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Gyula. Gárdosi Vass Ist-
ván, Hámori Anna, Lendvai 
Mária, Szabó József, Sztra-
pák Ferenc 400,—, a Ter-
mészettudományi Karról Bá-
lint Erzsébet, Farkas Éva, 
Tóth József, 800,— Fejes 
László 600,— Gaál László, 
Szakái Pé ter és Viszt Éva 
400,— Ft ju ta lmat k a p o t t 

je Gyuris László, a József 
Attila Tudományegyetem 
hallgatója. 

a-Folytonos spektrumú béta 
sugárzás transzmissziós gör-
béi alumínium illetve levegő 
abszorbens alkalmazásával« 
című dolgozat, melynek szer-
zője Vertse Tamás, a Kos-
suth Lajos Tudományegye-
tem hallgatója. 

"A ranunculaleae família 
néhány génuszának levélszö-
vettani vizsgálata« című dol-
gozat, — szerzője Laki Fe-
renc, a József Attila Tud-
mányegyetem hallgatója, 

a »Paleoökológiai vizsgála-
tok a Mátyás hegyen- című 
dolgozat. — szerzője Monos-
tori Miklós, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem hall-
gatója. 

» (E Vers 1Э17-Г01 íródott az l»l»-es évfordulón: eüköi и Kreml 
fa lán marványUblaba véstek.) 

Pol i t ikai tá jékoztató 
Október 29-én a központi 

egyetem Aulájában Molnár 
János, a művelődésügyi mi-
niszter első helyettese vála-
szolt politikai és egyéb jelle-
gű kérdésekre. A hallgatóság 
nagyfokú érdeklődésére jel-
lemző, hogy több mint negy-
ven kérdés gyűlt össze. Ez a 
kérdésözön egyúttal megha-
tározta a beszámoló jellegét 
is: Molnár elvtárs inkább az 
anyag újszerű és könnyen 
áttekinthető csoportosítására 
törekedett , de a rendel-
kezésére álló mintegy két 
óra nem adott lehetőséget 
arra, hogy valamennyi kér-
dést a maga mélységében és 
sokoldalúságában kifejtse. 

A kérdések két dolog, 
a külpolitika és az egyetemi 
élet problémái köré csopor-
tosultak. Molnár elvtárs elő-
ször az előbbiekre válaszolt: 
Méltat ta a részleges atom-
csendegyezmény jelentőségét, 
ma jd elemezte azt a hatást, 
melyet az egyezmény a leg-
fontosabb kapitalista orszá-
gok bel- és külpol i t ikájára 
gyakorolt. A továbbiak fo-
lyamán az afr ikai ál lamok-
ról beszélt, melyeknek poli-
tikai és gazdasági súlya ro-
hamosan növekszik. Figyel-

mezte te t t hogy az egyes a f r i -
kai ál lamok részéről bejelen-
tett »szocializmust« óvato-
san kell kezelni, de tény, 
hogy ezek az országok még 
sok, számunkra kedvező 
meglepetéssel szolgálhatnak. 

Az oktatási reform leglé-
nyegesebb vonása egyébként 
az, hogy a modern művelt-
séganyag megfelelő a rányát 
k ívánja biztosítani. A reform 
feltétele a jobb jegyzet- és 
tankönyvellátás megoldása, 
az oktatási módszerek javí-
tása, és a szakmai gyakorla-
tok óiegfelelő súlyának biz-
tosítása. 

Befejezésül Molnár elvtárs 
a mai i f júság arculatáról 
beszélve kijelentette, hogy 
még mindig nem megfelelő 
oktató és nevelő munkánk 
hatékonysága, mely főleg 
abban nyilvánul meg, hogy 
nem elég harcos az if júság, 
de egyúttal a r ra is rámuta-
tott, hogy i f júság és idő-
sebb generáció közös útke-
resése sohasem látott egy-
ségbe forraszt ja a kettőt, s 
elvezethet egy ú j erkölcsi 
arculatú i f júság kialakulásá-
hoz. 

& V. L 

Véget ért a VI. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia 

Plenáris sáróülés November 7 tiszteletére ax auditóriumban 
А VI. Országos Tudomá-

nyos Diákköri Konferencia 
plenáris záróölését Novem-
ber 7-e megünneplése jegyé-
ben tar tot ták a József Attila 
Tudományegyetem auditó-
t»um maximumában . 

A délután 4 órakor kez-
dődő ünnepség elnökségében 
helyet foglalt dr . Antalffy 
György, a József Atti la Tu-
dományegyetem rektora, dr . 
Kedvessy György, a_saegedi 
Orvostudományi 
eektorholyettese. . , 
• KISZ Csongrád megyei 
bizottságának t i tkára, dr. 
Kérte Ferenc, a József Atti-
la Ttadomanyegyet-em pár t -
bizottságának titkára, dr. 
Гаев Gyula, a szegedi Or -
vostudományi Egyetem KISZ 
bizottságának t i tkára és Vár-
komji Zoltán, a József Attila 
Tudományegyetem KISS bs-
« O s a g á n a k titkára ta. 

A magyar és eaovje* S n 
• И hangja i irtási dr. Ked-
vewqr György lektorhelyet tes 
Bdvöaölte a megjelenteket, 
m a j d fe lkér te dr. Anta l f fy 
Cyörgy rektor t ünnepi beszé-
dének elmondására . 

Dr. Aotafciy György m « -
fartta a Hagy Október világ-
történelmi jelentőségét. En-
nek az emberiség történeté-
ben pára t lan eseménysoro-
ecatnafc hatásá t — mondotta— 
ЦК eikövettaeaő évtizedekben 
» világ minden t á j án érzé-
kelhetően le lehetet t mérni . 
Az elmúlt félévszázad iolya-

Anta l f fy rektor nagy taps-
sal fogadott szavai után dr. 
Kedvessy György rektorhe-
lyettes emelkedett szólásra. 
Kitér t a r r a a kérdésre, hogy 
a tudományos diákkörök mily 
mértékben já ru lnak hozzá a 
tudományos utánpót lás ne-
veléséhez A diákkörök fel-
ada ta ugyanis olyan diákok 
tehetségének kibontakoztatá-
sa, akik átlagon felüli t anu-
lásra, képzésre, kuta tómun-
kára is képesek. 

— Nem is olyan régen túl 
.tokot foglalkoztunk a rossz 
képesség* hallgatókkal és 
túl keveset kiváló, tehetséges 
deákjainkkal — jegyezte meg. 
— Pedig az egyes tudomány-
területeknek az egyetemi ta-
nulmányoknál magasabb 
szintű művelése olya* távla-
tokat nyithat, olyan, eredmé-
rnémeket hozhat, melyek 

vélhatwak. A VI. Tvdomá-
«tfoe Diákkori Konferencia 
remtkévia eredményesnek mi-
nősíthető, mind mz érdeklő-
dés, mmd s dolgozatok szín-
vonalé tekintetében. Több, 
•mint ötszáz előadás hámo-
zott el * konferencián, hasz-
not, előrevivő vitával egybe-
kötöttem. 

Bíró Lajos, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei bizottság 
1 t ikára a KISZ Központi Bi-
zotsága megbízásából mon-
dott köszönetet az egyetemek 
oktatói karának azért az á l -

dozatos m u n k á é r t mellyel a 
tudományos diákköri konfe-
rencia sikerét elősegítették. 
Hangsúlyozta, hogy a viták 
érdekesek, aktívak, színvo-
nalasak voltak, s méltóképp 
dokumentál ták, hogy egyete-
mi i f júságunk hivatástudat-
tal, elmélyülten dolgozik 
szakismeretei megszerzéséért. 
Örvendetes gazdagodása volt 
az idei konferenciának, hogy 
a tanácskozásokon és vitá-
kon részt vettek a Pécsi Ta-
nárképző Főiskola, a buda-
pesti Gyógypedagógiai Főis-
kola és a Testnevelési Főis-
kola hallgatói ÍR. S igen ered-
ményesen szerepelt a vesz-
prémi Műegyetem hallgató-
sága. Az egri és nyíregyházi 
főiskolások is elküldték meg-
figyelőiket a tanácskozásra. 
Képviseltette magát több kül-
földi egyetem diáksága is — 
többek között a szófiai, hal-
iéi, krakkói egyetem küldött-

Felsaőlalása befejezéseként 
Bíró Lajos kifejezte remé-
nyét, hogy a diákköri konfe-
rencia eredményei még el-
mélyültebb, eredményesebb, 
ki tar tóbb ku ta tómunkára ösz-
tönzik a kiváló képességű 
egyetemi hallgatókat. A to-
vábbi feladatokhoz kitartást , 
s ikert k í v á n t ' a KISZ Köz-
ponti Bizottsága nevében, 
m a j d kiosztotta a Központi 
Bizottság és a szakminiszté-
riumok által adományozott 
pá lyad í j aka t 

Biré Lajos, a KISZ Csongrád megyei Bizottságának t i tkára á t ad ja a ju ta lmakat a 
ki tüntetet t dolgozatok szerzőinek a záróünnepségen. 

mán tájabb és ú jabb nemze-
tek léptek Október ú t já ra , az 
emberi felemelkedés, a fel-
szabadult ember alkotó ener-
giáinak-ki tel jesedését bizto-

sító útra . 
— Nem frázis, hanem va-

lóság — hangsúlyozta dr. 
Anta l f fy György — hogy ma 
már élenjáró szerepet visz 
és vállal a Szovjetunió a tu-
domány és technika világá-
ban. Olyan tudományos ap-
parátussal rendelkezik, mely 
páratlan az egész világon. 
Fél millió tudományos mun-
katárs dolgozik a Szovjetuni-
óban a tudományok felvirá-
goztatásán, 130 ezer »tudo-
mányok kandidátusa« és »tu-
dományok doktora • szaka-
vatott irányi (fs/íml Az utób-
bi években elért, bámulatos 
tudományos és technikai 
eredmények p ' rpnánsan erő-
sítik meg azt q tételt, hogy 
— tudomány és kommuniz-
mus: elválaszt hatatlan fo-
galmaiéi 

A KISZ Központi Bizottsá-
ga és a Szakminisztériumok 
1000 forintos pályadíjával 
ki tüntetet t dolgozatok: 
a »Líra és gondolatiság- című 
dolgozat; szerzője Fülöp 
László, a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem ma-
gyar szakos hallgatója, 

Benda Gyula és Schlett 
István, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem hallgatóinak 
»Kemse mezőgazdaságának 
története- című dolgozata, 

A pünkösdisták szektája 
Veszprém megyében-' című 
dolgozat, melynek saerzője 
Pinkavölgyi Attila, a vesz-
prémi Vegyipari Egyetem 
hallgatója, 

»A munkajogviszony el-
határolása a munkavégzéssel 
kapcsolatos polgári jogi vi-

szonyoktól- című dolgozat 
szerzője Sa! László, a József 
Attila Tudományegyetem V. 
éves hallgatója, 

»A belterjesség alakulása 
a kunfehértói állami gazda-
ságban 1959—62 között- című 
dolgozat, szerzője Laczó Fe-
renc, a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem 
hallgatója, 

»A tanulmányi eredmény-
re ható tényezők statisztikai 
vizsgálata- című dolgozat, — 
szerzője: Weitz Tamás, a 
Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem hallgató-
ja, 

»Interpretációs módszerek 
és alkalmazásaik az M-3, Na-
tional Elliot 803. B és a T2. 
D. elektronikus számológé-
pekre című dolgozat; szerző-

mán yegyetemről a VI. Or-
szágos Tudományos Diákköri 
Konferencia alkalmából 
több kiváló hallgató része-
sült ju ta lomban benyúj to t t 
és előadott dolgozatáért: -az 
Állam és jogtudományi 
Karról Kaüas Tibor, dr. 
Koós Ilona 800,—, dr . Ga-
rami Emil, cír. Mészáros 
Eszter, Merényi Kálmán, 
Dobozy Levente, Saetoeres 
László, Soós Ilona 600.— a 
Bölcsészetudományi Karról 
Csaplár Ferenc, Horváth Ist-
ván, Merényi László, Mol-
ná r Erzsébet 800,— Ber-
náth Árpád, Kelemen János, 
Kepecz Valé r ia Makk Fe-
renc, Nagr Veronika, Ne-
mes Gábor .Németh Jenő, 
Rigó Béla 600,—. Bálint 

SgjttQjtj (JeJztnyiH.: 

K a n t á t a * 

Aludjatok, én véreimi 
Soraitok újulnak, 
aiKr'eml előtt, a téren, ím. 
elszánt hadak vonulnak. 

Az alkony messze fényein 
csírázó milljom élet. 
Aludjatok» én véreim, 
nem győz itt az enyészet! 
Kapuk előtt strázsál a Nap 
bíbor-vörös pecsétje.,. 
Aludjatok én véreim, 
mellettetek a nép halad 
új hajnalok elébe. 

№. Pataj MibSty mj>M 
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- SZEOEDI EGYETEM 

Arany-koszorús társadalmi 
munkások 

Ünnepség a Tudományegyetemi KISZ-klubban 
November 6-án, szerdán 

délután bensőséges hangu-
latú kis ünnepség volt a 
KISZ klubban. Az ünnepsé-
get azon egyetemi oktatók, 
és hallgatók részére rendez-
ték, akik őt éven keresztül 
résztvettek a nyári társadal-
mi munkában. 

A KISZ VB titkára, 
VarJíonyi Zoltán elvtárs 
megnyitója után Lökös Zol-
tánná a megyei KISZ-bizott-
ság «git. prop. titkára emel-
kedett szólásra. 

— 1958-ban a KISZ Köz-
ponti Bizottság felhívására 
— mondta — először gyűl-
tek össze önkéntes nyári épí-
tőtáborban egyetemisták és 
középiskolások, hogy a- Han-
ság terméketlen vidékén 
megvessék a kulturált mező- , 
p;iidaság alapjait. Ebben az 
évben még csak 3500-an je- ; 

lentkéztíjk. A kővetkező 
években egyre növekedett, 
ez a szám. egyre több mun-
katábor létesült az ország 
különböző részein. Azóta 51 
helyen ,81 00« diák vett részi | 
nyári társadalmi munkában, j 
5 cv alatt többezer ,km utat, 
összesen 197 km csatornát 
építettek, és ezáltal 47 000 
kat. holdat tettek művelhe-
tő vé. A lányok sem tétlen-
kedtek: 27 000 kat. hold hib-
ridkukorica címerezését vé-
gezték el, és több mint 
100000 ej pyüroölcsöt-tzqdtek. 

Lökös Zoltánné elvtársnő' 
elmondta még, hogy Pártunk 
Központi Bizottsága nagyra 
értékeli az ifjúság erőfeszí-
téseit. Az Ifjúság saját elha-
tározásából egyre nagyobb 
részt vállal az ország építé-
•séből. A Párt Központi Bi-
zottsága elhatározta, hogy 
mindazokat, akik 5 éven ke-
resztül részt vettek a nyári 
társadalmi építőtáborokban, 
példamutatásuk elismeréséül 
aranykoSzorús KlSZ-jelvény-
nyel jutalmazzák. 

Ezután sor került a kitün-
tetések átvételére. Havas 
Sándor, Czuth Béla, Rigó 
Béla. Vaál György, Lantos 
István, Várkonyi Zoltán, 
Vagli Gyula, Záhonyi Fe-
renc, Éber Mihály. Rácz 
Gizella, Szabó Katalin, 
Négyessy László és Madarász 
László jogosultak aranyko-
szorús KISZ-jelvény ' viselé-
sére. 

Végh Gyula a Tudomány-
egyetem Filozófia Tanszéké-
nek fiatal tanársegédje szó-

lott ezután. Megköszönte a tunk. Tetszett. Következő év-
kitüntetést, melyet csak állo- ben újra elmentem! 
másnak tekint, s megfogadta, — Hol volt a legnehezebb? 
hogy munkájában nem lesz — 19(51-ben Vác mellett 
megállás. táboroztunk. Ugyancsak utat 

összecsendültek a poharak építettünk a DCM-hez. A 
és mi megkerestük Madarász Naszály mészkőszirtje alatt 
László. III. éves bölcsészt dolgoztunk. Hőség volt. A 
Gratuláltunk kitüntetéséhez felhevült kőtömeg ontotta a 
és kértük, mondja el -élmé- meleget. 
Byeit, benyomásait építőtá- Es a legérdekesebb? 

— Balatonkiliti, tavaly. Ez, 
mondhatnám úgyis »kultúr-
tábor« volt. Minden nap éf-
d ^ c s program. »Ki mit 
tud?« —, vendégművészek, 
ismerkedési est a szomszédos 

borban eltöltött nyarairól. 
— Legromantikusabb az 

első volt — kezdte Mada-
rász. Gimnazista voltam 
még, 1050-ban, Snlgóbánya 
közelében egy erdőben tábo- o _ 
róztunk. A bányához vezető ^ táborral. No meg a Ba-
utat javítottuk. Több kilo-
méteres körzetben sehol egy 
lakóház. Félnomádok voí-

laton. 
-— Jövőre újra elmész? 
— Igen! 

Egy dolgozat útja a minisztériumi díjig 
A Diákköri Kontorencia Előadók és hallgatók ter- kujogi és polgári jogi vi-

harom ívp ja a hallgatóknak meszeteknek találták, hogy szony elhatárolása ilyen pre-
is. de fúkónt a dolgozatok az aki öt éven keresztül Je- Clzitással és tudományosság-
íróinak sok izgalmat oko- les ós kitűnő tanulmányi gal még nem történt meg. 
zott. Ezt az izgalmat oldotta eredményt év el és diákköri A dolgozat arra enged kö-
fel a ázerda délutáni záró-; dolgozatán is fáradságot vetkeztetni, hogy Sal László 
ünnepély, a mikor ls kiosztot- ndm i smtwc dolgozott meg- további kitartó munkával 
tak a jól MTO»Tsrrl̂ melt ki- kapja a legmagasabb elis- még jelentős tudományos el-
tünteti eket. A Művelődés- merést. Maga a dolgozatíró kereket érhet el. 
ügyj Minisztérium és a nem volt ennyire biztos a 
KISZ KB. által kitüntetett dolgában, bár érezte mun-
dolgozatok kőzött szerepelt kájának súlyát és Jelentő-
fial László V. éves szegedi ségét, hiszen Dr. Nagy 
jogász munkája * js. László pi'oftesszór már a 

Az Ajjam cs Jogtudomá- konferenciát megelőzően az-
nyi Kni- hallgatóinak elő- zal fejezte ki elismerését, 
adásában elhangzott számos hogy dolgozatot publiká-
érdekes • dolgozat közül cióra alkalmasnak minősí-
vaióban kiemelkedett Sal tette. Ezután Sal László 
László Munka és Tsz-jogi mégegj'szer átdolgozta mun-
diákkörös, A munkajogvi- kaját és úgy indult a kon-
szony elhatároláBa a mun- ferencién. 
ka végzéssel kapcsolatos pol- A dolgozat témáját a jog-
gári jogi viszonyoktól c. irodalom kevésbé feltárt ré-
dolgozata. széből választotta. A mun-

(Vélemények a k&ii(erene iáról 
Igényes dolgozatok, jó viták az irodaimi tagozaton 

Közvetlenül az Országos ben a hozzászólások ciltalá- ményanként egy, i'tetteg két 
Diákköri Konferencia l.ezaj- ban a tanárok resztről hang- szerzőt szerepeltetnének, 
lása után megkérdeztük dr. zottak eí. a hallgatók általa- A konferencia általános 
Kardos Pált, a Debreceni ban »hallgatók« maradlak, színvonalával dr. Szvudcr 
Kossuth Lajos Tudomány- Most szinte forradalmi tnó- József pwfcsszor úr is tneg 
egyetem Bölcsészkarának don megváltozott ez ti hely- volt elégedve. Jellemzőként 
professzorát, és dr. Szau- zet. As ellenvél eme- említette, hogy elsősarba-a 
der Józsefet, a Szegedi JA- n y é k bátor, magas- jelentós írok. költök kerül-
TE Bölcsészkarának cgyete- s z í n v o n a l ú k i f e j t i ) • tek feldolgozásra. A f elalva -
mi tanárát, hogy mondják sét láthattuk minden аоц dolgozatok közül Rigó 
el első, friss benyomásaikat személyeskedés, gúnyolódás jvp¿с/ szegedi egyetemi ha{l-
erröl a jelentős eseményről, nélkül. Ez^ka hozzászólások paI(> munkája tetszett, wa-

Kardos professzorral az a /¡fíltgotóM dőr-óbcH. kii e- ^yüv теХц'Ч Jár re f Attila 
egyik dolgozat vitája után jesőkezeégétek twgyfbkü fc.i- k>(»irC forclllásproblémáiról 
beszélgettünk. Örvendetes- lettségét iHzoimtják. IA.ViOóü íríí-.A„t-t>• vlwnji színvonalát 
пек tartotta, hogy az irodalmi során sokan széles- órü ma- jellem-¡TtiQgv már magasabb 
dolgozatok több szekciói ke- gtnr- és vlláaircdalmi oh a- publikációra is alkat-
retében kerültek felolvasás- sóttságról tettek tanúságot. m e , lenne. Kiemelkedő-
ra. Különösen jelentői ez a A professzor úr ezután a СП jó a bTffb -dt a d éh-
természettudományok általa- konferencia szervezéséről rcccni Fülöp Lászlóé 
nos előretörése idején. beszélt. Elmondotta, hony is. Schéda Mária Kosztold -

Л konferencia legnagyobb ezen a téren végig négy fokú nyi esztétikáját dolgozta fel 
eredményének о vilakézség alaposságot, buzgóuágot, sőt nagyon alaposan, rendkívüli 
emelkedését tartotta. Régeb- néha már bizonyos túlzásba finomsággal- Érzik rajta n 

átcsapó ügyszeretetet tapasz- müvek sajátosan egyéni át-
tolt. Ennek tulajdonította, elese, és élvezése. Németh 
hogy külön megnyitót, majd Jenő és Csaptár Ferenc dol-
Mllön plenáris ülést tartót- fíozataiban mar manvorafí-
tak, pedig a kettőt célsze- kvs irenyekkel lépnek fel. 
rübb lett volna összevonni. Mindent leszögezve mégál-
FÖWsleges volt a kultúresl lapíthatjuk hogy ez a kun-
mellett másik napon szerzői fcrencia talán egy fordulat 
estet, is tartant. Alt a Iá- kezdetéi jelenti az egyete-
ban t ö b b koncentrált- meken о tudományos munka 
ságra lett volna szük- Iránti általános érdeklődés 
s é g. Hiba volt, hogy sok növekedése, a tudományos 
költő és író olvasott fel a munka felé fordulás tekin-
szerzői esten, s emiatt elma- telében — fejezte bc nyilat-
radt egy szépnek ígérkező kozatát Szauder professzor 
zenei műsor. Jövőre jó len- úr. 
ne, ha felsőoktatási intéz- Répás Balázs — . — - — r - •• • -Rigó Kornélia 

Befejezés a Hungáriában 
A konferencia ideje alatt de a lányok sem unatkoztak, 

a vendégek megismerkedtek hiszen Szegeden a boszorká-
a várossal, barátságot kötöt- nyok mellett bőven vannak 
tek a hallgatókkal és tudo- csinos fiúk is. így a Httn-
mányos vitákon mérték ösz- gáriában rendezett bálon 
sze erejüket. Ez azonban vendégek és »hazaiakm egy-
nem merítette ki Szeged és aránt jól érezték magukat, 
a konferencia lehetőségeit' amit az is bizonyít, hogy az 
Szerdán a plenáris záróülés utolsó akkordok el hangzása 
után közelebbről megismer- után nehezen váltak meg a 
kedhettek vendégeink Szeged Hungáriától és az új ismerő-
boszorkányaival is. Ez termé- soktól. A vendéglátók fára-
szetesen a'fiúkra vonatkozik, dfizása nem volt hiábavaló. 

Vélemények a konferenciáról 
A SZEGEDI FÖLDRAJZOSOK PASSZIVITÁSA 

A plenáris záróüléssel be- A földrajzi szekción cl- vidék sTÍhbdnyászata d m ű 
fejeződött a VI. Országos hangzott dolgozatok nív<5já- dolgozatát ' filrhfrlvétfelekKel, 
Tudományos Diákköri Kon- ról, a felkészültség színvo- Jól érthető ábrákkal kísérte, 
ferencia. Felkerestük Dr naláról érdeklődtünk ezután. v . ... „„ .,..„. 
Krajkó Gyulát, a földrajzi A referátumok fchkészült- m ! 
intézet docensét, hogy mond- sége és nívója nagy több- t U " k - , h o « y a z o k a , a ®ze_ 

ja el véleményét a földraj- ségben kielégítőnek sőt, jó- hallgatók passzlv.Usa-
zl szekción látottakról, hal- nak mondhutó. Sokat rontott 
lottakról. azonban a színvonalon egy A földrajzi szekción mind-

— A konferencia célja az két kirívóan gyenge telje- "Ssze két szegedi hallgató 
önálló gondoskodásra, önálló sítmény. Igazán Önálló mun- vett részt, pedig 23 dolgozat 
munkára való serkentés — ka is csak kevés akadt. Ön- került megvitatásra. A tavá-
ke7,dte nyilatkozatát. — A álló munka alatt ertem az '.v1 konferencián túlsúlyban 
tudományos diákköri mun- adatok sajátos szempontból n **fgedl dolgozatok, 
kában való részvétel az al- való csoportosítását, az ösz- ^ppon őzért érthetetlen a 
kotó munka örömével ismer- szefüggések önnálló helyes r n o s t metjnyllváhuló passzi-
tet meg, elősegíti a kritikai meglátását. Ebből n szem- v l ' d s - Elhanyagoltuk, nem 
szemléletet, az igényesség kl- pontból messze kimagaslott szorgalmaztuk eléggé a kon-
alakítását. A diákköri refe- Tóth Józssf szegedi hallgató ferenciára való felkészülést, 
rátumok a tudományos mun- DK-alföldi városok funkci- Reméljük azonban, hogy jó-
kéban az első szárnybonto- óiról szóló előadása Felké- v 6 r e i s m é t a hagyományok-
gatássok, alapkövei azoknak, szültségében hasonló ered- h o z méltóan fogja magát 
melyek esetleg népgazdasá- ményt produkált Tóth József képviseltetni a szegedi egye-
gilag ls jelentős eredmények- Debrecenből érkezett hall- tem. 
hez vezetnek. gató is, aki A Borsodi Ipar- Sörös Frigyes 

C S A P L Á R F E R E N C : 

A Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma 
Résalet a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott tanulmányból 

A Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiumának meg-
alakulása hosszú fejlődés és 
számos körülmény szeren-
csés összecsomósodásának 
eredménye. Szerencsés kö-
rülményként említhető a vi-
déki egyetem sajátos helyze-
te, az ebből származó ked-
vezőbb lehetőségek: a kuta-
tásra kínálkozó, szociográ-
fiai és ethnográfial szempont-
ból egyaránt jellegzetes te-
nyavilág izgalmas közelsége, 
a nyugodtabb légkör, mely-
nek búrája alatt szerveseb-
ben fejlődhet tudós és mű-
vész egyéniség. 

A helyi hagyományok szin-
tén inspiráltak a parasztság 
felé fordulást. A szegedi iro-
dalomban — Tömörkény, 
Juhász Gyula műveire gon-
dolunk — már korán fellel-
hető a szociális tendencia: 
nemzedékről-nemzedékre ki-
tűnő folklórkutató gárda ne-
velkedett a dél-alföldi met-
ropolisban, 1929-ben pedig 
— az országban először — 
ethnográfiai tanszékkel gya-
rapodott az egyre inkább a 
»magyarságtudományok,« a 

»hungarológia« művelésére 
specializálódó egyetem. 

Még egy véletlenszerű, de 
igen fontos körülményt kell 
megemlítenünk: egy tehetsé-
ges, ambiciózus generáció 
szegedi egyetemre kerülésé-
nek szerencsés konstalláci-
óját 1928 és 30 között. 

A Szegedi Fiatalok Művé-
szeti Kollégiumának legré-
gibb szervezeti őse a protes-
táns egyetemi hallgatók 
Bethlen Gábor Köre volt, 
mely még az egyetem Sze-
gedre helyezése előtt, 1902 
decemberében Kolozsvárott 
kezdte meg működísét. A 
protestánstizmustól sohasem 
idegen radikalizmus jelle-
mezte a kör szellemet. A 
20-as évek végén, mikör a 
paraszt-probléma mellett 
megjelent az értelmiségi 
probléma is, a Bethlen Gá-
bor Kör legrad i kúli.wbb tag-
jai is szerveszkedni ke.:dtek 
egyenlőre körön belül. 

A munka 1928 március 
20-án egy viharos lefolyású 
vitaesttel kezdődött: Geszt-
helyi Nagy László, a Duna-
Tisza Közi Mezőgazdasági 
Kamara igazgatója tartott 
elődást »A jövendő magyar 
inteligencia és a tanyakér-
dés« címmel, melyben bor-
zalmas, megdöbbentő ada-
tokkal ecsetelte a magyar 
alföld, különösen a Szeged 

környéki tanyavilág szaharai 
állapotát. 

Egy hónappal később Bu-
day Györgynek, a Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégi-
uma későbbi elnökének ve-
zetésével a kör tagjaiból bi-
zottság alakult a tanyakér-
dés tanulmányozására, s 
megfelelő munkamódszer ki-
dolgozására. 

Ideológiájuk, az »új magyar 
ideológia,« annak belátása 
volt, »hogy a magyar fa j sor-
sa, s ezzel a magyar nemzet 
és haza sorsa is szorosan 
egybeesik, sőt azonos a ma-
gyar falu és tanya paraszt-
ságának sorsával, mert fa j -
tánknak hazánkban való fo-
kozottabb szerephez jutása 
és végre valóban öncélú 
nemzeti állammá való kiépü-
lése csakis a mai inteligen-
ciának a színmagyar pa-

rasztság lelkétől és vérétől 
való regenerálódása útján 
képzelhető el.« Ezért legfon-
tosabb feladatuknak tartot-
ták, . hogy »kiegyenlítsék« a 
városi és falusi ember közt 
tátongó nagy szellemi és fizi-
kai távolságot, Idegenkedést, 
sőt ellentétet, melyet min-
denirányú fejlődési és hala-
dási kísérlet »gátló nehezé-
kének« tartottak. 

Ideológiájukban szinte 
mozzanatról-mozzanatra fel-
ismerhető Szabó Dezső osz-

tályszemléleten felülemel-
kedő, fajvédő szociális kon-
cepciójának hatása — a the r -
minológla használat is közös: 
az »új magyar ideológia« 
Szabó Dezső »Az ú j magyar 
ideológia felé« című nagyha-
tású cikksorozata utal. 

A gazdasági élet törvényei 
iránti érzéketlenséggel — az 
inteligencia sajátos vonása 
ez — csak a fajok harcát is-
merik el, tagadják az osz-
tályszempontot, az osztályok 
közötti antagonisztikus el-
lentmondások létét, az osz-
tályharcot, s a parasztság 
és középosztály erőpen mi-
tológizált egyesülésének ér-
dekében — ezt a egyesülést 
tartották a »magyar faj« győ-
zelme előfeltételének — sze-
retnék megoldani a szociá-
lis progresszió legégetőbb 
kérdéseit. Nem nehéz felis-
mernünk a kilátástalan szo-
ciális helyzet szorításában 
vergődő, de a forradalomból 
kiábrándult, magyarázatot és 
kiutat kereső értelmiség 
báziskeresését. Tudományos 
világnézet és gyakorlati ta-
pasztalat híján a faji szem-
pont és az osztályszempont 
összeegyeztetésével próbál-
koztak ogy osztálytársadalom 
keretein belül, holott már 
évekkel korábban, Szabó 
Dezső tragikus magárama-
radása megmutatta, hogy ez 
fából vaskarika, utópizmus. 

A faji koncepció széleskö-
rű hatásán nincs mit csodál-
koznunk, Szabó Dezső »faj-
védelme» parasztvédelem ls 
volt egyúttal: szorosan össze-
fonódott bizonyos polgári ra-. 
dikálls követelésekkel, töb-
bek között a földreform kö-
vetelésével. Ez sokakat meg-
tévesztett, vagy legalább is 
vonzott — még Józssf Atti-
lát sem hagyta érintetlenül. 

A falukutatás megindulá-
sával az ideológia találkozott 
a valósággal. Az első csaló-
dás munkamódszerükkel 
kapcsolatban érte a szegedi 
fiatalokat. Már az első kutató 
utak után, még 1928-ban be-
látták, hogy' a puszta kuta-
tás, helyzetmegismerés szá-
mukra Önmagában lehetetlen: 
»Nem tudtuk a fényképező-
gép hideg objektivitásával 
csak szemlélni és regisztrál-
ni a paraszti lílet ezernyi ap-
ró és óriási tragédiáját, ha-
nem akarva-akaratlanul köz-
be kellett lépnünk és erőnk 
szerint segíteni.« 1929 szep-
temberére sajátos munka-
módszert dolgoztak kl, s meg-
indult a szegedi egyetemisták 

agrársettlemtn-mozgalma, 
melyet a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma köz-
vetlen szervezeti ősének Vagy 
inkább bölcsőjének tekint-
hetünk. 

A settlement-mozgalmat az 
angol egyetemisták indítot-

ták el a múlt század végén. 
Politikai céljuk a munkásság 
és polgárság közötti osztály-
béke megteremtése volt. Egy-
egy külvárosi nyomorne-
gyedben huzamosabb Ideig 
letelepedtek, könyvtárral, 
egészségügyi berendezések-
kel felszerelt szociális köz-
pontokat hoztak létre, s 
minden elképzelhető módon 
Igyekeztek segíteni, taníta-
ni, enyhíteni a nyomort és 
tudatlanságot. E példa nyo-
mán a szegedlek egy-egy 
településére, tanyára expedí-
ciót szerveztek, előadásokat 
tartottak, segítettek az ügycs-
bajcs dolgokban, közben 
ethnográfiai és szociográ-
fiai kutatásokat végeztek. Az 
ugyanarra a településre szer-
vezett expedíciókat — vagy. 

' ahogy ők nevezték: kiszállá-
sokat — mpghatározott Idő-
közökben, lehetőleg minél 
gyakrabban megismételték. 
Óriási munkát végeztek: 
1930-ban 211, 1931-ben 189 
intézményes és számtalan 
egyéni kiszállást szerveztek. 
Szalatnal Rezső révén kap-
csolatba kerültek a felvidéki 
Sarlós mozgalommal, 1930 
júniusában pedig a Bartha 
Miklós Társasóggal — József 
Attila és Fábián Dánlel köz-
vetítésével. 

1930 tavaszán kezdték meg 
a szociográfiai gyűjtőmunka 
megdöbbentő adatait közölni 
a sajtóban. A parasztság erő-
ikhez képest történő gyakor-
lati támogatásán, istápolásán 
kívül másik céljuk egészsé-
ges nemzeti közvélemény, 
»humánus és nemzeti együtt-
érzés« . felébresztése és ápo-
lása volt. Hittek a szóval 
való meggyőzés társadalom-
formáló erejében. 

(Folytatása következik.) 



SZEGEDI .EGYETEM 

Ötvenkét év az egyetemi oktatásban Filmmúzeum 
Dr. K ö á z e g i Dénes, 

egyetemi tanár, a kémiai tu-
dományok kandidátusa, a 
Szegedi. Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészi Vegy-
tani Intezetének igazgatója 
1863. szeptember 1-én nyu-
galomba vonult. 

1963. szeptember 2-án a 
• Magyar Népköztársaság El-

nöki Tanácsa nevében D o b i 
István elvtárs, a Parlament 
epületében U Munka Érdem-
renddel tüntette kl a gyógy-
szerészképzés terén' szerzett 
érdemeiért. 

1963. augusztus 12-én töl-
tötte bc a 75. életévét, s meg-
szakítás nélkül 52 éven ke-
resztül fejtett, ki oktatómun-
kát a kolozsvári, majd a sze-
gcdi egyetemen. 

Nyugalomba vonulása al-
kalmából a S/eged 1 Orvostu-
dományi Egyetem Tanácsú 
és a Gyógyszerészi Vegyta-
ni Intézet dolgozói külön is 
elbúcsúztatták. Munkatársai 
nevében d r . V i n k l e r Ele-
mér és d r , S a 1 g ó Éva 
egyetemi docensek, tanítvá-
nyai nevében pedig. d r. 
M o r v a y József egyetemi 
adjunktus vett tőle búcsút. 
Megköszönték azt a saereie-
tet, jóindulatot, mindig mél-
tányos és igazságos maga-
tartást, melyet munkatársai-
val és tanítványaival szem-
ben tanúsított és azt, hogy 
fáradhatatlanul dolgozott, az 
Intézet és a gyógyszerészkép-
zés fejlesztése terén. 

1911-ben mint harmadéves 
hallgató, egy ösztöndíj-pá-
lyázaton olyan sikeresen sze-
repelt, hogy F a b i n y i ltu-
dolf professzor őt terjesztet-
te fel »vegyésznövendék-
kérit« (ez kb. a mai díjas 
demonstrátort állásnak felel 
meg), s ezzel további tanu-
lásának anyagi feltételeit 
biztosították. 

A kolostvári egyetemen 
Így K ő s z e g i már 1911-

ben a kolozsvári egyetem kö-
telékébe került. Meg kell itt 
említeni, hogy annak ide-
jén F a b i n y i professzor, 
aki Németországban szerzett 
tapasztalatai alapján tervez-
te meg a Kolozsvári Tudo-
mányegyetem Vegytani Inté-
zetét, a Földművelési Mi-
nisztériummal egyetértésben 
megszervezte az intézeten 
belül az ún. Vegykísérleti 
Állomást és ennek is igaz-
gatója lett. Ez az intézmény 
a mai Minőségvizsgáló Inté-
zeteknek felel meg. ahol az 

--ellenőrző élelmiszervizsgá-
latok mellett változatos ké-
miai-technológiai vizsgálato-
kat is végeztek. Pl. ivóvíz-, 
ásványvíz-, gáz-, kőszén-, 
olaj-, ásvány- és ércelem zé-

, seket, sőt itt történtek egész 
Erdélyre kiterjedően a ce-
mentek szilárdsági vizsgála-
tai, amihez több, igen drá-
ga géppel szerelték fel az 
intézetet. F a b l n y i profesz-
szor a pedagógiai feladatok 
mellett a Vegykísérleti Állo-
más munkálataiban való 
részvétellel is megbízta ^Kő-
s z e g i t, aki így ezekben a 
változatos kémiai vizsgála-
tokban nagy gyakorlatra tett 
szert. 

Áz első világháború után a 
Kolozsvári Tudományegye-
tem Budapestre, majd jelen-
legi helyére. Szegedre ke-
rült, s ezzel együtt K ő s z e -
g i is, aki Kolozsvárott egye-
temi gyakornok, majd tanár-
segéd, Szegeden pedig ad-
junktus lett. 1933-ban a 

.»Gyógyszerészi Kémiai Ana-
litika« tárgyköréből magán-
tanárrá habilitálta a Sze-
gedi Tudományegyetem Ma-
tematikai és Természettudo-
mányi Kara. 

K ő s z e g i Dénes a gyógy-
szerészhallgatók kiképzésé-
vél lévén megbízva, elhatá-
rozta, hogy megszerzi a 
gyógyszerészi diplomát is. 
Ennek érdekében letette a 
tirocinállg vizsgát és lehall-
gatta az összes gyógyszeré-
szt tárgyakat. A gyógyszeré-
szi diploma megszerzését 
azonban meggátolta az a 
sok nehézség és elfoglaltság, 
amellyel abban az időben 
a fiatal Szegedi Tudomány-
egyetemnek és kislétszámú 
oktatógárdájának meg kellett 
küzdeniük. Ez Időben Kő-
s z e g i a S z é k i Tibor ve-
zetése alatt álló Szerves- és 
Gyógyszerészi Kémiai Inté-
zetnek volt adjunktusa és 
a gyógyszerészképzés mel-

lett a vegyészhallgatók ki-
képzésével is foglalkozott, ö 
javasolta, hogy a vegyész-
hallgatók számára vezesse be 
az intézet az élelmiszerké-
miai, továbbá a technológiai-
analitikai gyakorlatokat és 
előadásokat, és szerezze te 
az ehhez szükséges készülé-
keket és műszereket. 

Ez meg is történt, és et-
től kezdve K ő s z e g i veze-
tése mellett folyt H vegyész-
hallgatók ilyen irányban ki-
bővített kiképzése. Ezzel az 
Intézkedéssel a Szegedi Tu-
dományegyetem megelőzte a 
Budapesti Tudományegyete-
met. 

Az intézet vezetését ké-
sőbb B r u c k n e r Győző 
professzor vette át, aki a 
Kar hozzájárulásával telje-
sen K ü s Z e g i Dénesre bíz-
ta a gyógyszerészhallgatók 
kiképzését, és vizsgáztatását. 

1936-ban nevezték ki inté-
zeti tanárrá. 1944 októberé-
ben a Szovjet Hadereg Sze-
gedre történt bevonulásakor, 
midőn az égyélem ismét 
megkezdte működését, meg-
bízást kapott az általános és 
anorganikus kémia előadásá-
ra és egyben a •Szerves- ésí 
Gyógyszerészi Vegytani In-
tézet, majd később az Álta-
lános ós Anorganikus Ké-
miai Intézet igazgatásúra. 
Ez a megbízás mindaddig 
tartott, míg az illetékes pro-
fesszorok Szegedre visszatér-
ve ismét megkezdték műkö-
désűket. 

1945-ben K ő s z e g i cím-
zetes rendkívüli tanári címet 
nyert, s 1947-ben az illetékes 
minisztérium megbízta az 
önálló Gyógyszerészi Vegyta-
ni Intézet megszervezésével, 
s az újonnan megszervezett 
intézet igazgatásával. 

1950-ben a Művelődésügyi 
Minisztérium a Szegedi Tu-
dományegyetem Természet-
tudományi Karának egyhan-
gú meghívására nyilvános 
rendkívüli tanárrá nevezte 
ki. Egy évvel később 1951 
nyarán a • gyógyszerészkép-
zést az Egészségügyi Minisz-
térium hatáskörébe utalták, 
és eZzel a kormányzat ren-
delkezése alapján a Gyógy-
szerészi Vegytani Intézet a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetemhez került. Ugyan-
csak 1951-ben a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak törvényerejű rendelete 
értelmében K ő s z e g i Dénes 
egyetemi tanárrá lépett elő. 

Hatvanhat tudományos 
dolgosat 

K ő s z e g i professzornak 
66 tudományos közleménye 
.jelent meg belföldön és kül-
földi tudományos folyóira-
tokban. Ezeknek tudomá-
nyos értékmérője az a tény, 
hogy módszereit különböző 
kémiai szakkönyvek, 111. ké-
zikönyvek ismertetik, mint 
pl.: S z é k i Tibor »Gyógy-
szerészi Kémia 1« kötet, 
Kolthoff: »Die Massanalyse«, 
Berl-Lunge: »Chemiseh-
technische Untersuchungs-
methoden«, H. Efeckhurst: 
»Die Methode der Massana-
lyse«, Sarudi Imre: «-Szer-
vetlen mennyiségi analízis« 
Erdey László: »Bevezetés a 
kémiai analizisbe (II. rész, 
Mennyiségi kémiai analí-
zis).« 

A tisztán tudományos prob-
lémákon kívül K ő s z e g i 
igyekezett gyakorlati kérdé-
sekkel is foglalkozni. így 
attól, a törekvéstől vezérel-
ve. hogy az ország papír és 
cellulóz hiánya enyhüljön, a 
clrökfélék termesztésének 
fontosságára igyekezett a 
szakkörök figyelmét felhív-
ni, mer t számszerű adatok-
kal alátámasztott véleménye 
szerint ezeknek cellulózzá 
való feldolgozásával évente 
mintegy 150 millió forint ér-
tékű valutát lehetne az or-
szágnak megtakarítani, 
Munkájára és eredményeire 
az Országos Tervhivatal is 
felfigyelt és 1953 áprilisában 
az Országos Tervhivatal el-
nöke ezért írásbeli köszöne-
tét fejezte ki. " 

Vezetése alatt a Gyógy-
szerészi Vegytani Intézet e. 
felszabadulás óta több min 
130 közleményt adott ki. 

Továbbra is köztünk 
marad 

Mint pedagógus hallgatói 
iránt mindig méltányos és 

igazságos magatartásra töre-
kedett s ugyanez a magatar-
tás jellemezte őt munkatár-
saival és Intézetén elv min-
den dolgozójával szemben. 

Ha meggondoljuk, hogy ez 
a fél évszázad nem csendes 
békében telt el, hanem két 
világháborún át zajlott le, 
akkor eszünkbe juthat, hogy 
nem sokan lehetnek, akik 
52 éven át ugyanazon az 
egyetemen dolgozhattak, 
gyógyszerész én vegycszge-
nerációkat tanítva a kémia 
különböző ágaira. 

Mindenkinek 'nagy örömé-
re szolgált, hogy az Egyete-
mi Tanács és a Gyógysae-
résztudományi Kar biztosí-
totta a lehetőséget arra, 
hogy K ő s z e g i professzor 
úr, aki • jó ei-Őben és egész-
ségben van, tudományon 
munkáját az Intézetben to-
vább folytathassa. 

Így nem válik meg tőlünk 
és reméljük, hogy nagy ta-
pasztalatával továbbra is 
segítségünkre lesz. 

M. J. 

Údes anyaföld 
Fearl S. Buck Nobel-díjas 

írónő népszerű regénye alap-
ján 1937-ben készítette ezt a 
filmet Sidney Franklin ame-
rikai rendező. A könyv nem 
éri el a Nobel-díjas alkotá-
sok átlagszínvonalát, sok 
benne az olvasók kevésbé 
igényes rétegének ízléséhez 
alkalmazkodó »bestaeller«-
elem. Ennek ellenére néha 
igen komoly mondanivalót 
érzékeltet, eleven figuráit 
nagy őszinteséggel ábrázolja. 
S. Buck műveiben szinte 
specializálja magát « har-
mincas évek Kínájának kör-
nyezetére — történetei rend-
szerint. tt*t játszódnak. 

Az Edes anyaföld c. regény 
a mezei munkát végző em-
ber földhöz való mélységes 
ragaszkodását tárja elénk, 
többek' között. A film készí-
tői ezt a szálat tekintik leg-
fontosabbnak, H ezért a le-
gényt csupán az asszony ha-
láláig követik. A könyvben is 
az asszony tar t ja vissza fér-
jét, aki a szörnyű nyomor 

súlya alatt már-már képessé 
válik földjétől megválni, a 
filmben a nő alakja szinte 
szimbólumává lesz annak az 
erőnek, amit a regény alap-
gondolata elsősorban érint. 
Míg a férfi Igyekszik hozzá-
szokni a városi élet gondo-
latához, a nő mindvégig 
megingathatatlan marad. 

Paul Munlt, aki még a 
némafilm időjén kezdte szí-
nészi pályafutását, a hangos-
film legnagyobb színészei 
közé számíthatjuk. Játéká-
nak főerénye az egyszerűség, 
a látványos elemektől való 
tartózkodás, valamint külön-
leges maszk i roziisi készség, 
ö nemcsak viselője a smink-
nek, de tökéletesen azonosul 
a maszkkal. Akár Juarez, a 
mexikói szabadsághős, akár 
Zola. akár egy • társadalmon 
kivüli száműzött egyén alak-
ját formálja meg — kivéte-
les emberábrázoló kézségé-
ről tesz tanúbizonyságot. 
Alakítása az esetben a kitű-
nő Lutse Rainer karakterisz-

„Lehet-e, ha nem példa, legalább tanulság lenni. 
Egyetemi írók, költök sserxői estjéről 

A tudományegyetemek és 
tanárképző főiskolák alkotó 
körei, valamint a szegedi 
egyetemi KISZ-szervezet ál-
tal rendezett fiatal költők és 
írók szerzői estje alkalmá-
ból teljesen megtelt a JATE 
aulája. A népes hallgatóság 
valóban hallhatott néhány 
igen szép verset és novellát, 
nem tagadhatjuk azonban, 
hogy sokunkban az est egé-
sze komoly csalódást oko-
zott. 

A féisiker oka részben az 
anyag nagy terjedelmével 
magyarázható, mely nem 
számolt kellóképpen a hall-
gatóság figyelmének teherbí-
ró képességeivel, másrészt 
oka a félsikernek a n e m 
k e l l ő e n i g é n y e s s z e -
l e k t á l á s . mely lehetővé 
tette kevésbé színvonlas mű-
veli felolvasását is. 

Az esten dr. Tamás Attila 
egyetemi docens mondott be-
vezetőt. Mindenekelőtt em-
lékeztetett arra, hogy a ta-
náros kritika és értékelés 
önhittsége mennyi baklövést 
követett már el fiatal írók és 
költök megítélésében. Nem 
tudhatjuk, hogy az itteni fia-
talok között hány az igázi 
tehetség, műveiket azonban 
szeretettel és megértéssel 
kell fogadnunk. 

Az első versek alig-alig 
tudták megtörni a hallgató-
ság tartózkodásét. Ennek fő-
leg az volt áz oka, hogy az 
ELTE alkotó körének tagjai: 
P a p p Zoltán, S z a b ó Zol-
tán, E l f é r István, O l á h 
János költők és K a m a r á s 
Mihály prózaíró, nagyrészt 
öreges komolykodó mtjveket 
Olvastak fel. A Bárányi 
Ferenc, Nyerges András és 
mások kiválása által meg-
gyengült alkotókörben jelen-
leg nincs hozzájuk mérhető, 
kiforrott tehetség Fel kell 
hívnunk mégis a figyelmet 
Elfér István verseire, melyek 
azonban a gyenge előadás 
miatt nem érvényesülhettek. 

Ugyancsak szép az a nagy 
szándék is, mely Szabó Zol-
tán Verseit jellemzi: 

»repülj ki vers a szivem-
ből, gyönyörű kékacél, 
csattanj a mozdulatlan 
nyár lapockáján végig . . 

Az egész est prózai anyagá-
ban is a legjobbak közé tar-
tozott Kamarás Mihály 
N e m g y e r e k j á t é k c. 
novellája. 

A debrecenieket V á r k ő -
it y i Anikó, B u c Hunor és 
L é V a y Botond képviselte. 
Legnagyobb sikert talán 
Várkonyl Anikó S ó l y o m 
d a l c. verse aratta, ebben 
azonban a szerző kedves 
alakjának legalább annyi 
szerepe volt, mint a vers-
nek. Buc Hunor és Lévay 
Botond verseit érdemes len-
ne alaposabban megvizsgálni, 
erre azonban most nincs le-
hetőségünk. 

Ezután a pécsi K e r é k 
Imre következett. Jevítzky 
Irén előadásában N a g y a -
n y á m l é p a k o r r a l cí-
mű verse szintén nagy si-
kert aratott. A vers poénra 
épített szerkezete azonban 
egy kicsit avtlltan hatott. 
Kerék Imre versei kapták az 
estén az első igazán forró 
tapsot. Versei (A mai ifjúság, 
Szerelmes képek) divatos té-
mákat ragadnak meg, és 
meg kell hagyni, hogy a szer-
ző jól versel. Verseiben h6j-
lamos az olcsó fogásokra, s 
alig érezzük bennük a meg-
szenvedett költészet szépsé-
geit. (Az Ifjúságról) írott 
versét pl. kénytelenek va-
gyunk Bárányi Ferenc ha-
sonló témájú verséhez, mér-
ni, s az összevetés kétségte-
lenül állításunkat bizonyítja. 

Végül a szegedi alkotók 
következtek: V á r i Péter 
László, B i s t e i András, 
M e r é n y i László és B á -
l i n t Gyula prózaírók, va-
lamint K e l e m e n Jánoe, 
Veress Miklós, R i g ó Béla 
és a főiskolás S z e p e s i At-

tila költők. Először velük 
kapcsolatban Is a nem kel-
lően erélyes szelekciót kell 
szóvá tennünk, mert az egy-
re türelmetlenebb hallgató-
Ság szemében ez lerontotta 
a jobbak hatását is. Nem 
tartottuk indokoltnak pél-
dául a végzett Bálint Gyula 
szerepeltetését. Nem volt 
szerencsés az sem, hogy Bls-
tei András éppen egy kisre-
gény részlettel szerepelt, Va-
lamelyik jó novelláját szíve-
sebben halldttuk volna. Na-
gyon szép volt viszont Vári 
Péter László F á j d a l m a s 
S i m o n című elbeszélése. 

Költőgárdánk összetétele 
sem volt egészen probléma-
mentes. Bár mi nem kétel-
kedünk Szepesi Attila tehet-
ségében, Jelenlegi szerep-
lése mégis meglehetősen sze-
rencsétlen volt. Verselt 
ugyanis olyan monoton du-
ruzsolással' mondta el, hogy 
azokat egyszerűen nem lehe-
tett érteni. A bölcsészkari 
triászból (Kelemen, Veress, 
Rigó)' ezúttal talán Véréss 
Miklós emelkedett ki legin-
kább, különösen A n y á k 
című verse tetszett. ,Rlgó Bé-
la esetében nem tart juk sze-
rencsésnek a Lehel István 
kiállításéra írt vers elmon-
dását, egyrészt azért, mert 
ez főleg csak azokra hathat, 
akik látták a kiállítást, 
másrészt azokra is az idő 
távolodásával egyre kevéssé. 
Másik két verse viszont na-
gyon jó volt. 

Elkövetkezendő szérzői es-
tekre szolgáló tanulságként 
talán csak annyit vonjunk 
még le. hogy legközelebb ne 
akarjunk a minőség helyébe 
mennyiséget adni. Kardos 
Pál professzor szavaihoz 
kapcsolódva minden egyetem 
csak a legkiválóbb költőt 
szerepeltesse, s ha »József 
Attila« mellett van még egy 
»Radnótijuk« is, csak akkor 
kettői vagy hármat. 

Gádoros! Vaus István 

Tamás Attila docens megnyitja a fiatal egyetem! írók és költők szerzői est-
jét az aulában. Az esten tizenkilenc szerző olvasott fel műveiből 

tikus asszonyfigurájának tár-
saságában legfőbb értéke az 
Édes anyaföld-nek. 

Emberi piramis 
Világszerte nagy érdeklő-

áessel kísért, elméleti és 
gyakorlati téren forradalmi-
nak tekinthető, élénken vé-
dett és izgatottan támadott 
alkotómódszernek, a cinem 
a vérit é-nek francia mű-
velője — J e a n Rouch 
négy éve fejezte be az Embe-
ri piramis munkálatait. Müve 
azóta egyik sokat emlegetett 
példája a módszernek, az 
alkotói magatartás ré&zérőí 
törté no megváMZtatáSu pe-
dig egy sor korábban szilárd-
nak hitt esztétikai törvényt, 
tételt döntött le. 

Rouch a vásznakon meg-
jelenő, többnyire mesterkélt, 
létében hamis, konstruált 
világgal szemben a pezsgő 
eleven életet állítja felvevő-
gépe elé. 

Filmjének nincsenek ha-
gyományos értelemben vett 
hősei. Иду afrikai líceum 
növendékeinek minden nap-
jait ismerjük meg a film so-
rán, a diákok beszélgetnek, 
politizálnak, szerelmesked-
nek, verekednek, próbára te-
szik jellemüket, egyszóval 
élik mindennapi életüket. 
Van аггжЬлп egy tényező, 
mely ebben ЬЦопуоз irányt 
szab a történéseknek: 
a rendező személyes jelenlé-
te. aki hol beszélgető part-
nerként. hogy az idősebb te-
kintélyével szól bele sorsuk-
ba. Rouch kísérletet 
tesz a valóságban, fe-
hérek ét feketék barátkozó-
sának szép célja van szsme 
előtt, amikor a meg barátkoz-
tatásba kezd. 

S elképzelését siker koro-
názza, a tiz fiatal kapcsola-
tában alapvető változást ér 
el a valóságban. Filmje ezt 
a folyamatot követi. Szüksé-
ges, hogy az Újszerű tarta-
lomhoz megfelelő kifejezési 
eszközöket U keressen. Mind-
ezek, végig a mondanivaló 
szolgálatában — ha néhol 
vitára is késztető, de min-
denképen izgalmas, érdekes 
lehetőségeket megcsillantó 
film sikerének részesei. 

Meghalt 
Marót Károly 
Egymás után távoznak el 

az élők sorából a Hegedi 
egyetem régi neves ptofesz-
ssorsl. Slk Sándor ulán síig 
egy hónappal, október »7-
cn Marót Károly akadémi-
kus is elhunyt. Eletének je-
lentős szakasza fűződik Ясс-
íredhez. Aradon született, 
1885. március 2-án. as egye-
temet Budapesten végezte, 
majd Cegléden lett tanár. 
lBOfl-ban jetent meg első írá-
sa. 1907-ben pedig „Fejese-
tek a Homéros-kérdéshez" 
címmel doktori értekezése. 
1917-ben a kolozsvári egye-
témen magántanárrá habili-
tálták, 1924-ben a szegedi 
egyetemen rendkívüli tanár-
rá nevezték ki. 

A fölszabadulásig nem kap-
ta meg a nyilvános rendes 
tanári kinevezést, s akadé-
mikus is csak ez után lehe-
tett. De ekkor már, 1948-ban 
itt Is hagyta Szegedet, s nyu-
galomba vonulásáig az Eöt-
vös Loránd TudomAnyeftye-
tem ókortudományi tanszé-
kének volt veseteje. 

Hatalmas műveltségű, több 
tudományiig fOlBtt áttekintő 
tudós volt. A művészi alko-
tás, a költés i r t legősibb, al-
kati, lélektani tényesőlt ku-
tatta. я ezt mutatta föl Ho-
mérosz műveiben éppúgy, 
mint Thomas Mann regényei-
ben. Petednél. Aranynál, 
Msdáchnál szintúgy, mint 
Fedicu Mihály meséiben. Qo-
rög, latin, magyar irodalom 
és népköltéssel egyformán il-
lusztratív anyaga volt a leg-
egyetemesebb költéezettani 
törvényszerűségeknek м, i 
kezében. As ókori történe-
lem, a klaestlka, filológia, as 
összehasonlító irodalomtudo-
mány és a magyar folklo-
risztika egyaránt kimagasló 
kutatóját venni ette el benne. 

Egykori tanítványai is яяе-
retettel emlékesnek s ko-
moly, szigorú, de meleg szí-
vű és szeretetre méltó pro-
fesszorukra. akinek igényte-
len, «serény megjelenésé a 
legnagyobb műveltségű ma-
gyar tudósok egyikét rejtet-
te él a kívülállók előtt. 

Péter László 

J 



Novemberi számvetés 
Sportélet a József Attila Tudományegyetemen 

Október vége felé jár már 
az idő. Lassan beszorulnak 
a sportolóit a tornatermek-
be, s átveszik az uraimat a 
teremsportok. HJt az ideje 
tehát számvetést csinálni ar-
ról, milyen sportélet folyt a 
Tudományegyetemen az el-
múlt időszakban, annál is 
inkább, mivel ebben az év-
ben 

a József Attila Tudomány-
egyetem KISZ VB-jének 
határozata alapján a sport 
kiemelt részét képezi a 
K ISZ-munkának. 
Ebben az évben van a 

premierje az újjászervezett 
egyetemi bajnokságnak, 
amelyben, mint ismeretes, a 
karok '«•álogatott csapat« 
vesznek részt. labdarúgás, 
kosárlabda, kézilabda, röp-
labda. sakk. asztalitenisz es 
atlétika sportágakban. 

Ezt a bajnokságot azonban 
ki kell, hogy egészítse a ka-
rok«» beiül folyó sportmun-
ka, ag évfolyambajnokságok 
sorozata, amelyeknek bizto-
sítás* kell a sport tömegjei-
legét Ennek a tömegjelleg-
nek a kibontakozását egye-
lőre akadályozza a pálya-
hiány. A pályahiány kérdé-
sében lényeges javulás eb-
be« az é^ben már nem vár-
ható. Éppen égért Ady 
téti eportteSep jobb kihasz-
nálásé az, ami ideiglenesen 
megoldhatja ezt a problé-
mái. A pályahiány miatt 

érthetetlen, miért zárkózik 
<4 az Orvostudományi 
Egyetem a megkezdett Us-
palya építésének befejezé-

hoíott ez a pálya tehermen-
tescfcené ac Adjr téti sportte-
lepet. 

Problémát efeoJiuSN, a Gló-
lyabajaofceág lebonyolítása 
is. Csak nagy nehézségek 
• t án sjbei-üfc biztosítani en-
nek a tomegversenynek a 
játékvezetőit és jegyzőkönyv-
vezetőit. A nehézségek el-
lenére a gólyabajnokság si-
keresen lezajlott. Október 
3-án, 4-én, 5-én délután 

238 elsőéves versengett 
egymással s különféle 
sportágakban 

A versenyek színvonala az 
egyes sportágakban különbö-
ző -volt 

Legjobb mérkőzéseket a 
férfi kosár- és kézilabdában, 
valamint a női kosárlabdá-
ban láthatták a nézők. Kéai-
kkbdában kiemelkedtek a 
mezőnyből az Orvostudomá-
nyi Egyetem eteóéwesei. nő» 

kosáriabdában a Természet-
tudományi Kar, férfi kosár-
labdában a Bölcsészettudo-
mányi Kar csapata. 

Negatív oldala volt a baj-
nokságnak az atléták ver-
sengése. 
Itt iften kevés versenyző 

indult, s az eredmények is 
a legtöbb számban a közepes 
alatt maradtak. Kellemes 
meglepetést jelentett a női 
magasugrás, ahol a verseny-
zők színvonalas versenyt 
vívtak az első helyért, de 
csak megszorítani tudták a 
kitűnő Várkonyi Ágnest, 
(Orvosegyetemi) aki biztosan 
ugrcütta át a 150 cm-t, s 
155-ön is volt biztató kísérle-
te. Említésre méltó még 
Tóth Éva (Orvosegyetem), 
aki több sportágban jó ered-
ményt ért el. Sajnálatos a 
legnépszerűbb sportág, a lab-
darúgás alacsony színvona-
la. A labdarúgó döntőt 
egyébként az Orvosegyetem 
biztosan nyerte 2 :1 arány-
ban a Jogi Kar ellen. 

A gólyabajnokság összesí-
tett pontversenyét nagy 
fölénnyel az Orvostudomá-
nyi Egyetem elsőévesei 
nyerték. 

Győzelmük értékét nem 
csökkenti az sem, hogy or-
vosok és gyógyszerészek kö-
zös csapattal indwltafe a 
bajnokságon. 

A gólyaba jnokság után is 
állandóan telt ház volt az 
Ady téren. Egymás után ke-
rültek megrendezésre az 
egs>es karok évfolyambaj-
nokságai. A Termés zetado-
mányi Karon már megren-
dezték a bajnokságot kézi-
labdában és kosárlabdában, 
atlétikában is lezajlottak a 
küzdelmek; s folyik a lab-
darúgó bajnokság 

Sajnálatos, hogy a Jogi 
Karon még nem rendeztek 
házi bajnokságot. 

Mentségükre szolgái, hogy 
ők később kezdték a tanévet, 
s a Kar épületének átépítése 
miatt különféle helyeken 
vannak szétszórva, ami na-
gyon megnehezíti a szerve-
zést. Október 10-én az egye-
temi bajnokság keretén be-
lől a férfi kézilabdázók ve-

télkedtek egymással. A baj-
nokságot megérdemelten a 
Bölcsész Kar csapata nyerte: 
Török, Oláh, Földvári, 
Branstátter. Anderle, Amb-
rus, Opaucki összeállításban. 
Eredmények: 

Bölcsész Kar — Termé-
szettudományi Kar 36 :17, 

Természettudományi Kar 
— Jogi Kar 16 :14, 

Jogi Kar — Bölcsészet-
tudományi Kar 7 :7 

A többi sportág mérkőzé-
seire folyamatosan kerül sor. 
a tanév folyamán. 

Ambrus György 

í <Vidám peieek 
Akasztófahumor 

A főiskola a következő 
értesítést küldte a felvételi 
után az egyik pályázónak: 
sajnálattal közöljük, hogy 
helyhiány miatt nem tudjuk 
felvenni. 

Pár nap múlva távirat 
érkezett a főiskolára az ér-
tesítettől a következő szö-
veggel : »Helyhiány nem 
akadály. Széket viszek ma-
gammal.« 

Matematikai idill 
Az egyik csoport a hal-

mazokról tamil. 
— Mondjunk olyan hal-

mazokat, amelyek magukban 
foglalnak más halmazokat 
is! 

— Gyümölcs, álma, jona-
tán alma — hangzik a vá-
lasz. 

— Mi tehát az az elem, 
ami mindegyik halmazban 
benne található? 

— A kukac, tanár úr! — 
mondja egy bölcs a hátsó 
padban. 

T. T. 

Nehéz szer elei 

Áramszünet 

Szegedi fizikusok is részt 
vettek a közelmúltban a len-
gyelországi Torunban meg-
rendezett lumineszcencia-
konferencián. A Kísérleti 
Fizikai Intézet munkatársai, 
Budó Ágoston intézetveze-
tő egyetemi tanár, Ketske-
méty István docens és Sza-
lay László docens két elő-
adásban számoltak be a szak-
területen folyó szegedi ku-
tatások eredményeiről. Az 
előadások hatására több ne-
ves külföldi kutató jelezte, 
hogy szeretne tapasztalat-
cserére a szegedi intézetbe 
látogatni. 

Az Orvostudományi Egye-
tem Gyógyszertechnológiai 
Intézete nemrégiben vendé-
gül látta dr. Jerzy Porebski 
krakkói egyetemi docenst. A 
lengyel vendég négy hétig 
tartózkodott Szegeden az in-
tézet vendégeként s'ott első-
sorban az oktatási módszere-
ket és az intézet kutatási 
eredményeit tanulmányozta. 
Megismerkedett a Gyógysze-
résztudományi Kar más inté-
zeteinek munkájával is. 

Günther Eisenreich lip-
csei matematikus, az ottani 
tudományegyetem munka-

társa a két orezág közötti 
kulturális csereegyezmény 
keretében Szegedre látoga-
tott, A német vendég »Lo-
kális gyűrűk ideáljai szá-
mának meghatározása« cim-
mél előadást tartott a Bolyai 
János Matematikai Társu-
lat szegedi csoportjának ülé-
sén. 

• 
Köldöttválaaztó közgyűlést 

tartott a Tanárképző Főis-
kola sportköre. A közgyűlé-
sen Horváth Éva sportköri 
elnök a múlt évi munkáról, 
Kovács Iván adjunktus pe-
dig a sportkör gaodasági 
helyzetéről számolt be. Ez-
után a vezetőség lemondott 
s a közgyűlés megválasz-
totta a sportkör 1963/64. évi 
vezetőségét, valamint az is-
kola küldötteit. 

Látogatást tett a szegedi 
Bolyai Intézetben Juraj Bo-
sak matematikus, « Bratis-
la'vai Egyetem fiatal mun-
katársa. A csehszlovák ku-
tató megismerkedett a sze-
gedi matematikai centrum 
tevékenységével s hasznos 
eszmecserét folytatott az in-
tézet munkatársaival. 

Az emberségről 
Nyílt levél egy hallgatóhoz 

fíumdnumfóf fccwcífli egy 
egyszerű ügy kapcsán, sú-
lyos szavakat görgetni va-
laki felé — nagy különösen 
valaki eüen —felindultan 
mellünket döngetni.— nem 
lenne szabod. Nem lenne 
szabad és nem is szabad, 
de az élet — és ezúttal 
minden nagyképűség nél-
kül Írhatjuk ide ezt a szót 
— olyan helyzetbe hozott 
bennünket, olyan kis kelep-
cét állított néhányunk elé, 
amelynek nyitját nem ta-
láltuk meg azonnal — és 
ezt a kelepcét Te készí-
tetted. 

Nagy betévei írom. a szót, 
»Te- — bár nem érdemled 
meg. Miért részletezzem 
az okokat? Sajnos, mi, akik 
láttunk, közvetlenül vagy 
közvetve ismerünk. Tudjuk 
rólad, hogy édesapád ki-
váló kutató, s azt is, hogy 
környezetedben még pará-
nyi morzsája sem található 
annak a mentalitásnak, 
melynek nevében — hogy 
miért, megmagyarázni mi, 
de egyetlen épeszű ember 
sem tudná — ott « sze-
(w* láttára cselekedtél. 

PróbáHunk rögtön a tör-

saéinA Veled — ismét hara-
gosan kanyarodik tollam 
alól a nagy »V« — haszta-
lan. Használjunk nagy sza-
vakat? Mondjam azt, hogy 
rajtunk, a mai ifjúságon a 
társadalom szeme? Hogy 
fürkésző tekintetek figyelik 
munkánkat, szórakozásun-
kat, egész tevékenységün-
ket? Mondjam azt, hogy 
mi érezzük azt a gondosko-
dást és figyelmet, amely 
felélik, az eljövendő nem-
zedék felé fordul és kemény 
igyekezettel próbálunk 
megfelelni a próbatételnek? 
Minek bizonygassam ' ezt? 
Hiszen ha ott voltál a fia-
talok szerzői estjén — bár 
ezt oktalanság feltételezni 
Rólad — hallhattad, hogy 
az első igazi sikert egy 
fiatal pécsi, költő aratta — 
egyébként sok más szem-
pontból kifogásolható — 
versével. Én hatalmas meg-
könnyebbülést olvastam ki 
ebből az őszinte elismerés-
ből: tudjuk, hogy figyelnek 
és bátorítón, itt-ott éllel 
bírálnak bennünket.., és 
jó volt hallani« hogy ezt 
valaki egyszerűen és okoscm 
kifejezte. 

tudsz. Vagy nem érdekel. 
Vagy talán tudsz róla, csak 
ittál és megfeledkeztél ma-
gadról. »Bocsánatos bűn« — 
gondoltad és gondolod most 
is magadban. Nem, Bará-
tom, most tévedsz. Nem 
bocsánatos bűn az: meg-
szégyeníteni egy embert. 
Egy idős, törődött, sokat-
megélt embert, aki már 
felnevelt egy nemzedéknek 
néhány gyereket. Jólehet 
sokkal értékesebb gyereke-
ket faragott már, mint Te. 
Fáradt volt és agyondolgo-
zott — befejezte a vacsorá-
ját és rágyújtott. Mi indí-
tott arra, hogy megalázd 
és arculcsapd a munkásban 
az embert — az emberben 
pedig a múltját? Az éveket, 
a küszködést, a négy gye-
reket és a ráncokat — 
mondd, mi indított rá, hogy 
meg szégyenítsd? Olyan 
szürke, semmi kis öregem-
ber volt> madárcsontú és 
fogatlan — az öledben el-
vihetnéd... mondd, miért 
ütötted arcul a nagyapá-
dat? 

Maga a történet igény-
telen és szürke, ravasz kis 
kelepce, amelybe sodort 
bénátokét az étet, anéjfefik 

hogy felocsúdhattunk vol-
na és megakadályozhattuk 
volna, hogy egy i f j ú ember 

—— egyetemista és egyszer 
gyógyítania kell — egy ital-
boltban egy fáradtan ül-
dögélő öregemberhez lépjen 
és kétszer is sót és ócska 
virágszirmot fújjon a ha-
jába, a ruhájára, és ke-
nyérrel tömje tele a boros-
poharát. .. 

Utóírat: "Bocsánat, vé-
letlen volt« — mondtad — 
és senki sem hitt Neked. 
Senki sem hitt és mi sem 
hisszük, hogy megtörtént 
volna, ha idejében észre-
vesszük. De nem bocsát-
ható meg — és a társaid-
nak sem, hogy megenged-
ték. Nem igazt hogy nem 
tudtad, mit teszel! Pökhen-
di szájaskodásod az ese-
mények után nem ezt ma-
tatta. 

Én láttam az öregember 
tekintetét, amint védeke-
zőn maga elé motyogott 
néhány szót. Többet mon-
dott, mint a kiáltás: »kom-
munisták, kiszesek, embe-
rek mért engeditek?« 

Materemsarok 
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S * A * К • К 
Я? ár i megfejtési verseayűak 

5 fe l adványának megoldása : 
1. К. H. Hannemann (A: Vilá-

gos: KcS, Bh7, Föl , Fh(>, HM; 
gy.: b2, cl, d7, e2, f2, f3,gí — 
Sötét: K/6. Б, C, D : a tábla 
mindig 98 fokkal az ó ramuta tó 
j á r á sának i r ányában elforgatva. 
Matt 2 lépésben) A: 1. dSV-j-. 
B : l . b8B. c : l . dttF. D: L fSH. 

2. Edith Bírd (Világos: Kai, 
VÍ8, Fa6, НЙ; gy. : aS, f«, g5, 
hS — Söté t : KdS: gy.: f i Matt 
3 lépésben» 1. Vb8! KcS 2. Fb5; 
1. — KcS 2. Fc4; 1. — Кеб 2. 
Fe4+ : 1. — Ke4 2. VbS. 

S. A. C. Wlrite (Világos: KaS, 
Fc«, FgT, Нав, Hf7; gy. : aá. e5, 
c7 — s ö t é t : Ke?: gy.: b7. Matt 
3 lépésben) 1. Hd6! Ke« 2. cSV; 
1. — ba 1 c8B; 1. — be 2. c№; 
L - Й t C8H+. 

4. W. A. S h i n k m m (Világos: 
Kh«, VeS. Fel , He5; gy.: bS, d4, 
ge — Sötét : Ka3, Ba2, Ba-t, Fa l , 
HM; gy. : aS, Ы, b5. c4. g?. 
Matt 4 lépésben) 1. Hf3! cS 2. 
Ve« c2 3. Vha; 1. — eb S. VhS 
gfc 3. Hd2. 

5. D. E. Zeppler (Világos: Kb6. 
T3g2 — Sötét : Ka8. Fh7; gy.: 
d«, еЗ. еб. Matt S lépésben) 1. 
Kc7! Fbl 2. Bs>4 e4 (Fc2 2. Bg(l) 
3. Bg5 áü 4. KbS! 

A fe ladványok — az ígért ér-
tékes j u t a lmakra tekintet te l — 
nem voltak éppen könnyűek , de 
a r ra nem számítot tunk, hogy 
egész o lvasótáborunk számara 
túl nehezek lesznek. Az első 
félévi versenyen kiválóan sze-
replő Szokács László például 
E. Bírd fe ladványán fu to t t zá-
tonyra, olyannyira , hogy le is 
mondot t a pálvázásról . Tel jes 
megfej tés t két budapest i olva-
sónk: Srabá István és Bottllk 
Iván küldöt t be. Tel jeset — de 
nem tökéleteset. Ok a White 
hármason csúsztak el : első 
változatot nem adták meg. H.ia. 
..ar. eszme bűvöle te" — a W-
gyalogkereszt — elfedte előlük 
a c7-eyalog átváltozásaiban 
megnyilvánulót . holot t e r re a 
d iagramm fölötti cím Is uta l t ! 
Fáradozása ju ta lmául előbbi V. 
Panov : Megnyitáselmélet ée 
Szabó Ь . : II. Nagy mesterver-
seny Maróczy Géza Emlékére 
e. művét , u tóbbi H. Rinck 70« 
Fins de Par t ié c. gyűj teményét 
kap ja . A rovatvezető pedig 
igyekszik a leszűrt tapasztala-
tokat már e félévben gyümöl-
csöztetni — «ti f igura docet: 

S. Nestorescu 
Sahmati т Se. Sz. Se. R. 

ш *М лт 1 
Ш 

ш ГШ. W 
II ш ш 

Ш Чщ Ж i! 
s * í't II Щ ш 
m ж Шш а » 

Matt 2 lépesbe« 
Beküldési ha tá r idő : november 

38. 
SZICÍLIAI VEDELEM. Zago-

rovszkíj — Szi ma gin, Moszkva 
bajnoksága, 1851. 

E já t szma nem eléggé regi, 
hogy pat inás , sem n e m eléggé 
ű j , liogy időszerű legyen — d e 
a rovatvezetőnek tetszik. 

L e 4 e S 2 . H f 3 H c S 3 . i M e « 
4. Hd4: gí Szimagin változat . 
E lőad ja : a szerző. 5. Hc3 A va-
laha ret tegett Maróczy fé le 5. 
c4-től már nem félnek. Régi 
d i c s ő s é g ü n k . . . Fg7 S. Fel HfS 
7. Fc4 Ma, egy évtized mé l t án 
épp ez a divat! 0—» 8. fS Vbí 
9. Fb3 Hg4! 1«. Ha4 De nem 
ilyen szükségtelen b o n y o d a l m a k , 
k a i . . . He3:l 11. HbC: Fdl:! ÍZ. 
Ve* Fbfc 13. Kd2 HaS! 14. h l 
НЬЗ: 15. ab d5 IS. hj de 17. hg 
tg 18. Bal FfS 1». g l ! Baci Ш. 
c3 ef 21. Vh2 Világos túl já tszot-
tá ellenfelét? H f l + ü Szép. Meg 
egy tiszt föláldozásával bizo-
nyl t ja be igazát: 22. Bfl: Bade-f 
23. Kel Г2+ 24. Bf2: F « : + 25. 
VfZ: f g l : A vezért vissza ken 
adni 26. Vf8»+ Kf8: 27. Bg4: 
KfT — viláeos néhány lépes 
mölva föladta. 

SZEGEDI EGYETEM 
A József Attila Tudomány-
egyetem, az Orvos tudományi 
Egyetem, a Tanárképző Főis-
kola lapja . Megjelenik h a -
vonta kétszer. Főszerkesztő: P a p p 
Lajos. Szerkesztőség: Szeged, 
Magyar Tanácsköztársaság ú t j a 
2. Tel.: 51-98 23-30. Kiadásért fe-
lel: Kovács László a Csongrád 
megyei Lapkiadó Vállalat igaz-
gatója. Kiadóhivatal : Szeged, 
Klauzál tér 3. Tel.: 36-00 Sl-16, 
A lapot az intézmények pár tb i -
zotts ágai terjesztik. Ara 30 miés , 
előfizetés negyedévre S M . 
Szegedi N*>oosaa VaBetat, Szege« 


