mai, élő magyar 
irodalom területéről is. Gádorost Vass István, Galambos 
Lajos prózaíró munkásságát értékelő tanulmánya. 

A irilágirodalom vonatkozásában értékes műnek mi-
nősítették Rigó Béla: József Attila költeményei orosz for-
dításának problémáival foglalkozó dolgozatát, és Kelemen 
Jánosnak Cesure Pavese költészetével foglalkozó tanul-
mányát, Ezen kívül egy régészeti és három nyelvtudomá-
nyi dolgozatot olvasnak fél egyetemi hatigatóink műveiből. 

A debreceni bölcsészhallgatók müvti kö zül két, nagy 
érdeklődésre számot tarló dolgozat elkészültéről adtak hírt 
az előkészítő bizottságnak: Fülöp László IV. éves és Bor-
bély Sándor V. éves hallgató tanulmányai a mai magyar 
költészet, illetve prózaírás problémáival foglalkoznak. 
Színvonalas anyaggal szerepelnek a Tanárképző Főiskolák 
hallgatói is. 

A VI. országot konferencia vitáit, tanácsko-
zásait — a hagyományoknak megfelelően — idén is több 
kulturális és ismerkedési rendezvény egészíti ki. A kiegé-
szítő programot illetően Gruber László, a JATE tanulmá-
nyi osztályának vezetője, a. szervezés egyik irányítója a 
következőket mondotta: 

• — November 4-én este nagyszabású kulturális est lesz 
a Ságvári Endre gyakorló gimnázium nagytermében. Ezen 

a konferencián résztvevő társegyetemek kultúresoportjai 
is fellépnek. Az estet Várkonyi Zoltán, a JATE KlSZ VB. 
titkára nyitja meg. 

— November 5-én este ugyancsak itt rendezik meg a 
Fiátal írók és Művészek Estjét melyen zeneszámokkal az 
Orvostudományi Egyetem zenekara is közreműködik. 

— November 6-án délután 5 órakor az aulában tart-
ják a konferencia plenáris záróülését, melynek különös 
jelentőséget ad a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulójáról való megemlékezés. Ugyancsak november 
6-án este 9 órai kezdettel rendezik meg a Hungária szálló 
nagytermében a résztvevő fiatalok bálját. 

Minden ilyen jellegű rendezvényi Orvostudományi 
Egyetemünkkel közösen bonyolítunk le. 

A fiatal írók és művészek szerzői estjének elő-
készületeit illetően dr. Kovács Sándor Iván egyetemi ta-
nársegéddel beszélgettünk. 

— A fellépő szerzők művelnek összeválogatását lénye-
gében befejeztük — mondotta. — £ szerint a debreceniek 
közül Várkonyi Anikó és Bucz Hunor fiatal költök lépnek 
föl, a szegedieket valószínűen Kelemen János, Rigó Béla, 
Veres Miklós, Pécsi Gabriella bölcsészhallgatók, fiatol köl-
tök, Bistey András és Váry Páter bölcsészhallgatók novel-
listák, Bálint Gyula, tanár, prózaíró és Szepesi Attila fő-
iskolai hallgató művel képviselik. A Tanárképző Főiskola 
zenekari és kórusszámokkal is közreműködik. 

— A budapestieket nem képviselik az esten? 
— De igen. Feltétlenül fellép az esten egy-két buda-

pesti fiatat is, bár most a pestiek írói köre eléggé meg-
csappant. Fő erősségeik: Bárányi Ferenc, Simor András, 
Nyerget András, László Ernő befejezték egyetemi tanul-
mányaikat, « egyelőre mintha nem mutatkoznék megfelelő 
színvonalú és létszámú utánpótlás Pesten. Mindent egybe-
vetve, a szerzői est sikerében elfogultság nélkül bízhatunk. 

A természettudományi kari előkészületekről dr, Kots-
Ita Károly docens nyilatkozott: — Tertnésíeítudomoni/i 
Karunk hallgatóinak dolgozatai is megütik a tavalyi szin-
tet. A Művelődésügyi Minisztérium és a KISZ Kö. által 
adományozandó országos díjra három pályaművet javasót 
az előkészítő bizottság. Tiz vegyés-.eti tárgykörű dolgozat 
fog elhangzani a budapesti Műegyetemen tartandó szek-
ció ütései keretében, harminchat dolgozatot pedig Szege-
den ismertetnek a tanár-szakos TTK-sok. 

Jogtudományi Karunk hallgatói is szotgal' 
nnasan készültek a Tudományos Diákköri Konferenciára. 
Karunk hallgatói kőéül nyolcan készítettek olyan dolgoza-
tot, melyet a társadalomtudományi szekció ülésein való 
felolvasásra érdemesítettek az előkészítő bizottság tagjaié 
A dolgosatok kőzött szerepei munkajogi, gyám ügy-igazga-
tási kérdésekkel foglalkozó értekezés, s egyebek között a 
következő érdeklődésre számottartó témakörből szerepelnek 
kiemelkedőbb dolgozatok: »A tartási kötelezettség a csa-
ládjogi törvény alapján*. — »A tagsági jogviszonnyal kap-
csolatos jogiviták— -A társadalmi szervek szerepe a szo-
cialista állam jogalkotó tevékenységében* stb. 

Mindent egybevetve tehát, jogosan tekintünk nagy »d-
rakozással a konferencia vitái elé. Reméljük, hogy hallga-
tóink mind az előadások és viták színvonala, mind a ven-
déglátás tekintetében példát mutatnak, s a résztvevők szak-
mailag meggazdagodva vihetik haza a konferencia tanács-
kozásainak jóhírét. 

Dér Endre 
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Társadalmi munka — házon belül 
Orvosegyetemi KISZ-esek ügyes kezdeményezése 

Legtöbb helyen — így a 
klinikákon folyó átalakítási 
munkáknál is — munkaerő 
hiány nehezíti a szegedi épí-
tőipari vállalatok dolgát. 
Sokszor ez az oka d határidő 
eltolódásának, mint ahogy a 
Jogi Kari emeletráépítés is 
ezért halad igen lassan. Az 
idő azonban pénz, s nem csak 
az építőknek, hanem az épít-
tető egyetemeknek is. Ezért 
fogadta a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem alUimi veae-
tése készségesen az egyetem 

KISZ-bizottságának kezde-
ményezését. 

Ennek lényege,. hogy a ki-
szesek az ISZM keretében 
végzendő társadalmi munka 
követelményének — házon 
belül — a klinikákon tesz-
nek eleget. Az egyetem 660 
férfi hallgatója a tanév végé-
ig hetenként váltott csopor-
tokban 22 héten át végez se-
gédmunkát a Csongrád me-
gyei Állami Építőipari Vál-
lalat művezetőinek irányítá-
sával a szakmunkások mel-

let. Az első csoportok a III. 
évfolyam hallgatói adták, 
akik szeptember 30-án kezd-
tek meg a munkát a Sebé-
szeti Klinikán, a Belklinikán 
és az Orr,-Fül,-Gége Klini-
kán folyó átalakítási és fel-
újítási építkezéseknél. 

A brigádok egyébként tel-
jesítmény-bérre dolgoznak. 
A heti 60 órában végzett 
munka bírének felét a hall-
gatók, felét pedig az egyetem 
KISZ-bizottsága kapja. Ügy 
tervezik, hogy az így egybe-

Tiszta szigorúság 
Ratal költők antológiája, Magvető, 1963 

A harmadévesek egyik brigádja az Orr-Fül-Gége Klinikán folyó átalakítási 
munkánál szorgoskodik. 

KI mennyit dolgozott? A napi munka után a brigád »normása« értékeli a 
teljesítményeket. 

gyűjtött összeget egyetemi 
KISZ-klub létesítésére hasz-
nálják föl a jövő tanévben. 

A brigádokban ott dolgoz-
nak a KISZ-bizöttság tagjai 
is hétről-hétre. Az egyetemi 
Fiattal Oktatók Közösségének 
munkatársai is vállalták, 
hogy alkalmanként kinn a 
munkahelyeken ellenőrzik 
megfelelő körülmények kö-
zött s — megfelelően — dol-
goznak-e a »házi« társadal-
mi munkások. 

Jókedvűen és vidám tré-
fák közepette végzik munká-
jukat a fiatalok. Az egyetem 
Gazdasági Igazgatóságának 
segítségével megfelelő mun-
karuhához is hozzájutottak 
s így, egyforma overallokba 
öltözötten »{itom-hadsereg-
nek« nevezik magukat. Az 
atom-hadsereg tisztikara ter-
mészetesen a legszorgalma-
sabban dolgozó brigádtagok-
ból került ki, s rangjukat« 
méltóságukat krétával raj-
zolt stráfok és csillagok is 
jelzik az »egyenruhákon.« 

S természetesen nem ma-
radnak el azért a tanulásban 
sem a többiektől, mért a 
lányhallgatók — akik helyet-
tük is járnak az előadásokra 
— kölcsönadják a »munka 
hőseinek« lelkiismeretes és 

Somogyiné felvet részletes óra jegyzete ike t , az 
, . , . . . . . . . . . - iktatók pedig külön konzul-»CigareltasziuW« teglahordas közben. Annus János 

és Nárai György idzett társadalmi munkás. Mimik»!- talnak az anyagról a tarsa-
ten dolgoztak már a nyári KISZ-táborokban is. daimi munkásokkal. 

»A költő alkot, és ez nem jelent keve-
sebbet, mint hogy alakítja a világot, az 
emberi világot, az emberiséget, azoknak a 
segítsegével, akik a társadalmi munka-
megosztás révén, mással lévén elfoglalva, 
úgy osztoznak a költő tevékenységében, 
hogy • művét szeretettel veszik maguk-
hoz.« József Attilának ezeket a szavait 
választották mottóul a Tiszta Szigorúság 
című antológia szerkesztői, arra az örök 
igazságra utalva, ami értelmet ad min-
den költészetnek. 

De hogyan tesz eleget a Tiszta Szigorú-
ság ennek a követelményül vállalt mottó-
nak? Mennyiben alakít ja a világot, vilá-
gunkat? Mennyiben érezhetik az olvasók 
e verseket magukénak? 

Ez a kérdés annál is izgalmasabb mert 
ebben a kötetben olyan nemzedék vall 
világunkról, amelv legnagyobb részében, 
legalább is eszmélését tekintve, a szocia-
lizmus szülötte. Ezt mutat ják az életrajzi 
adatok, születési évszámok, az első meg-
jelenések dátumai. A Tiszta Szigorúság 
így nemcsak költői seregszemle, hanem 
ha eleget tesz hivatásának, tanulságtétel 
if júságunk törekvéseiről, s így egy kicsit 
a jövendő felmérésére is. Ezen az alapon 
határozták el e sorok írói, hogy szabály-
talan kritikát írnak, nem annyira az 
előttük álló versek tiszta művészi értékét 
vizsgálják meg, inkább megkísérlik fel-
mérni, a művek tanúsága szerint hol áll 
ez az ifjúság. így nem azt feszegetik, mint 
az eddig megjelent kritikák, hogy melyik 
név hiányzik az antológiából, és esetleg 
melyik maradhatott volna ki. Csupán azt 
elemzik, ami a könyvben benne van. 

Az utóbbi időkben sok szó esett a nem-
zedéki kérdésről. Egyesek eltúlozták en-
nek a jelentőségét, mások tagadták. Nem-
zedéki kérdés pedig valamilyen formában 
létezik, azon egyszerű oknál fogva, hogy 
több nemzedék él egymás mellett, mind-
egyik a maga sajátos élményrétegével. 

Azoknál a fiataloknál, akik a mai prob-
lémák légelevenébe vágnák, akik a leg-
inkább magukra vonják a figyelmet, ez 
egészen alapvető. Egvéniségük szerint 
más-más vonatkozását mutat ják meg an-
nak, mit jelent ma húsz és harminc közt 
lenni. 

Társadalmunk ma megszilárdulóban 
van, főleg az előttünk járó nemzedék 
harcai-, vereségek árán szerzett győzel-
mei révén. Ügy tűnik, a látványos tettek, 
a romantika bizonyos fa j tá jának kora le-
járt, a munka szürkébbnek látszó hét-
köznapjai következnek. Ezen tűnődik La-
dányi Mihály. ( » . . . emlékszel-e az izga-
tott, /kalandról álmodó kamaszra, /aki 

. helyedben most azon /tűnődne éhesen, 
vacogva, /hogy elszökik hazulról és /Ku-
bába iriduí önkéntesnek?'! /Járókelő,' most 
mért van úgy, /hogy lázas szívként lük-
tető /tüzes indulók /nem születnek?« — 
A kérdés az életkori sajátosságokon túl 
kortünetet is jelez?) 

Bárányi Ferenc kérdéseinek, intelme-
inek alapja szintén nemzedéki kérdés 
bizonyos fokig. Ebben belejátszik a lelki-
ismeretfurdalás, hogy nékünk már nem 
kell úgy az életünket kockáztatni, mint 
apáinknak. Annál nagyobb a felelősség, 
amit talán Bárányi érez át legjobban, s 
ő fejez ki legtömörebben. Valóban nem-
zedékünk létének lényegét mondja ki: 

Mert nektek győzni dicsőség volt, 
de nekünk győzni kötelesség. 

(Mert hősök voltak) 
A munkásmozgalom legnehezebb éveiben 
szerzett érdemek menthetik-e a hatalom 
gyakorlása közben elkövetett későbbi bű-
nöket? Ez,olyan kérdés szintén, ami szem-
be állít az idősebbek egy csoportjával. 
Bárányi dilemmája — »-Jaj, mit tegyünk 
olyannal?« — kinzó, de a megoldás sem 
késik, (»ne vár j meg, hogy egyszer úgy 
járjon, mint a többi, Hogy a nép kény-
szerüljön volt hősét félrelökni.«) 

A nemzedéki kérdés néhány érintett 
nézőpontja mellett élesen jelentkezik a 
társadalmunkban ma is burjánzó kispol-
gári életfelfogás, anyagiasság, puhányság 
kritikája. Nem elég az anyagi jólét, ami 
sokaknak csak egyetlen célja! Minden 
eredmény, minden állapot csak lépcsőfok 
egy következő cél eléréséhez! Ahogy Bá-
rányi egyik versének sora mondja, amely 
az antoJlógiában nem szerepel: » . . . c s a l i 
élőbbről lehet előbre lépni.« Maróti La-
jcs egyik figyelemre méltó alkotásában 
ezért »lázít pörölve boldogság helyett 
örömre«. Kár, hogy végül didaktikusán 
fejti ki gondolatát. Váci Mihálynál ke-
ményebb, kontrasztosabb kifejezést talál 
a mondanivaló. Míg panaszolja, hogy »Az 
érelmaszesedő öregkor uralma /hódítja 
lassan nemzedékemet«, a maga példáját 
állí t ja szembe az általános tünettel: »Ki-
nőttem, mint a szamárköhögest, /a felnőtt 
férfiak /minden betegségét; / a gépk<>csi 
utáni sóvár vágyak /onániáit és a kis-ma-
gántulajdon pubertáskori erotikájának 
/pa t tanása i t . . .« 

Garai Gábor címadó verse (Tiszta Szi-
gorúság) szinte ebbe a problémakörbe 
vág. közvetlenül vetve fel a társadalmi 
felelősség kérdését. » . . . Nagy fertőtlení-
tés keli, /Tiszta szigorúság légárama!/ 
Fogjatok össze, tisztességesek, /nélkületek 
tehetetlen a törvény« Garainál a legu-
tóbbi évek legnagyobb szenzációja, az 
ember űrrepülése, ürügyet ad a tömeg és 
a hős kapcsolatának, szerepének újbóli 
tisztázására is. A rakéta ezernyi munkás 
szülötte, de sorsa szerint csak az asztro-
nautáé, -mer t ő a hős — s ekként, egy 
lendülettel, /ő alkot úgy, mint hosszasan 
és összesen a nép: /övéinek s művének 
felajánlva /egyetlen és értelmes életét.« 

Az egész kötetben (a kétségkívül legé-
rettebb Váci Mihály utolsó versében is) 
kísért a didaktika. Garainál egy címben is 
kifejeződik: Parainézis. Ez a vers azon-
ban, leszámítva egy frázisos sort (alkoss 
jót s jól szeress, szeresd e népet!), meg-
ható és emberi. 

Az egész kötet legnagyobb érdeme ép-
pen a humánum, annak a megmutatása, 
hogy a nagy társadalmi problémák mel-
lett létezik az emberi lélek. Ez Váci Mi-
hály feleségéhez írt, Leningrádba címzett 
levelének értelme. 

Vizsgálhatnánk tovább a kötet termé-
sét, hisz csak néhány szempontot érin-
tettünk. De számunkra az volt a legfon-
tosabb, hogy lemérjük, hol tart az a köl-
tőgárda. amely leghivatottabb a mi gon-
dolatainkat, életünket elmondani. 

Kelemen János 
Vári Péter László 

Veress Miklós 

Időszerűség, érdekes viták, 
külföldi szereplések 

A budapesti Egyetemi Színpad terveiből 
— Saabod? — válaszol 

kopogtatásunkra egy leány-
hang. Az Egyetemi Színpad 
titkárságán vagyunk, az EL-
TE bölcsészettudományi ka-
rának Pesti Barnabás utcai 
épületének első emeletén. Az 
ablak előtt íróasztal, rajta 
több telefon, papír, ismerte-
tők az Egyetemi Színpad mű-
sorairól. A falakon plakátok, 
amelyek elmúlt és eljövendő 
programokról beszélnek. 

Három-négy egyetemista 
van a helyiségben. Beszélget-
nek. Megtudom, hogy az 
»Universitás« együttes mai 
próbájáról van szó. Nem sok 
idő van azonban a hallgatód-
zásra, mert a kislány megkér-
dezi: 

—Mit parancsoltok ? . 
Elmondjuk kívánságainkat, 

hogy szegedi egyetemistákat 
szeretnénk tudósítani az itt 
folyó életről, s hamarosan 
már egy . másik szobában 
ülünk Petar Istvánnal, az 
Egyetemi Színpad vezetőjével. 

— Az Egyetemi Színpad 
különféle rendezvénytípusai 
— kezdi Petur István — a 
bölcsészettudományi karon 
történő egyetemi oktatás ki-
egészítését szolgálják. Termé-
szetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a látogatás kizárólagos 
joga csak a hallgatóinké, hi-
szen más egyetemek diákjait, 
tős nem eguetemi hallgató-
kat is meg lehet találni ren-
dezvényeinken. Általános cél-

kitűzéseink közé tartozik, 
hogy a pillanatnyira égető 
problémákhoz hozzászóljunk, 
vitatkozzunk felőlük. Ilyen 
például a premier előtti ma-
gyar filmek megvitatása, 
vagy például az elmúlt év-
ben a »Pécsi balett útja» cí-
mű előadás volt, amit Eck 
Imre vezetett végig. 

Ez az időszerűségre való 
törekvés jellemzi az Egyetemi 
Színpad többi előadásait is. 
Az egyik legnépszerűbb mű-
sor, a »Horizont« élő folyó-
irata tervezetében ilyen címe-
ket lehet látni: Gépművésze-
tek (rádió, TV). Az exiszten-
cializrnus és kritikája, Mai 
lengyel kultúra... 

Az irodalmi műsorok kivá-
lasztásában is érezni lehet a 
»maiságot«. A jelen magyar 
irodalmából fog ízelítőt adni 
a Kortárs est, az Űj Írás est, 
Magvető est és a hagyomá-
nyos »Költőnk és kora~ című 
sorozat. Ezeken az előadáso-
kon költőink és íróink szemé-
lyesen fognak szólni az Egye-
temi Színpad közönségéhez. 

A világirodalmi sorozat ke-
retében reprezentatív mai 
lengyel, szovjet, csehszlovák, 
angol-amerikai, francia írók 
és költők művei szerepelnek, 
egy teljes estet pedig Lorcá-
nak fognak szentelni. 

Az Egyetemi Színpad fő-
produkciói közé tartoznak az 
Universitás Együttes előadá-
sai. Négy bemutatót tervez-

nek ebben az évadban, köz-
tük Racine: Pereskedők-jét és 
Shakespeare: Szeget szeggel-
ét. Az Universitás kiváló 
külföldi kapcsolatokkal ren-
delkezik, jelenleg három meg-
hívása van, Varsóba, Zágráb-
ba, valamint a nyugat-német-
országi Erlagen városba, ahol 
az Egyetemi Színházak Euró-
pai Uniója székel. 

A jó külföldi kapcsolatok 
azonban nemcsak az Univer-
sitásra, hanem általában az 
Egyetemi Színpadra jellem-
zők. Idén a népi együttes a 
görögországi Lefkasban volt, 
az ének- és zenekar pedig, 
szegedi testvéregyütteséhez 
hasonlóan, Lengyelországban 
vendégszerepelt. Viszonzásul 
ellátogaío tt Budapestre a 
Varsói Politechnikai Főiskola 
dal- és táncegyüttese, vala-
mint az Orvostudományi 
Egyetem jazz-zenekara. 

— Sikerről, a program fo-
gadtatásáról egyenlőre még 
nem tudunk beszámolni, hi-
szen az új évad csak október 
7-én kezdődött el — fejezi be 
a beszélgetést Petur Is'ján. 

Ajtony Árpad 



Herényi László Ferenc: 

4 HORDÓ 
REGGEL ALAPOSAK megáztak, a 

most gőzölgő zubbonnyal testükön dob 
* goznak keményen. Bandi fen t rakodik 

kocsin, Mihály lentről adogat ja a ládákat . 
Az autó mellé kitalicskázott ötös ládaos» 
lopok lassan, nagyon lassan fogynak. A 
betonudvarba beszorult a nap, s körül az 
épületek falai vakító fehéren verik viszr 
sza az izzást. — »Mintha a nap tenyerén 
dolgoznánk« — villan á t Mihály eszén 
amin t a ki t ud ja hányadik ládát fellódít-

. j a a platóra. — 
— Mennyi van fent? — kérdezi, és 

kezeszárával lesöpri homlokáról a verí-
tékcsöppeket 

— Még csak hatvan. Adogassad csak 
>— feleli Bandi, és meghajol, várva a kö-
vetkező ládát . — Nyomás, nyomás! — 
sürgeti. 

»— Még negyven, s az tán k i l e sz . . . « 
— mormol ja Mihály és megragadja a kö-
ve tkezőt I t t a negyvenkilós ládákkal ú j -
ra kell tanulni számolnia az embernek. 
Megtudja, hogy milyen sok az a száz. Az 
üvegek jólakott csörömpöléssel verődnek 
össze. Tenyere ég, a rca egy verejték, s a 
nedves zubbony a la t t is csupa víz m á r a 
háta . Lassan számolja a ládákat , s olykor 
nyögve felpil lant Bandira. 

— Meddig rakodtok még? — kérdezi 
most a herkulesi termetű irányító. — Ez-
a la t t meg lehetett volna inni! 

— »Könnyű-neked« — méri végig egy 
pillantással Mihály, amin t elfordul. »Száz-
tíz kiló vagy, s erős mint a bika«. — De 
ezt csak magában. Inkább fokozni igyekr 
6Zik a tempót. 

Megkettőzött erővel »haj tanak«. Mint-
ha normális emberi e re jük nem is lenne 
elég ehhez a pokoltornácán végzett m u n -
kához. Ügy érzik, hogy a veszettül tűző 
n a p a rá jukpazarol t hőért az e re jüke t 
szívja el, s k ín jukban mint mérges bö-
göly csíp beléjük a tudat , hogy sör, ren-
geteg hűvös sör van a súlyos ládákban. 
»És mennyi sör!« — gondolja Mihály, r.oig 
nyelve szájpadlásához tapad. »És egy sem 
a tiéd. Ha meginnád, fizetned k e l l e n e . . . 
Pedig micsoda güri így harmincasával 
felnyomni őket«. 

— Nyolcvan — emelkedik fel Mihály 
— »gyújtsunk rá. 

— Add csak fel még azt a párat , az-
t án m a j d ráfüs tö lünk — sürgeti Bandi. — 
A főnök nagyon pislog, hogy lassan hala-
dunk. 

— Jöj jön ide a főnök, és r a k j a W 
helyet tem! — mondja most Miska és meg-
igazít ja maga előtt a bőrkötényt De ra -
kodik tovább. 

AZ UDVAR MÁSIK végén a félszer 
a la t t a sofőr ül egy üres hordón és falato-
zik. Mellette hasal az éjelliőr ku tyá ja . Há-
rom — mindenki csak így h ív ja a klszos 
fekete ebet, mer t a negyedik lábát kicsit 
fe l rán tva húzza maga után. Benn a te r -
mekben, a rakodók mellet t a töltőgépek 
sziszegnek, kat tognak hűsen és za juk té-
bolyító lüktetéssel tölti meg az udvar 
masszává sűrűsödött melegélt. A gépek-
nél bőrkötényes nők és féf iak dolgoznak, 
kezük boszorkányos ügyességgel helyezi 
be az üres sörösüvegeket, s kapkodja le 
a teliket. Kellemes hűvösség van bennük 
a kint 30 fokos hőség dacára is. 

— Sanyi bácsi! Sanyi bácsi! — kiabál 
fakó hangon Bandi, a sofőrnek miután 
--z oldalakat felcsukták. Miska már az 
"-.•nda felé t a r t Ütközben rágyú j t és be-
tér az osztályozóba. Lekapja fe jéről ko-
pott svá jc i sapká já t és nyaká t a vízcsap 
a la t t jól körülcsorgatja. Megvizezi az a r -
cát, iszik, aztán a jóllakott pióca lassú-
ságával a szállítólevélért indul. 

— Mi az istent csinálsz, sose é rünk 
ki ebből a pokolból — ordít Bandi, de 
Miska válaszra se méltat ja . Kopog a ki-
t á r t a j tón, Tóni, az irányító már nyú j t j a 
is a lapolt 

— Negyvenet a Rigóba, ha tvana t az 
Arin akuthoz. Aztán visszajöttök és vidék 
lesz. 

— Viszlát — biccent Miska és a kapu 
felé megy. Az autó lassan fordul a k i jára t 
i rányába, a kutya ámosan vakkan t egyet-
ket tőt a félszer alól. A kapunál Miska is 
behuppan az átforrósodott bőrülésre. Ar-
cát egy kicsit k idugja az ablakon, hadd 
hűtse a kocsi mellett meglebbenő levegő. 
Aztán jólesőn kinyújtózkodik az ülésen. 

— Együnk — böki oldalba Bandi. 
— Nem b á n o m 
A táská jukér t nyúlnak és nagy, jóízű 

falatokkal, f á r ad t állkapoccsal és útieső 
szemmel enni kezdenek. 

Már a vidéket j á r j ák . Az utolsó ital-
boltnál rakodták az üreset. Amint a papi-
rok Is rendben voltak, a kocsmáros meg-
kérdezite: 

— Isznak valamit? 
— Megszomjaztunk — törölgeti a ke-

zével homlokát Mihály. 
— Mit isznak? 
— Egy fél kevertet — mondja Bandi. 

Nevetnek. 
— Én is azt kérek. 
Bemennek az ivóba. A kocsmáros 

szó nélkül beleönti az italt a poharakba. 
Fe lha j t j ák . Fáradtak. Régen volt m á r dél. 
Közben bejön a kocsmáros felesége is. 
Rettenetesen kövér, vörösarcú asszony. 
Ahogy megy, óriási, vaskos tömegét döc-
cenve billenti egyik lábáról a másikra. 
Fehér kötény előtte. Köszönnek. Az asz-
szony a szűnni nem akaró melegre pa-
naszkodik. 

— Micsoda jó illat — szimatol bele 
• levegőbe Miska. 

— Káposztalevest főzök a? uramnak. 
Megkóstolják? 

Egymásra néznek. Bandi legszíveseb-
ben menne már , s most megütközve fogad-
ja ba rá t j a unszoló p i l l an tásá t 

— Nagyon szépen megköszönnénk — 
nyögi ki nagynehezen Miska. 

— Üljenek csak le — nevet a kocs-
máros. Előjön a pult mögül, az egyik asz-
talról lesöpri a morzsákat és a hamutálcá-
ról egy vödörbe szórja a cigaret tavégeket 
Leülnek. 

— Ne gyújts rá — mondja Miska, 
mer t az a j tón két nagy mázas cseréptá-
nyérral kezében jön be az asszony. Lete-
szi eléjük, hálálkodnak, aztán alaposan 
megfújva minden kanál levest, enni kez-
denek. Miska csettint, Bandi szótlanul ka-
nalaz. Kenyér is kerül az asztalra, meg 
egy-egy korsó sőr. 

KÖZBEN NÉHÁNYÁN betérnek 
Megrendelik a sörüket, megbámul ják ket-
tőjüket, aztán leülnek az asztalokhoz, be-
szélgetnek. Mind porosak, fáradtak, boros-
tásak. Rágyúj tanak, f ú j j á k a füstöt, koc-
cintanak. Kint alkonyodik, az utcán bőgve 
poroszkál hazafelé a csorda. Bejön a so-
főr is. Nem, ő nem kér , mer t a r r a inni 
kell, s neki nem szabad. De egy szelet cso-
koládét szívesen elfogad. 

Betéved az a j tón egy cigány is. Hóna 
alat t kopott hegedűtok. Odalép hozzájuk: 

— Parancsolnak edzs kis muzsikát? 
— Fittyfenét, muzsikát — morog rá 

Bandi, de Miska visszahúzza a kotródni 
készülő füstöst. 

— Üljön le édesapám. Muzsika nem 
kell, de igyon meg velünk egy pohárral. 

— Sívesen — mondja , aztán a falhoz 
támasz t ja a hegedűt. A sofőr huncutul 
kacsint Mihályra, valami ugratást s e j t a 
dologban. De ők nyugodtan esznek tovább, 
aztán koccintanak. A cigánnyal is. Mege-
red a beszélgetés, a more a r a jkókra pa-
naszkodik. Nevetnek, a cigány odahajol 
Mihályhoz és megkérdezi: 

i— Ugye te roma vagy? 
— Roma az öregapád — gurul be Mi-

hály és röstelkedik, mer t a sofőr meg Ban-
di ugy röhögnek, hogy m a j d le esnek a 
székről. — Azért mer t ba rnább a b ő r ö m . . 
— A cigány félve, hogy megsértette, gyor-
san megköszöni az i tal t és á tül egy másik 
aszta lhoz Ott is rendelnek neki egy po-
hárral . Felvidulva megy vissza a hegedű-
é r t 

Közben Bandiék végeznek az evéssel. 
Jólakottan hátradőlnek, rágyúj tanak. 

— Holnap magúknak fizetés lesz — 
mond ja a 6ofőr. 

— Az — bólint Bandi. — Csak nem 
tudom mennyi — és Miskára pillant. 

— Több mint az első héten, ne f é l j — 
feleli Mihály és sebes esetlen mancsalt 
nézegeti 

— Nem szokta a cigány a szántást — 
neveti a sofőr. 

— Persze ha j to t tunk a héten is. Kilo-
méter és mázsa is van bőven, meg m a j d 
mindennnap tizennégy óra — számolgat 
Miska. — Burasujok leszünk! 

— Miért, tán az egyetemen nyomo-
rogsz? 

— Hát nem, de a hónap közepére 
m á r : . . 

— Nem osszátok be! — csap r á Bandi. 
— Az isten se győz pénzzel egy éhenkórász 
diákot. Az unokabátyám is: hónap elején 
ötórai teák, vacsora a Hágiban, hónap kö-
zepén meg már megy a fa terhoz könyö-
rögni. 

— Azért ti is megisszátok hét végén 
azt a másfél- két l i t e r t 

— Megdolgoztuk. 
— Az igaz, de ne hidd, hogy minden-

ki ugy él mint az unokabátyád. És egyre 
kevesebb lesz- az olyan. 

— Kutyából nem l e s z . . . 
— Hagyják m á r — áll fel az asztal-

tól a sofőr, ö k is felállnak. A pénzükért 
nyúlnak. A kocsmáros nem fogadja el. 
Még ő köszöni, hogy mindent ilyen szé-
pen elrendeztek. Kint m á r alkonyul, de 
még messze a sötét. Elköszönnek és i rány: 
haza! 

MINT CSALANOSBAN a kígyó, nyúlt 
el előttük a f ák között az út. A kocsi kö-
zepes tempóban, nagy zötykölődéssel f u -
tott, a motor egyenletesen, álmosítóan 
dolgozott. 

— Milyen sok i t t a bokor — muta -
tott ki Bandi. 

— Sok — intet t Miska. Mindketten 
az utat fürkészték. Söté tede t t — »Lehány-
juk az üreset, aztán mára vége« — gon-
dol ják mindketten. És belsejükben elége-
dettek. Ma rengeteg munka volt — négy 
helyre hoztak a ládázás után hordós sört. 
Szerették a »vidéket«. A kocsmárosok 
nagyon rendesek. Egészen a közeli jövő-
be, szinte kézzelfogható közelségbe ke-
rült , hogy holnap szombat ós f i z e t é s . . . 
aztán meg vasárnap. S vasárnap a z t á n . . . 

Micsoda meló volt m a is. 
— Gyúj t s r á — kíná l ja Bandi. Miska 

tüzet ad. Mindketten egyforma mocskosak, 
fá rad tak és soványak. Két hete dolgoz-
nak együtt. Jól megvannak. Egyidősek, de 
Miska erősebb, Bandi ügyesebb. Sokkal. 

— Lassú a tempó Sanyi bácsi! — 
mond ja Mihály. — Nem leszünk bent 
nyolcra a köszpontban. — A sofőr nevet, 
megnyomja a gázt és a kocsi előre ugrik. 

— Lassabban hé, az istenit! Leesik 
egy hordó, aztán nézhetünk. 

— Álljon meg! — Bandi a kilincs után 
nyúl. A kocsi lassít, leugrálnak. 

— Gyere, számold meg te is — inti 
fel Bandi, amin t készen van. Mihály fel-
kapaszkodik. 

— Három, hat, kflenc. t i zenöt . • • 
Hogy az istenbe, hát t izenhatnak kellene 
l e n n i . . i Na nézzük mégegyszer. Kettő, 
négy, h a t . . . Tizenöt ez csak! 

Egymásra merednek. 
— Sanyi bácsi jöjjön csak! Számolja 

meg maga is, há tha a sőr becsapott ben-
nünket . 

Az alacsonytermetű, feke teha jú fé r -
f i feláll a száll í tmány tetejére. — Tizen-
ha t — mondja . 1 

— Affenét — vakkan t Bandi. — Ti-
zenöt ez! 

Ismét számolnak, ádáz dühvel. Há-
romszor, négyszer. Nem hisznek a szemük-

nek. A két f iú visszamegy ötven métert , 
százat. Átnézik a cserjéket, az átmenti 
törpe akácfák lombja alá is bebújnak. A 
hordó nincs sehol. Nem bú jha t el, hiszen 
nagyobb annál , hogy ne vegyék észre! 

— Máshol esett az le — m o n d j a Mis-
ka. — Mert i t t megtalálnánk. 

Ott ál lnak há rman a kocsi mögött, a r -
cukon töprengő tanácstalanság. 

A sofőr legyint: 
— Otthagytuk. Gyerünk vissza. 
Megnézik a kilóméterkőt, ahol meg-

fordultak, aztán gázt ad a pilóta. 
— Majd benzinvételre beszámítom a 

kilométert — mondja . Zúg a kocsi mel-
let a szél. Öt ki lométer a makadám, sá-
tán jobbra kettő a bekötőúton. Ütközben 
figyelnek. Észre sem veszik, hogy a kocs-
mánál vannak. 

A NAGYDARAB kocsmáros csodál-
kozik. Nem, nem hagyták itt, feltettek 
mindent , hiszen számlázás előtt is meg-
számoltuk, tudják. Honnan hiányzik? A 
felső négyből? A nemjójá t ! Leesett bizto-
san. Nem dúcolták jól a l á Lassan men-
tek? Akkor p láne leeshetett! Nagyon rossz 
az út. 

No i t t nincs. Gyerünk. Megfordul a 
kocsi . Robognak. Hiúz szemmel figyelik 
mind a hárman az ú t mentét. Átkozottul 
sok a bozót. No és a homály. A bekötőút 
jó i t t nem eshetet t le. Oroszokkal ta lál-
koznak. 

— Nem lát tak e r re egy hordót? 
— Nyet, n y e t 
— Parasztot se, aki azt vi t t kocsin? 
— Azt se. 
— Szpasziva. 
Mihály lefoglalja, hogy beszélgethet 

Bandi mérgesen csippent felé a szeme-
sarkából. Tovább. 

Kiérnek a műútra . Házak az út mellett. 
— Nem lá t tak leesni egy hordót, mi-

kor az előbb er re jöt tünk? 
Ök nem. Gyerünk. 
Beszélgető parasztok egy házcsoport-

nál. 
— Nem lát tak . . . ? 
— N e m De azt látták, hogy egy na-

gyon hánykolódott hátul. 
— Köszönjük. Akkor itt még megvolt. 
Feléled a remény. Tovább, tovább, 

h á t r a ! . . 
Közben vészesen sötétedik. Mind j á r t 

nyolc. A sofőr bekapcsolja a ref lektoro-
kat . Nem lesz az m á r még. De mégis! 

— Nem lenne jobb. ha leszálnának? 
Fussanak lent az árokban, há tha megtalál-
ják. 

Lassít. Leugranak. Amint földet é r a 
lábuk, beléjük döbben a bizonyosság.. 

— Mennyibe kerül egy ilyen százas 
hordó? 

— Hétszáz — ord í t ja Bandi, d e m á r a 
széles árokból. Nem is árok ez, valóságos 
völgy az út és a szántóföldek között, tele 
bokrokkal. 

— Hű a b e t y á r . . i 
Mihály is nekiiramodik. Még látni va-

lamennyire a szürkületben. Rohannak. Ke 
rülgetik a bozótokat Át já ró egy tanya fe -
lé. Ar ra fel, az tán megint le. »Nem lesz az 
m á r meg« — keseredik neki Mihály. Pa-
rasztok a föld szélén. Szántottak, most 
fogják ki a l o v a k a t 

Mihály l ihegve megszólít ja az idő-
sebbet : 

— Bátyám, nem lá t tak e r re egy hor-
dót? 

A kérdésben a felelet is. Most ér tek 
ld a föld végére, nem lát tak. 

— Ha valaki találna, hát hozza be a 
központba — hadar j a Mihály, aztán ismét 
nekiered. Sötét van már . A kocsi bevár-
ja. 

SZCKÜL AZ AROK. Fel há t az út-
ra, a szélére. Bandi is ot t fut . Az akácok 
feketén hallgatnak odalent. »Ha k iabá ln i . 
tudna az az átkozott« — gondolja iróniá-
val Mihály. — »De í g y . . . S há tha a kocs-
máros . . . « 

Fu tnak a kocsi előtt kétoldalt. Bandi 
valamivel előbb. A reflektorok vakítóan 
pásztáznak végig az úton. De csak egy pil-
lanat, aztán sötétbe merül az útmellék. 
Mögöttük hörögve, zakatolva az autó, előt-
tük a por és a végigpásztázott út. Remény-
ség egy csepp se. 

Mihálynak elszorul a lélegzete. Köhög. 
A tüdeje nem b í r ja már. Hirtelen fellép a 
sofőr mellé, megfogózkodik az indexlám-
pa vastar tójában. 

— Megette a f ene — ordí t bele a za-
katolásba. 

— Hátha — morog a eofőr, és látszik 
ra j ta , hogy szívesen vigasztalná a m á s l k a t 

Mihály leugrik. Megújul t erővel fu t , 
tovább, megelőzve a gépet. Megnyúlt á r -
nyéka rávetődik a sötét bokrokra a t i tok-
tartó, hajbókoló akácokra. Nyurga, ugráló 
ez az árnyék, torz tükre a kétségbeesés-
nek Bandi is ott szalad az út másik olda-
lán. Elhagyták már a kilences kőt is, m á r 
csak egy kilométer. Erőre kapnak, hosszú-
ra nyúj to t t léptekkel loholnak. Előttük, a 
ref lektorfény körén túl az éjszaka. Mögöt-
tük a döckölődő, zörgő gépkocsi nyomán 
felvert por és a reménység. 

A kocsiban sötétség, csak a műszer-
lámpa világít. Már megtárgyal ták: hét-
száz osztva kettővel az háromszázötven. 
Egy heti keresetük. S micsoda röhögés 
lesz a telepen . . . Én a f ő n ö k ! . . . Felpa-
rázslanak a szélvédő üvegében a cigaret-
ták. Nesze neked egy hét munka, nesze 
neked nyugodt vasárnap! Nem néznek egy-
másra. Egyikük sem tesz szemrehányást 
a másiknak — egyformán hibáztak. Csak 
az arcukon ült valami leírhatatlan keserű-
ség. mint mindig, ha az ember jóvátehe-
tetlenül hibázik. 



SZEGEDI .EGYETEM 

Nyelvszakosok 
külföldön 

A bölcsészkar nyelvszako-
sainak legfőbb problémája a 
nyelv tökéletes elsajátítása. 
Ehhez a többévi kitartó 
munkán túl elengedhetetle-
nül szükséges, hogy a hall-
gatók a tanuU idegen nyel-
vet természetes környezeté-
ben it ismerjék meg, és a 
gyakorlatban hasznosíthas-
sák nyelvtani ismereteiket. 

Az új tanévben az előző 
évekhez viszonyítva több 
hallgatónak nyílik erre lehe-
tőségé. 

A Cité Club Ontversitairt 
1963. évi pályázatán három-
hónapos franciaországi ta-
nulmányi ösztöndíjat nyert 
Kovács Ferenc és Szász Er-
zsébet. 

Október elsején a kulturá-
lis egyezmény keretében egy-
hónapos nyelvgyakorlatra a 
Szovjetunióba utazik hét 
orosz-stakos hallgató: Hetest 
íttván, Baracka István, So-
mogyi Mária, Szabó József,, 
SÜdi György né, Fülöp Márta 
és Gágó Ibolya. 

Ugyancsak a kulturális 
egyezmény keretében Kuba-
tov János és Gráczky Rudolf 
a peruggtai egyetemet láto-
gatják. 

Mivel a külföldi tanul-
mányutak száma eléggé kor-
látozott, rendszerint csak a 
legkiválóbb hallgatók jutal-
mazására használják fel. 
Minden évben többen és 
többen jutnak ki külföldre, 
számuk mégsem kielégítő. 
Bzen ma már sokan saját 
erejükből segítenek. Mind 
többen mennek ki magán-
meghívás alapján, elsősorban 
az NDK-ba. 

V. P. L. 

H Í R E K 
A Magyar Szemorvos Tár-

saság október 10—12-én 
Budapesten az Orvostudomá-
nyi Egyetem Semmelweis 
Kultúrházában ülésezett. Dr. 
Kukán Ferenc professzor, a 
szegedi Orvostudományi 
Egyetem Szemészeti Kliniká-
jának igazgatója, a Magyar 
Szemorvos Társaság elnöke 
nyitotta meg az ülést. Fő té-
maként a szem allergiás be-
tegségeit vitátták meg; a vi-
taindító referátumot Dr. Bo-
ross Béla (Pécs) tartotta. 

A GHwiczei Műszaki Egye-
tem és a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem vezetői együtt-
működési és barátsági szer-
ződést kötöttek. A szerződést 
a testvér-egyetem részéről Dr. 
Jerzy Szuba professzor irta 
alá. 

A Német Nyelv és Kultú-
ra V. Nemzetközi Nyári Sza-
badegyetemét , július T-tÖl 
augusztus 4-ig tartották meg 
Wei marban. 100 külföldi 
nyelvtudós és irodalomtörté-
nész működött közre a szo-
cialista országokból, Vala-
mint Belgiumból, Finnor. 
sségból, Franciaországból, 
Angliából, Olaszországból, 
Norvégiából és az Egyesült 
Államokból. 

Albérlők és albérletek 
— Olvastam az újságban, 

hogy albérleti szoba kiadó. 
Megvan még? 

— Volt már itt két diák, 
de megmondtam nekik, hogy 
csak háromnak adom. Eset-
leg betársulhat hozzájuk. 

Egy típus-párbeszédnek 
tipikus részlete ez. Ilyenkor 

— Mindjárt befejezem a fogadta. Aztán eltelt két nap, 
Vasalást, aztán úgyis élme- egy hót, s nemcsak az 6 szo-
gyek, nyugodtan vasalhat. 

A háziasszony tényleg el ls 
megy, csak éppen előbb el-
dugja a vasalót. Még elzárja 
a gázt, s a gázóra kulcsát ls 
eltünteti. Vitatkozni tehát 
nem lehet, mert nincs kivel. 
De nem lehet vasalni, főzni 

bájában állt vastagon a por, 
hanem az egése lakásban. 
Nem állta meg, letörülgetett. 

Mivel rendes kislány, más-
nap kitakarított, s azóta ő 
takarít minden nap. Főz 1b 
naponta. Először azt hitte, 
szegény, hogy cSak saját ma-

sem, в óra után világítani ййпак, de csakhamar rájött, 
sem. Tanulni, élni sem na-
gyon. 

Nem érdemes megadni azt 
a Marx téri házszámot, ahol 
a leírt körülményekkel talál-
kozhat az ember, mert tán 
még a ház is belevörösödik 
a szégyenbe, s akkor akárki 

szeretik az 6 főztjét a háziak 
is. Csak az a kár, hogy a na-
gyobbik fiú belekostól a lá-
basba is. 

Szóval, most már rend 
van a . lakásban, s a nagyma-
ma becsüli ls ezt & rendet. 
Múltkor, amikor a í albérlő 

újjal mutogathatna: Itt lakik kislány kilépett az erkélyre 
az a háziúr, aki albérlőinek egy kicsit levegőzni, imígyen 
280 forint fejében mindent 

ősszel, de sokszor elhangzik! 
Változhat a cím, változhat a 
szereplők száma, azonban a 
lényeg, sajnos nem változik. 

ígér, de semmit sem ad. 

Az „ideális" lakó 

szólt: 
— Aí erkélyt nem adtuk 

ki albérletbe! 

Még mindig gond 

Tessék, csak tessék I 

Az idén ls sok gondot okoz 
az egyetemi hallgatóknak 
megfelelő albérleti szoba elő-

Ideális albérlő az, aki min-
den hónap elején pontosan 
léteszi a pénzt az asztalra, s 
aztán egy hónapra úgy eltű-
nik, hogy a háziak el is felej- teremtése. Böngészik a hír-

Vadonatúj utcanév-tábla tik: ki van adva az egyik detéseket, szaladgálnak utá-
ragyog az egyik József Attila g l o b á j u k . na. S ha sikerül, megvan 
sugaruti ház kapujan. A cím . . , , . „ , . 
megegyezik, érdemes próbál- A Széchenyi-tér valame- m A r a lak«». akkor követ-
kezni. lyik nagy bérpalotájában la- kéznek a főbérlő feltételei, 

— Tessék, csak tessék! kik albérletben néhány hete kikötései. A »tilalomfák«, 
egy elsőéves kislány, aki so- Ízelítőnek e z a néhány pél-

nézze meg a szobát — mond- j - -i-t- o j j.JI. 

A divat, az divat 

CSányl Miklós rajsA 

Hiányzó tábláké. 

ja a termetes háziasszony. - k a t v a n ° t t h o n . * n ^ « c < A k ' 
Nem drága, jól besüt a nap nem Ideális albérlőnek mond-
a szobába, van lavór, itt az ható. Amikor beköltözött, 
udvarban három lépés a t l | z t a b f t r á t s á g o a k l s 
k ú t . . . 

S mondja, csak mondja a 
magáét 

Igaz, a házba be van ve-
zetve a víz, a fürdőszoba ab-
ból a szobából nyílik, amely 
az albérletibe vezet, dehát 
örüljön az egyetemista an-
nak, ami van, s ne kívánjon 
lehetetlent, s 

A szóáradatnak csak véget 
kell vetni: 

— Mennyi az ára a szobá-
nak? 

— Mondtam, kedveském, 
hogy olcsó, majd megegye-
zünk. Gondoltam, hogy fizet 
négyszáz forintot a szobáért, 
szegény özvegyasszony va-
gyok, azért adom ki, hogy a 

. nyugdíjat kiegészítsem, a 
villanyszámlába meg majd 
belesegít. Megfelel? 

A válasz csak a nem le-
hetne, s a válasz természete-
sen: igen. 

Olyan ritkaság Az olyan 
szoba, ahol egyedül, csend-
ben tanulhat az ember. 

Vitán felül 
Ez már kész helyzet: a bel-

ső szobában hárman laknak, 
a külsőben csak egy diák, 
meg az egész család. Ha 
ilyen körülmények között 
sem lehet megvalósítani a 
békés együttélést, akkor se-
hogy. 

Utóvégre vitáról s*ó sem 
lehet. Próbálja még valaki! 

— Néni kérem, vasalni sze-
retnék! 

szoba 

Titfnmá^sum • 
Rhapsody in blue 

K* fl gaedttg eszékirlényű, különleges zíaWÍ. élvfeziéle-
ket nyújtó film — már a címé Uláfl getiftolhátjuk — Céor-. 
gé GefShWih élétefeól késaült. Afttérlka eeinte egyetlen-
nek ismert igazi zenesWPfcoJértek sofisát csodalatos karrie-, 
azóta minden népszerűbb mű Vek sora és korai halál jel-
lemzi és kell-e több althoz, hogy ebből a -tényanyagból 
biütm Sikerre torfl forgatókönyv késaüljön? S vaióban, a 

• film a MÁR gyermekkorában n muasika hatása-von KCÍ,"«a 
alá kerülő komponista életét követi ityofhon, elsősorban 
a művek létrejöttét állítva az érdeklődés középpontjába, 

így isn-ierjük meg a nálunk számon alig tartott n<5W 
yorki Seandals — re vük OerBhwin zenéjét, az ligy ame-
rikai Párizsban eílnü jnza-külleniértyét és másokat. 

A íilm a művek létrejöttekor ón a tulíott magányos-
ság motiválásával beéri egy kevésbé igényes személyes 
lélekrajz, környezeti indoklással — es elsC pillanatra 
p^mbeuinik — s tulajdonképpen nem jut tovább a mű-
vészi alkotómunka bizonyos illusztratív megjelenítésénél. 
Sokkal többet viszont nyilván nem is akartak az alkotók, 
elsősorban a zenét akarták közvetíteni. 

Ez a film az igazi filmművészet körébe taftöíó elem-
iül, ábrázoló mfl, hanem a filmi eszközökkel muzsikát 
népwaerüsítfl alkotások kŐ2ó tartozik, Ezt kitűnő színvo-
nalon teszi és hatása emlékezetes. Elsősorban Gershwin 
művei miatt, hiszen megismerkedünk az említetteken kí-
vül á2 F-dur zongoraversennyel, a Kubai nyitánnyal, a 
fthapsody In blue-val és a Porgy and Bess szép részletei-
vel is. 

Cs. M. . 

da is elég. Bármelyik diák 
tudna hozzá mondani jóné-
hányat! 

Varga Edit 

Neked van Igazad Bará-
tom. A KIS intézet még ki-
sebb könyvtárában nem elég 
körültekintően fogalmazták 
meg a táblák szövegét. Föl-
tétlenül elkelne megfelelő 
helyeken — már csak a ked-
vedért is — még néhány 
fontos útmutató. Például a 
következők az olvasóterem-
ben: „Ha a könyvek mar-
gója már betelt, követeljen 
saját gondolatai feljegyzésé-
re használatlan példányit" 
Vagy: „A lexikonokban Dan-
te után ne kutass, címszavát 
egy rajongója magángyűjte-
ményében találod!" A folyo-
són: „A rend és tisztaság 

megőrzéséhez önnek wemmf 
köze, az a takarítószemély-
zet dolgar Aztán: „Egyedül 
hozzánk méltó dolog, ha az 
asztal tetején ülve, lábunkat 
széken nyugtatva kápráztat-
juk el szellemességünkkel 
környezetünket!" A sötétebb 
folyosórészeken: „Kártyá-
zunk! Tanulással ne zavar-
janak!" — „Látogatóinkat 
teljes diszkréciónk felől biz-
tosítjuk!" 

Kiegészítő javaslataimat 
ajánlom szíves figyelmedbe 
s talán lennél kedves az ille-
tékeseknek élőszóban is elő-
terjeszteni. 

A veszprémi egyetemi 
KlSZ önkéntes ifjúsági épí-
tőtábor 280 ezer forint tisz-

Az 1962—63-as tanévben 
9500 egyetemi hallgató fejezte 
be tanulmányait a romániai 

ta jövedelemmel zárult, mely egyetemeken. E számmai to-
összeget — a tábor vezető- vább gyarapodott azoknak az 
ségének döntése alapján — egyetemekről és főiskolákról 
a KISZ-bizottság a jól dol- kikerült fiatal diplomás szak-
gozó hallgatók között egyéni embereknek tábora, akiknek 
és csoportos jutalom forrná- szám a az utóbbi 15 évet te-
jában osztotta ki. kintve mintegy 150 ezerre te-

t hetŐ. 1960 óta mintegy 40 ezer 
fiatal szakember került ki a 

Amerikából hazakerült Jó- egyetemekről. 1936-
fcai Mór »Mire megvénülünk« az ósszesegyetemekes 
című kézirata. Az Akadémiai £\skolak hallgatóinak szama 
Kiadó a kézirat alapján - 26 ezer volt Roma-
mely a szegedi Somogyi nlü0an-
Könyvtár tulajdonát képezi ' 
— kijavította a romlott szö- , , . 
vegrészeket, s így a kritikai Spanyol nyelvi kort szer-
kiadás e műve Jókai eredeti v e z t e k a M a r * Karoly Kóz-
fogalmazásának megfelelően gazdaságtudomány Egyete-
lát napvilágot. A kor tagjai I , II. es 

IV, éves hallgatok. A kor cél-
ja nem csupán a nyelv elsa-

ö r . S/ént<rv3ri*vi Albert i r t á s a , a beszédkéeaég és a 
..»„»dl ^ Z a S S á v X t ! itókines növelése, hanem a 
SK«*™ »panyolv nyelv területének 
k & ^ S b b kultúrájának megismerése is. 
melyet különösen a rákstak- * 
értők fogadtak nagy érdek-
lődéssel. A tudósnak átkerült A Tanárképző Főiskola és 
egy anyagot, a promint és a volt F i t iá /óW Tanítóképző 
egy ellenanyagot, a retlnt Intéeét egyesüli KISZ szervé-
kiválasztania, A* előbbi ked- E(,te október 10—ll-e között 
Ve» a sej lek szaporodása- (ártotta vezetőképző tanfölyá-
nak. nz utóbbi gátolja e*t a mát. Megli «szélér- kerültek! 
folyamatot. As embertken „ Ktsz ftB-nak a. feUdoltta-
Végttítt kísérletek lógják el- iá i ih -¿zménytk KlSZ •nitn 
dönteni, hogy a rétin milyen héjával kapesolalOR hqieifoztt-
fflérvű, esetleges gyógyha- tai. a nyári vezetőképző tan-
táftt tMtalni&s. folyamokon szerzett tapasztá-

lalok. A VB tagok vezetésével 
* ae alapszervi felelősök meg-

üj trás-estet rendezteIta bit- vitatták a szerveséti élet let,1-
tfapestl Egyetemi Színpadon f6bb problémait. Itatarözat 
október 15'én. Az esten ft'U- született a tagsag kóreben }e-
rányi ibolya. Mikes Litta. leniketö passzivitás okának 
JanóéiJ Adrienne. Keres Emil mepvitfoálasáról, - a KISZ 
és Egressij István etoadómúvé- megbízólevelesek munkajá-
szek, Aprily Lajos, Csurkalst- nak felmeréséről. A felmerés 
viín, Csoóri Sándor, Garai eredménye a tanév második 
Gábor, Ladányi Mihály, Vass félévében kerül á tagsag eh 
István, Váci Mihály, Veres megvitatás öeljubol. 
Péter, Bárány Tamás. Ben-
jámin László, Juhász Ferenc 
és lltt/és Gyula müveiből ad-
ták elő szemelvényeket. Tóth 
János, az tíj írás szerkesztő-
ségének tagja bemutatta a 
hallgatóságnak Simonffy 
András fiatal novella,itót. Az 
Egyetemi Színpadon október 
lS-án tartották az új magyar 
filmek Vitaestjét, s ezen Fáb-
ry Zoltán »Nappali sötétség« 
c.. új művét mutatták be. 
Október 20-án rendezték meg 
Berek Katalin előadóestjét. 

sítés formáját. A követeimé, 
nyek teljesítésének nyilván-
tartását továbbra is a KISZ-
alapszervczetek végzik. 

A budapesti Csehszlovák 
Kultúra és a Magyar Írók 
Szövetsége Műfordítói Szak-
osztálya vitát rendezett 
«Franz Kafka ós a prágai 
Kafka-konferencia tanulsá-
gai» cimmel. 

Amszterdamban szeptem-
ber 10-án kezdődött meg a 
Diákfilmek Nemzetközi Film. 
fesztiválja. 18 országból 68, 
diákok által készített filmet 
mutattak be. A rendezőség 
elhatározta, hogy ezentúl 3 
évenként rendszeresen meg-
tart ják Amszterdamban a 
diákfilmek versenyét. 

Dr. W. Arthur Mackey 
orvosprofesszor sseptember 
25-én kétnapos látogatásra 
S»eg©dre érkezett. A pro-
fesszor a Szegedi Orvostu» 
dományi Egyetem szakcso-
portjában a szívsebészet 
időszerű kérdéseiről tartott 
előadást és részt vett süep-
tember 21-éa ais egyetem 
rektorának fogadásán. 

Egyetemi Kulturális Bizott-
ság közös tanácskozáson dal . 
gozta ki az 1963-64 évi kultu-
rális munkatervet. A mun-
katerv programjában Üj 
írás-est, Nagyvilág-est és 
szovjet irodalmi est szere-
pel többek között. 

Dr. W. Hobson, az Egész-
ségügyi Világszervezet Euró-
pai Területi Irodája egész-
ségügyi oktatási és kiképzési 
osztályának vezetője, magyar-
országi tartózkodása során 
szeptember 30-án meglátogat-
ta a szegedi orvostudományi 
Egyetem intézeteit, klinikáit, 
beszélgetett a professzorok-
kal, oktatókkal és hallgatók-
kal az oktatás és képzés sze-
gedi formáiról. Dr. Tóth Ká-
roly professzor, az egyetem 
rektora fogadást adott dr. W. 
Hobson tiszteletére. 

A Bolyai János Matema-
tikai társulat szegedi tago-
zatának ülésén — természet, 
tudományi karunk meghívá. 
söra G. Fichfera egyetemi 
tfthár, a Jtómai Egyetem 
professzora »A harmonikus 
integrálok elméletének axi-
omatikus megközelítése«, 
címmel tartott kiváló szín-
vonalú előadást, 

A KfSZ-intéitö Bizottsá-
ga határozatot hozott a kö-
zelmúltban as »Ifjúság a 
Szoclalizmitgért« mozgalom-
ban résztvevő tanintézeti 
KISZ szervezetek részére a 
mozgalom statisztikai össze-
sítésének egyszerűsítésére. Az 
á j módszertani útmutató Is-
merteti a mozgalom nyíl* 
vántártáéi rendszerét és a 
módosított statisztikai ossze-

Dr, B. N. Hálfiérn profeSZ-
SÍÓ»-, a Párisi College de 
France osztályvezetőié, ma-
gyarországi tartózkodása so-
rán sseptember is-dn meg-
látogatta a. szegedi Orvostu-
dományi Egyetemet is. A ne-
ves alloraotótnts előadást tar-
tott as egyetem tudományos 

'»sakesoportjában és néhány 
elméleti intézetét is megte-
kintett. 

A Jótmt Attila Tudo-
mányegyetem C'ölteslum 
Artiumának elöadlissOroSMlft 
a színháztudomány! süéUtió 
««»Bejövetelével Indult meg. 
E»en dr. Székely Györgv, a 
Színháztudomány) Intézet 
ipsfegatóhelyettesp »Kon-
fliktusok <?« hősök az ti) ma-
gyár drámában« címmel tar-
tott előadást. A Filmesztéti-
kái Szekció el »6 r!<>n rtinát 
dr. Matolesy György, a Pan-
nónia Filmstúdió főosztály-
vezetője tartotta, s jeüemzö 
üt egyetemi és főiskolai hall-
gatók érdeklődésére, hogy e 
szekciónak idén 250 belr.tt-
kfizott tagja van. 

A Jóasef Attila Tudó-
rhányegyetm KISZ-VB és az 

A Jóesef Attila Tudo-
mányegyetem Altalános és 
Füüka-Kémiai Int^seténeit 
munkatársai üj laboratdri. 
umi rnóttezert dolgoztak ki 
a termálie vizek korrózivi» 
ifisának elektrokémiai mé-
résére. 

A Dtlag no országának 
egyeteméivel és főiskotiival, 
tudományos kutató intézetéi-
vel bonyolít te nagyarányú 
nemzetközi köny veserét n 
legrégibb és legnagyobb kí-
nai könyvtár, Peking könyv-
tara, mely jelenleg hatmillió 
hétszázezer kötettel rendel-
kezik. A könyvtár birtoká-
ban van Marx Tőkéjenek né-
met, angol és francia nyet-
uen megjeltnt első kiadása 

valamint Lenin: Mi a teendő 
címa müvének első kiadása 
in. 

A Magyar Jogász Szövet-
ség Hévizén tartott VI. 
Kongresszusán dr. Kunos 
József jogtudományi karunk 
adjunktusa »Munkabér 
munkateljesítés nélkül, a 
munkaidőkieséíi idejére járó-
bér egyes kérdései- rímmel 
tartott előadást M Munka-
jogi Szekció ülésén. 



Megtartotta közgyűlését 
a Szegedi Egyetemi Atlétikai Club 

E hónap 14-én tartotta ve-
zetőség és küldöttválasztó 
közgyűlését a Szegedi Egye-
temi Atlétikai Klub. A köz-
gyűlésen a 14 szakosztály 
90 küldötte, valamint a Vá-
rosi és Megyei Pártbizottság, 
a Városi KISZ Bizottság és 
a Megyei TST képviselői 
vettek részt. A SZEAC el-
nöke nevében dr. Antalffy 
György élvtárs tartott beszá-
molót, amely az elmúlt évi 
feladatok teljesítésével és az 
elkövetkezendő évi teendők 
meghatározásával foglalko-
zott. Az elnökség beszámo-
lója 

pozitívan értékelte az el-. 
múlt év munkájá t 

úgy, mint amely jelentős 
előrelépést jelentett mind a 
minőségi sport, mind a tö-
megsport tekintetében. Ter-
mészetesen — mint ezt az 
elnökség beszámolója megál-
lapította — nem volt mentes 
az elmúlt év a hibáktól sem. 
A beszámoló önkritikusan 
vetette fel az elnökség, a 
szakosztályok, a szakmai és 
nevelő munka területén 
meglevő hibákat és jelölte 
meg — mint az elkövetkező 

év fő feladatait — ezefk ki-
javításának útját . A beszá-
moló részletesen foglalkozott 
a magyar sport átszervezé-
sével is. Rámutatott 

a Magyar Testnevelési és 
Sportszövetség létrehozásá-
nak jelentőségére, amely 
biztosíthatja a társadalmi 
erők széleskörű összefogá-
sát a magyar sportmozga-
lom előtt álló megnöve-
kedett feladatok megoldá-
sához. 

A beszámoló végén élőter-
jesztett határozati javaslat 
rögzítette azokat a tenniva-
lókat, amelyek a szervezeti, 
a minőségi- és tömegsport-
munka, a nevelési kérdések 
tekintetében az Egyesület 
előtt állnak. 

A beszámoló után a hoz-
zászólók sa já t szakosztályaik 
problémáival egészítették ki 
az Elnökség beszámolóját. 
Sok hozzászóló foglalkozott 
a szakmai munka javítását 
akadályozó létesítményhiány-
nyal, a szakosztályvezetősé-
gek jó munkájának fontossá-
gával, az előttünk álló fela-

datok megoldásában. Felszó-
lalt Arvai József elvtárs, a 
Városi Tanács elnökhelyet-
tese is és többek között 

ismertette azokat a terve-
ket, amelyeket a Városi 
Tanács e helyzet enyhítése 
érdekében meg akar való-
sítani. 

A hozzászólások után a 
Jelölő Bizottság elnöke elő-
terjesztette javaslatát- a 
SZEAC elnökségére, vala-
mint a Városi TS konferen-
ciájának küldötteire. 

Az Elnökség és a küldöttek 
megválasztása után Perjési 
László elvtárs a Városi Párt-
végrehajtó Bizottság ti tkára 
üdvözölte az újonnan megvá-
lasztott Elnökséget 

A közgyűlés után az újon-
nan megválasztott Elnökség 
megtartotta első ülését és 
megválasztotta soraiból az 
Egyesület elnökét dr. Antalf-
fy György elvtárs, az elnök-
helyetteseket, Arvai József, 
Kemenes Béla és Simon 
László, valamint az ügyve-
zető elnököt Muhi László 
személyében. 
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Egy mindenki számára 
nélkülözhetetlen könyv 
Szentmihályl János—Vértesy Miklós: Ütmutató a tudományos munka magyar és 

nemzetközi irodalmához. Bp. 1963, Gondolat Kiadó. 730 lap. 

A világszerte hatalmas tem- akadályozta, hogy nem volt séges segédkönyveket válasz-
póban növekvő könyv- és fo- kezünkben megbízható, bősé- szuk ki. 
lyóiratkiadás egyre parancso- ges ismeretanyagot nyújtó, Könyvtárainkban e rend-
lóbban sürgeti az olyan se- de ugyanakkor mégis mérték- kívül hasznos segédkönyv 
gédkönyvek megszületését, tartó bibliográfiai segédesz- több példánya is olvasóink 
amelyek a kalauz szerepét köz, amelyet a tematikák ki- rendelkezésére áll, a vele 
vállalják a betű gazdag és vál- dolgozásához felhasználhat- való ismerkedést a jánl juk 
tozatos színvonalú dzsunge- tunk volna. mindenkinek, de különösen 
lében. Ma, amikor — széles Hazánkban eddig néhány azoknak, akik tudományáguk 
körben ismert és idézett ada- egyetemi jegyzeten és kisebb irodalmában > most kezdenek 
tok szerint — »mintegy 80 000 lélegzetű irodalmi bevezetőn széleskörűen tájékozódni, il-
tudományo6 folyóirat jelenik kívül, csak a közgazdaságtu- Letve külföldi szakirodalom-
meg, s a bennük közreadott domány kutatói számára ké- mai ismerkedni, 
kémiai cikkek száma pl. meg- szült korszerű, marxista szem- Lisztes László 
haladja a 900 000-et, a mű- léletű tájékoztató-bibliográ-
szaki vonatkozásúaké pedig a fiai kézikönyv. Most Szentmi. 
hárommilliót is« nem nélkü- hályi János és Vértesy Mik-
lözhetők e roppant nagy adat- lós régen várt művét kaptuk 
tömeg áttekintését és rend- kézbe, s a külsőleg is tetsze-
szerezését biztosító műszerek, tősen komoly alkotásban 
E szükséglet szülte a lexiko- együtt találhatjuk a tudomá-
nok és rendszerező bibliográ- nyos kutatás magyar és nem- í 
fiák egész sorát, de a műfaj zetközi irodalmának legfonto-

SZÉLJEGYZET 
Szegeden, a Török utca 6 szám 

alatt áll a magyar sakktör téne-
lem egyik kimagasló a l a k j á n a k : 
Maróczy Gézának szülőháza. 
Felmerül t az óha j sakkozói keb-
lekben és berkekben, hogy az 
egész utca szülöt t jének nevére 
keresztel tessék át. 

Mindig gyanús kissé, amikor 
egy-egy utcából kiüzzük a föld-
rajzot a tör ténelem kedvéért . 
Megfigyeltétek már? Utcanévvál-
toztatásainak mögött rendszer int 
egyfa j ta bűn tuda t l appang : 
azoknak adunk utcát, ak iknek 
mást, hozzá juk méltóbbat n e m 
adha tunk . Kossuth akkor iban 
kapta szerte e hazában ú t -
jait, amikor legjobban igyekez-
tek megfeledkezni polit ikai vég-
akara táról Bar tók Béláról azon-
ban az években nevezték el a 
szegedi Valéria teret, amikor az 
ország egyik színpadán sem já t -
szották a Csodálatos Mandarint . 

Maróczy Géza öné le t ra jzának 
két első köte te (Így k e z d t e m . . . , 
Világversenyek élén) érdekes 
olvasmány és nagyszerű tan-
könyv — annak , ak inek meg-
van. „A ha rmad ik kötet kézirat-
ban van meg' ' (Dr. Vécsey: Ma-
gyar Sakkélet 10, 4, 1960). 

Szovjet tör ténészek .gondosan 
fe lku ta t j ák Csigorinnak külön-
böző ú j ságokban szétszórva meg-
jelent cikkeit és összegyűjtve, 
könyvben kiadták. Vajon mit 
cs inálnának az oroszok, ha egy 
eddig ismeretlen Csigorin kézi-
ra t kerül t volna elő! 
fis mit cs iná lunk mi, magyarok , 
a Maróczy kézirat tal . . . ? 

Megemlékezni? Igen. De ne u t -
cát : a művét ! 

Udvarias f ia ta lember . Elsőé-
ves. Érdeklődik az egyetemi 
sakkélet u tán, tudakol ja , hogy 
mer re talál ja a SzEAC sakk-
szakosztályának klubhelyiségét . 
Nem tud tam választ adni. 

Ki tud róla? 
FRANCIA VEDELEM, castagne 

Eino — Burkhal te r , sakkcsapat-
bajnokság , Svájc 1961. 

1. e4. e6 2. d4 d5 3. Hd2 Hf6 4. 
e5 Hfd7 5. Fd3 c5 6. c3 H<6 7. 
He2 cd 8. cd f6 Ajánla tosabb előbb 
8. — Vb6 9. Hf4 Ve7 10.Vh5+í Vf7! 
Kd8? 11. Vh3 f5 12. Hf3! U. Vh3 
11. Fg6? hg 12. Vh8: fe Hd4:i 12. 
Hg6 hg! ÍJ. Vh8: He5: 14. Fbl 
Fd7 15. Hb3 Hb3: 16. ad Fb5! 17. 
Fe3 Vc7 18. f3 Kf7! 19. Kf2 Si 
duo faciut idem.non est idem 
FCS! 20. Vh4 29. VaB: Hg4+ ! ! 21. 
fg Vf4 vagy 21. Kel Fb« 22. 
Fd2 Vcl+ Bh8! A ha lha ta t lan 
já tszma nyomdokain 21. Vh8: Hg4 
+ ! 22. Kel Fb4+ 23. Fd2 VclJ-
matt. 

2. G. E. Carpenter 
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Matt 2 lépésben 

Nyár i ve r senyünkre a ki lá-
tásba helyezett é r tékes d i j ak el-
lenére elszomoritóan kevés 
megoldás érkezett . Kedves ol-
vasóinkat nem érdekli a felad-
ványok? Ez esetben fölöslegesen 
foglal ják a drága helyet. A mai, 
hihetően nem nehéz fe ladványra 
beérkező ^megoldásokat épp e l -
ért szavazólapóknak t ek in t jük . 

Fej tők, s e rken je t ek ! Beküldé-
si ha tá r idő : november 15. 

M O N O L Ó G : 

Zöldre feketéi?" 

kiemelkedő klasszikusai a tá- sabb és legújabb tájékoztató 
jékoztató-bibliográfiai segéd- könyveit. A szerzőket igen 
könyvek. Ezek az egy-egy tu- neves szakemberek egész so-
dományág, vagy általában a ra segítette a kötet összeállí-
tudomány segédkönyveit ösz- tásában, lektorálásában. Köz-
szefoglaló »Útmutatók« lesz- reműködésük garancia lahet 
nek útitársai az i f jú kutatók- a munka használói számára, 
nák, jó emlékeztetői később A mű három nagy részre: 
a tudomány művelőinek. általános, társadalomtudomá-

Egyetemeinken és főisko- nyi és természettudományi, 
Iáinkon, bár különböző in- technikai fejezetre bomlik, 
tenzitással, régóta igénylik az Egy tudományterület anyagá-
egyes tudományágak alapis- nak belső tagolását a magyar 
mereteinek előadói és hallga- tudományos életben légin-, 
tói a tudományok 'bibliográ- kább elfogadott rendszerezési 
fiai bázisát feltáró segédköny- elvekhez igazodva alakították 
veket, amelyek birtokában ki. Mielőtt a tulajdonképpeni 
előadó és hallgató egyaránt szakterületünk irodalmához 
könnyebben és jobban felel- közelednénk, célszerű a beve-
het meg kötelezettségeinek, zetést gondosan elolvasni s 
Az igény komolyságát bizo- az Általános részt áttanul-
nyítja, hogy a pécsi Tudo- mányozni. 
mányegyetemen például — Szerkezeti felépítésében kö-
részben a segédkönyv hiá- vetkezetesen a kezdő kutató 
nyának pótlására — már több igényeit tar t ja szem előtt. Az 
éve' tanrendbe iktatott mó- általános, összefoglaló művek 
don folyó bibliográfiai okta- ismertetése után foglalkozik a 
tás van. Hasonló törekvések- tudományágak, részletek 
ről hallottunk a debreceni problémáit ismertető segéd-
egyetemen is. A pécsi kísér- könyvekkel. Lapjain nemcsak 
let első eredményeiről és száraz adatfelsorolást kapunk, 
visszhangjáról olvashattunk a hanem a leírt, könyvek rövid 
Felsőoktatási Szemlében (1962. ismertetését is. Ezekből már 
9., II . sz. és 1963. 1., 2.', 6. előre megtudjuk, hogy mit 
sz.), s ezekből egyértelműen várhatunk az illető munkától, 
hasznos és gyümölcsöző vál- milyen szempontú kutatáshoz 
lalkozásnak tűnik: bevezetése használható, illetve mit nem 
emelné minden egyetem hall- tartalmaz. Különösein a meg-
gatóinak szakmai biztonságát, tévesztő című könyvek eseté-
A bibliográfiai oktatás na- ben, de általában is jelentős 
gyobbarányú elterjedését segítség ez abban, hogy a 
aaoftbflo -többek között a z is munkánkhoz leginkább szak-

A nagyapám parasztem- házban, hiszen mielőtt meg-
ber volt. Ha lusta, felelőtlen javították, jó volt. Aztán ki-
embereket akart jellemezni, jöttek és megállapítottak, 
azt mondta: az is. csak úgy hogy valamit elfelejtettek 
kapál hogy zöldre feketét.. benne megcsinálni. Elfelejtet-
Vagyis: ahelyett, hogy kika- tek! Csak így, ilyen konnye-
pálná a gyomot, csak ráhúz- dén. Hiszen igaz, hogy a fe-
za a fekete földet. Azért jut ledékenység emberi gyenge-
ez eszembe mostanában, mert ség, az ember hajlandó is le-
még gyakran látni, hogy min- gyinteni rá. De ha a felede-
denféle gyomokra ráhúzzák a keny is csak legyint, akkor 
fekete kifogásokat. Mi meg az ember dühbe gurul: miért 
hagyjuk. Vajon miért? veszi ilyen könnyeden a sajat 

Tulajdonképpen kicsi dolog hibáját? Két napig tartoz-
ez is amit mesélni akarok, kodtak, mert minden látszott 
Az ember talán szóvá se ten- rajtuk, csak a lázas tevekeny-
né, ha nem látná, hogy meny- ség nem. Oreg emberek, sztv-
nyire jellemző és hogy éppen betegek is laknak a negyedi-
a hallgatás mennyire árt az ken meg az ötödiken. Habo-
ügynek. A liftről van szó. rús időkre emlekeztetett a 
Megint a liftről. Régi, öteme- kép, ahogy vonszoltak magu-
letes házban lakom. A liftnek kat a lepcsokon A vallalat 
kutyabaja sem volt. amikor emberei meg csak ültek, et-
elvitték. Azt mondták} mos- tek es mosolyogtak Lehet, 
tanra van beütemezve a javi- h°?V c f a k m} \attuk lOVj a 

tása. Hát legyen — gondoltuk mereg befolyásol,a az embert. 
- mert nincs ember aki ne Aztán int elvitték a uf_ 
kivarrna a jonal jobbat. Egy tet Két nappal az ünnepek 
hetre vittek, de jóval tovább e i m Azt igérték hog ^ 
tartott a munka A lakok ünnepTe visszahozzák. Hát itt 
mászták a lépcsőkét, de azzal voU 0 feéf és /élnopos ünnep 
vigasztalódtak, hogy ezzel az é$ mj uáha v i r t u k ffl u f m 
előzetes reperalással mintha Hát én (úlzás nélkm á m h a . 
kesobb esetleg hosszabb javt- f h a váUalat néhány 
tást igénylő hiba lepett volna családnak egyszerűen tönkre-
elo Mert oreg volt már a teUe a pihenőjét fninálunk. 
lift, nagyon, es mindaddig hl- Nem nyafogás ez ha,nem a 
ba nelkul szolgait. tényállás. Üj ünnep volt, a 

Volt hát öröm. amikor újra mi ünnepünk, és mi átkozód-
beszerelték. Csakhogy az tunk. Átkozni kényszerültünk 
öröm nem tartott sokáig. A e°l ?}Van v

í
á\la[at^t.-. amelU-

u • ^ . . . ' nek kapuja felett éluzemcsil-
líft bedöglött. Csalodottan lag átható. Felhívtam őket 
tárgyaltuk m dolgot s lépcső- és kijelentették, kon *zt mem 

is gondolhattuk, hogy ők 
majd az ünnepek alatt csinál-
ják a liftünket, és egyébként 
is örüljünk, hogy a sok mun-
kájuk között egyáltalán fog-
lalkoznak ezzel. Ki kérte, 
hogy ünnepek alatt dol-
gozzanak? Az ünnepek-
re igérték, hogy készen közötti időben tar t juk nyit-

Műszerkiállítás 
nyílik az 

Orvostudományi 
Egyetemen 

Az OMKER október hő 
végén műszerkiállítást ren-
dez a Gazdasági Igazgató-
ság kultúrhelyiségeiben. Egy-
idejűleg Szegedre érkezik a 
jenai Zeiss művek vándor-
kiállítása, mely ugyanitt 
muta t ja be optikai műsze-
reit. 

A kiállítást dr. Horvai 
Ervin, az Egészségügyi Mi-
nisztérium Országos Műszer-
ügyi Intézetének igazgatója 
és Dieter Herrschaft, a Né-
met Demokratikus Köztár-
saság magyarországi nagy-
követségének kereskedelmi 
attaséja nyitja meg október 
29-én déléWtt 11 órakor. 

A kiállított elektromos, 
elektronikus és optikai mű« 
szerek, valamint kéziműsze. 
rek a hazai orvosi műszer* 
ipar termékei és újdonsá-
gai, melyek az orvosok, ve-
gyészek körében várhatóan 
nagy érdeklődést váltanak 
ki. 

A Zeiss-művek kollekció, 
jában megtalálhatók a d iag . 
nostikában és kutatásban 
használatos optikai készülé-
kek, melyekről hasznos ada-
tókat lehet szerezni. 

A megnyitást követő na-
pon a kiállítást megtekinti 
dr. Viímon Gyula, az egész-
ségügyi miniszter első he-
lyettese is. Az érdeklődők 
számára a helyiségeket októ-
ber 29-én 11—17 óra, 30, 31 és 
november 1-én 10—17 óra 

lesz! És micsoda hang ez? 
Micsoda felfogás az, amelyik 
szerint bárkinek is szívessé-
get teszünk, ha a munkánkat 
jól és pontosan ellátjuk? 

Nem akarom én itt eltú-
lozni a dolgot, de higgye el, 
elvtárs, az ember a szputnyi-
koknak se tud igazán örülni, 
amikor az ötödik emeletre 
még gyalogolnia kell. És nem 
tudom, mikor lett volna 
szputnyik, ha azok, akiknek 
el kellett készíteniük, úgy 
dolgoztak volna, mint ez a 
liftes vállalat, amelyik ilyen 
hangon tárgyal a reklamálók-
kal. 

Azt is tudom, hogy most mi 
fog történni. Én ide eljöttem 
panaszt teszek a házkezelő-
ségnél. Önök bizonyára írnak 
majd valami feljegyzést. De 
hol és ki vállalja majd a fe-
lelősséget? Az ember annyi 
helyen látja, hogy csak a fe-
ketét húzzák a zöldre, hogy 
felmerül benne a kérdés: egy-
általán ki és miért vállal fe-
lelősséget? Mégis csak más 
időket élünk már. 

Cuerhaimi Imt* 

va. 
A rendeaő bizottság ©»• 

úton hívja fel a egyetem 
orvosainak, vegyészeinek, 
aszisztenseinek, valamint 
hallgatóinak figyelmét er re a 
megtekintésre érdemes kiál-
lításra. 

Dr. Szekeres István 
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