
Egy gazdag életpálya 
ünneplése 

Kitüntették dr. Ábrahám Ambrus professzort 

L évfolyam 19. m m A SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LAPJA 1963. december 10. 

A gyógyszerészet 
korszerűsítéséről 
Beszélgetés dr. Vladimír Smecka 

dékánhelyettessel 
A szegedi Orvostudományi 

Egyetem és a Bratislavai 
Komesky Egyetem Gyógy, 
saerésztu dom án yi Kara kö-
zött ez év októberében szer-
ződés jött létre, amely ok-
tatási és kutatási együttmű-
ködést kíván a jövőben 
szolgálni. Ennek alapján dr. 
Vladimír Smeőka egyetemi 
docens, dékánhelyettes tett 
látogatást Szegeden és no-
vember 21-én előadást tar-
tott »Űj gondolatok a gyógy-
szerészi munka szervezésé-
ben« címmel a Gyógysze-
résztudományi Kar tanter-
eiében. 

Vetítettképe« előadása 
nagy érdeklődést keltett 
в hallgatóság soraiban, 
а Ы nemcsak egyetemi 
oktatók éti hallgatók, h*-

lenne célszerű, mivel mind 
a betegnek mind a gyógy-
szerésznek szimpatikus, 
barátságos miliőt kell te-
remtenünk, — ehhez tágas-
ság hely szükséges, — s 
ez az igény kevéssé meg-
oldható egy-egy ilyen egész-
ségügyi intézmény épület-
tömbjén belül. Álljon az ú j 
gyógyszertár az intézmény 
közvetlen közelében, de épít-
sük attól különállónak. Az új 
gyógyszertári épület struk-
túráját, berendezését illető-
en a legfőbb elvünk: min-
den szolgálja a gyógysze-
rész munkájának kényel-
mes, ésszerű végzését, te-
hát a legminimálisabb fizi-
kális munkával, a legtaka-
rékosabb testmoeg ássál — 
végezhesse «1 a lehető leg-
több feladatot 

A takloBWh 

Egyetemistánk és a srinház 

»Népi együttes« Fjatyigorszkban 

Marika Ы Feri 

Sport — Sakk 

Gyógyanertári 
xriói és a gyógyszertári 
hálósat gyógyszerészei is 
ssép megjelen-
tek. 
Dr. Vladimír Smeőfca <Jé-

kánhelyettes szerkesztősé-
günk munkatársaival szívé-
lyes baráti eszmecserét foly-
tatott a csehszlovák gyógy-
szertári rendszer korszerűsí-
téséről, mely tevékenység-
nek egyik irányítója hazár-
jában. 

— Az érj politikai-gazda-
sági viszonyok, a társadal-
mi-gazdasági haladás hozta 
ésszerű követelmény a cseh-
sziovák gyógyszertári háló-
zat átszervezése mondot-
t a többek között. — Hiszen 
ma már az orvóeok Gseh-
Ksáováfeia egész ^terüíefcén 
felhagyták a magánrendelés 
gyakorlásával, s külörtböíő, 
nagyobb intézményekben — 
kórházakban, klinikákon, 
rendelőintézetekben — vég-
eik tevékenységüket, tehát 
nem rendszertelen szétszórt-
ságban, a város különböző 
pontjain. A gyógyszertárak 
viszont egészen a legutóbbi 
időkig továbbra is szétszó-
ródottan tevékenykedtek, s 
a betegeknek sokszor hoez-
saá kilómétereket kellett — 
t kell jónéhány. helyen ma 
js — megtenniők, ha gyógy-
szerükhöz hozzá akartak 
jutni. Nyilvánvaló, hogy ez 
nem praktikus, nem célsze-
rű; idejétmúlt helyzet. 

1980-ig a csehszlovák 
gyógyszertárak 70%-át 
olymódon telepítik át s 
korszerűsítik, hogy egy-
egy nagyobb egészségügyi 
intézmény közvetlen köze-
lében tevékenykedhes-
senek. 
— Ez úgy értendő, hogy 

• rendelőintézet vagy kli-
nika épületén belül kapnak 
helyet a gyógyszertárak? 

— Korántsem. Az nem 

a M gyógyszertárban vé-
geztem kollegáimmal lei-
mérést a közelmúltban, s 
megállapítottuk, hogy egy-
egy gyógyszerész — épp 
az ésszerűtlen berendezé-
sek, épületbeosztás követ-
keztében — 10-11 kilomé-
tert is gyalogol naponta. 
Ezt nyilván lei kell szá-

molnunk! 
— Van-e már példa en-

nek felszámolására? 
— Prerovban, Olomoucban, 

Brnoban az ilyen, újtípusú 
gyógyszertárak sora műkö-
dik már. A tervek készen 
állnak a további munkához. 
Nagyság szerint hét gyógy-
szertár-típus tervét dolgoz-
tuk ki, s abban a szerencsés 
helyzetben • vagyunk, hogy 
kitűnő kivitelező vállalat á l l 
rendelkezésünkre:. a :'»I^abo-
ra« Nemzeti .'Vállalat mely 
az építkezéstől az utolsó da-
rab berendezési tárgyig min-
dent elkészít, s- — úgy hi-
szem, világviszonylatban pá-
ratlan módon — »ától-cetig« 
berendezi az ú j gyógyszertá-
r a k a t Egyenesen ebből a 
célból létesítették ezt a vál-
lalatot, s a centrumon. Prá-
gán kívül is sok fiókválla-
lattal, kirendeltséggel mű-
ködik. 

— Hogyan készültek él az 
első tervek? 

— Egy Gilwann nevű, 
csehszlovák építészmérnök-
kel fogtam össze az' új tí-
pusok megtervezése érdeké-
ben. ö a szorosan vett épí-
tészeti-esztétikai vonatkozá-
sokat, én a munka újszerű 
megszervezésével s a kor-
szerű gyógyszerészi tevé-
kenységgel kapcsolatos szem. 
pontokat vettem figyelembe, 
s mindkettőnknek az a ta-
pasztalata, hogy érdemes 
volt, gyümölcsöző az együtt-
dolgozás. 

— Milyen főbb szempon-

A Z O N N A L I SEQÍTSÉQ 
Mór hetven gyermek életét mentette meg 

a szegedit orvosok magzatélesztő készfiiéke 
Nőgyógyászati Klinika kitű-
nő orvosainak ú j készüléke 
látszik végre acra alkalmas-
nak, hogy általa ú j és győz-
tes szakaszába lépjen a mag-
zati álhalál elleni küzdelem. 

A nemrégiben rendezett 
szegedi orvosiműszer-kiállí-
táson a Jénai Zeiss Művek 
gyártmányai és a legkitű-
nőbb magyar berendezések 
között is előkelő helyet fog-
lalt el egy műszer, melyet a 
Szegedi Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinika kollektívá-
ja alkotott, dr. Szontágh Fe-
renc professzor vezetésével. 
Neve: magzatélesztő készü-
l ék Vajon mi a lényege, és 
milyen segítséget nyújt az 
újszülöttek életben tartásá-
hoz? 

Harc » szülőszobákban 
Nem sokan tudják, ugyan 

honnan is tudhatnák, hogy 
gyakran milyen élet-halál 
harc folyik a szülőszobákban 
egy-egy kis apróság életben 
maradásáért És ez a »harc« 
szó nem túlzás, nem pate-
tizmus! Az orvostudomány 
számtalan bonyolult vagy 
egyszerűbb módszert dolgo-
zott már ki az újszülöttek 
megmentésére. 

Ü j szakasz kezdete 
Azoknak az újszülöttek-

nek. akik nem érik meg a 
csecsemőkort sem, harminc 
százaléka légzési ' zavarók 
következtében hal meg; Pe-
dig e z a halál 'néhány • p£f-
iknátig még ' csak álfialál, 'a 
szív ver . 'ha a t'űdő nem is 
rriűködik. Ha azon nyomban 
segíthetnének, megmenthet-
nék az újszülöttet 

De eddig nem minden 
esetben tudtak azonnal segí-
teni. A Szegedi Szülészeti és 

óriási érdeklődés 
A műszer első példánya, 

prototípusa már elkészült 
Az a készülék, mely az em-
lített kiállításon látható vol t 
a klinikán már működik, és 
eddig nem kevesebb, mint 
hetven gyermek életét men-
teitek meg veie. Érthető, 
hogy országszerte, sőt — ez 
sem túlzás —, világszerte 
nagy érdeklődés nyilvánul 
meg iránta. Mindén külföl-
di szakember, akihez híre el-
jutott, vagy aki Szegeden 
járva tanulmányozhatta, a 
legnagyobb elismerés hang-
ján nyilatkozott működésé-
ről. 

Szontágh professzor és tár-
sainak találmánya különb, 
egyszerűbb és egyúttal ol-
csóbb is, mint bármelyik 
külföldi készülék. Működé-
sének lényege: felnyitja az 
újszülött hangrését, majd el-
távolítja az álhalált okozó 
anyagokat^ oxigént, juttat a 
tucl'Őbe, és-ezáltal visszaadja 

'taiaia mindig megtiszte-
lő feladat De talán' most 
kétszeresen az: a magzat-
élesztő olyan eszköz, mély 
az emberek legdrágább kin-
csét, gyermeküket menti 
meg az életnek. 

Varga Edit 

A Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa dr. Áb-
rahám Ambrus akadémikust, 
Kossuth-díjas szegedi profesz-
szort tudományos munkássá-
ga elismeréséül 70. születés-
napja alkalmával a Munka 
Érdemrenddel tüntette ki. 

Köszöntésére meleg hangu-
latú ünnepséget rendeztek 
a József Attila Tudomány-
egyetemen, ahol megjelent 
Siklós János, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára, dr. Biczó 
György, a városi tanács vb. 
elnöke, Lacsán Mihályné 
országgyűlési képviselő, és 
a szegedi egyetemek profesz-
szorai, oktatói és hallgatói. 

Dr. Szőkefalvi-Nagv Béla, 
a Természettudományi Kar 
dékánja méltatta Abraliáth 
professzor ' eredményekben, 
gazdag 'TaunkássAgát; 5 majd ' 
dr. •Kolozsváfy' Gábor 'egye-, 
térni . tajnár, ' akadémiai • -leve-
lező tag, a Magyar Tudor 

(Liebmann fehr.) 

mányos Akadémia nevében 
üdvözölte az ünnepeltet. 

Gratuláltak a munkatár« 
sak, a társadalmi szerveze-
tek és a társlntézetek képvi-
selői is. Dr. Biczók Ferenc 
docens a munkatársak, dr. 
Beretzk Péter kandidátus a 
Biológiai Társaság helyi cso-
portja, dr. Hattyasi Dezső 
egyetemi tanár az orvostu-
dományi egyetem, dr. Gre-
guss Pál Kossuth-díjas pro-
fesszor a társintézetek, dr. 
Nóvák István egyetemi ta-
nár a Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar nevében köszöntötte 
a népszerű professzort. 

Kiss István egyetemi 
hallgató a KlSZ-szerve-
zet Hídvégi Margit pedig 
az ötödéves tanítványok kép-
viseletében mondott koszön-
tő^zfVakat . r 

Az üdvözlésekre dr. Ábra* 
.Hám .Ambrus válaszolt, meg-
kös^öhvp á? őt karülvevőlj 
figyelmességét 

Moszkvában jártunk 

v Liebmann Béla felvétele 

Szontágh professzor a készülék működését ismerteti. 

_м» . (Foto: Liebmann) 
Vladimir Smecka tervei alapján készült a zateci 

gyógyszertár várószobája 

tok vezették önöket a ter-
vezésnél? 

— A várószobák tervezé-
sénél a lakószobákra jel-
lemző színes miliő megte-
remtése, a hangulatos at-
moszféra volt a főcél, a 
gyógyszerészi munka effek-
tív végzésére alkalmas 
helyiségeknél pedig vigyáz-
tunk a tipikusan gyógyszer-
tári atmoszféra létrehozásá-
nak lehetőségére, tehát itt 

négy szín dominál: a fe-
hér fekete, szürke és kék 
Ily módon rendeztük be 
mindenekelőtt Zatec köz-
ségben a 3 elavult gyógy-
szertár helyett épített, 
egyetlen, korszerű pavi-
lont a poliklinika épülete 
szomszédságában. Talán 

nem hangzik szerénytel en-
s égnek, ha megjegyzem, 
hogy nagyon tetszik a la-
kosságnak . . . 
— S mi történik azokkal 

a lakosokkal, akik recept 
nélkül is kapható, egysze-
rűbb szert akarnak vásárol-
ni, — fájdalomcsillapítót, 
vattát, s hasonlókat? 

— Azok számára alacso-
nyabb típusú gyógyszertára-
kat hagyunk meg a város, 
falu különböző helyein, ahol 
nem öt éves egyetemi stú-
diummal rendelkező gyógy-
szerészek, hanem egészség-
ügyi tanfolyamot végzett 
asszisztensek állnak a vá-
sárlók rendelkezésére. Ok 
az egyszerűbb . igényeket 
nyilván zavarmentesen ki 
tudják elégíteni. s 

»A szegedi, a pécsi, és az 
egri Tanárképző Főiskola 
orosz nyelvszakos hallgatói 
egy hónapos tanulmányút 
után visszaérkeztek a 
Szovjetunióból« 
Ennyi a rövid hír. Né-

hány villámkérdés az utazás 
résztvevőihez, gyors,, rövid 
feleletek, hiszen úgy; gondo-
lom az emlékek nem fogy-
nának el soha, sőt természe-
tükből eredően fényesednek, 
terebélyesednek. Mindig 
akad részlet amely csak bi-
zonyt» idő elteltével jelenik 
meg élesen, anélkül, hogy a 
többit háttérbe szorítaná. 

Mi volt az utazás feltéte-
le? 

— Jó tanulmányi ered-
mény. 

— Célja? 
— A nyelvtudás tökélete-

sítése. 
— Hol jártatok? 
— Riev, Moszkva, Lenin-

grád. 
— Az első élmény külföl-

dön? 
— Talán, hogy Kievben 

nem kilóra mérték az al-
mát. 

— Hanem? 
— Vödörrel! De inkább 

talán a filmélmény volt az 
első, a Panoráma mozi. Szo-
katlan de érdekes. Mármint 
az. hogy az ember azonnal 

belecsöppen a nézőtérről a 

cselekmény közepébe. Szó-
szeri n t Egy kozák lovasro-
hamot vetítettek, behúztuk 
a nyakunkat amikor a vág-
tató lovasok előreszegezett 
lándzsával felénk rohantak, 
minden irányból, hiszen a 
vászon az egész termen kör-
b e f u t , ' 
' Kicsit szédelegtünk mikor 

ki jöt tünk 
— Nyelvi nehézségek? 
— Mikor hazajöttünk és 

az autóbuszon oroszul kértük 
a jegyet Az első napokról 
jut eszünkbe valami. Szabó 
Ernő a színész. Az egyik 
filmszínház az Aranyembert 
vetítette. * Elmentünk ma-
gyar szót hallani. Megjelen, 
tek a vásznon a szereplők, 
és Szabó Ernő meszólalt 
oroszul. 

Hol jártatok még? 
— Iskolákban. Sokat lehet 

tanulni tőlük. 
— Ki volt a vezetőtok? 
— Galina néni. Tanárnő. 

Eleinte sokat nevetett ra j -
tunk. Egyszer előfordult, 
hogy arról beszéltünk, mit 
láttunk a városban. Valaki 
egy templomot dicsért, így; 
felgyújtottam a templomot. 

— Mi volt a legfurcsább? 
— Hogy itthon mindenki 

magyarul beszélt, mikor 
visszajöttünk. 

a L 



Ml A 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA? 

Az elmúlt évtizedben a sal is együtt kellett, hogy 
biológiai kutatások egyik működjön. Lényegében ki-
irányzatának a megjelölésé-
re egy igen tetszetős, ú j ki-
fejezés nyert polgárjogot: a 

alakult egy olyan új kuta-
tási irányzat, amely mind-
ezeknek a tudományágak-

•molekuláris biológia«. Ez nak a határterületén mozog. 
az iskola az életjelenségek 
legalapvetőbb kérdéseit (örök-

A biológia alapvétő problé-
máinak a komplex, sokszor 

lés, reguláció differenciáló- teljesen -absztrakt« módon 
das stb.) molekuláris szinten való megközelítését és kuta-
próbalja analizálni és magya- tását végzi tehát a moleku-
razni. Az életjelenségek ké- lárls biológiai irányzat 
miai analízisét azonban a r f i a l á n leghelyesebb lesz, 
biokémia is saját feladaté- I ha egy példával szem-
nak tekinti, s ezért vannak, léltetjük, miről is van 
akik csak divatos szóhaszná- itt tulajdonképpen szó. Néz-
latot látnak az új megjelö- zünk meg egy adott kísér-
tésben. Az alábbiakban meg- letsorozatot, amelyet egy 
próbálunk feleletet adni ar- angol kutatócsoport végzett 
ra a kérdésre, vajon tény- és közölt, 
leg új tudományágnak te- A probléma nem volt ki-
kinthető-e a molekuláris bio- s e b b jelentőségű, mint an-
lógia vagy sem? nak a kérdésnek a felde-

MIndjárt előrebocsáthat- rítése, hogy a nukleinsavban 
Juk mint vezérfonalat, tárolt információnak milyen 
hogy az egész moleku- típusú rejtjelzés, code, képe-

lárís biológiai irányzat a zi alapját. A fehérjék ugyan-
nukleinsavak biológiai je- is 20 különböző aminosav-
lentőségének felismerésével ból épülnek fel, míg a nuk-
kezdődik, s mindössze leinsavak csak négy alap-
másfél évtizedes múlt van egységből. Ha a nukíeinsav-
mögötte ban lévő négy -betű« mind-

1944-ben közölték először, egyike egyetlen aminosavat 
hogy a dezoxi-ribonuklein- jelentene, csak négy amino-
savval vagy rövidítve a sav számára lenne jelölés. 
DNS-sel egyik baktériumi Már két, vagy több jelcso-
tőrzeből a másikba örökletes portból azonban a legkülön-
tulajdonságot lehet átvinni, bözőbb titkosírások szer-
Ez a megfigyelés annak ide- keszthetők, amelyekben min-
jón igen nagy feltűnést kel- den egyes aminosavra pontcs 
tett, mert az első példát jelölés adható (lásd pl. a mor-
szolgáltatta arra, hogy örök 
letes tulajdonságot egy jól 
defininálható kémiai anyag 
magában hordozhat 

se jeleket, ahol két jel kom-
binációjával az egész ábécét 
ki lehet fejezni). Egy titkos-
írás megfejtése mindig igen 

A DNS szerkezetéről már nehéz feladatat, különösen 
ebben az időben is elég so- amíg a szerkesztés sziszté-
kat tudtak, különösen, ami mája nem ismeretes. A nuk-
a molekulát felépítő egyes leinsavban lévő titkosírás 
alkotórészek arányát, a mo- megfejtése azonban még ne-
lekula fizíko-kémiai viselke- hezebb feladatnak látszott, 
dósét illeti. Teljesen isme- hiszen az egy komplex, élő 
rétien volt azonban a DNS sejt aktivitásban nyilvánul 
molekulának, mint egésznek meg, 
a szerkezete. A kérdés megközelítésé-

atson és Crick azonban nek eszközéül ezért a fel-
1953-ban a rendelke- lelhető legegyszerűbb bioló-
zésükre álló részada- giai rendszert választották 

ki s ez a bakteriofág — 
baktérium kölcsönhatás. A 

w 
tokból egy olyan térszerke-
zeti modellt szerkesztettek, 
amely a kémiai és fizlko-ké- bateriofág vagy röviden fág 
miai ismereteknek tökélete- olyan mikroszervezet, amely 
sen megfelelt, ugyanakkor a semmi önálló életjelenséget 
biológusok táborát is lázba nem mutat a baktérium 

hogy a második csoporttól 
kezdve a betűk sorrendje 
eltolódik, minden jel értel-
me megváltozik: ABC ACA 
BCA BCA BCA BCA. Ért-
hető tehát a fehérje szinté-
zis zavara, hiszen az egy 
betű kiesése az összes ez-
után következő aminosav je-
lét hibásra változtatja. Ha 
most a mutánsban az a visz-
szaalakító változás, amely-
ről fentebb beszéltünk, nem 
az eredeti ponton, hanem 
attól arrébb, mondjuk a har-
madik betűcsoportban követ-
kezik be, úgy, hogy oda egy 
új jelet, egy A betűt betol-
dunk a jelek ABC ACA 
BAC ABC ABC ABC ABC-
vé változnak, azaz a máso-
dik és harmadik betűcso-
port kivételével a többiek 
mind ismét normálisak lesz-
nek. Ha a két hibás jel 
nem érint az egész fehérje 
molekula működése szem-
pontjából fontos informá-
ciót, akkor á fág ismét nor-
málisan viselkedik. 

Ha ez az elképzelés igaz, 
akkor a mutációs változás 
ilyen fajta tanulmányozása 
alkalmas lehet a titkosírás 
jellegének a megfejtésére —-
okoskodtak a kutatócsoport 
tagjai. Egyebet sem kell 
tenni, mint azonos típusú 
változásokat egyetlen tág-
ban sorozatosan létrehozni 
s ahány azonos típusú mu-
táció szükséges az eredeti 
állapot létrehozásához, annyi 
betűből áll egy jel a titkos-
írásban. 

Az előbbi fehérje részle-
tet ismét ABC ABC 
ABC ABC ABC ABC 

ABC szerkezetűnek tételez-
ték fel s egymás után min-
dig egy jelet vittek be a 
Jelcsoportba. Az első válto-
zás— amint már láttuk — 
mutációt eredményezett: ABC 
AAB CAB CAB CAB CAB 
CAB. A második is mutáns-
ként viselkedett: ABC AAB 
CAA BCA BCA BCA BCA. 
A harmadik mutáció ered-

ménye azonban az eredeti 
állapot visszatérése volt: 
ABC AAB CAA BAC ABC 
ABC ABC. A második, har-
madik, negyedik jel hibás 
Ugyan, de az összes többi 
ismét normálissá válik. Ez 
tehát azt Jelentené, hogy a 
DNS-ben hármas jelekből 
álló csoportok jelentenének 
egy-egy aminosavat. S hogy 
a kutatócsoport helyesen 
következtetett, mutatja az a 
tény, hogy a biokémikusok-
nak sikerült igazolniuk rö-
videsen, sejtmentes enzim-
rendszerek segítségév-1. a 
három betűből álló jelek 
létezését és aminosav speci-
fikáló szerepét 

Az angol kutatócsoport 
munkáját elemezve azt ne-
vezhetjük örökléstani, mik-
robiológiai vagy biókémiai 
kutatásnak is, de minden 
bizonnyal a legtalálóbb ki-
fejezés mégis a molekuláris 
biológia meghatározás. 

Végezetül még csak azt 
említenénk meg, hogy 
bár a molekuláris bio-

lógiai irányzat a nukleinsa-
vak jelentőségének felisme-
résével kezdett kialakulni s 
ml is a nukleinsavak példá-
ján próbáltuk szemléltetni 
lényegét, a témakörébe tar-
tozik minden kémiailag Jól 
definiálható struktúra bio-
lógiai funkciót meghatározó 
szerepének vizsgálata. Mind-
ezek ellenére nagyon nehéz 
ma még teljes határozott-
sággal kijelenteni, hogy a 
molekuláris biológia egy ú j 
tudományággá fejlődött, s 
hogy ezt a helyzetét a jövő-
ben is biztosan megtartja. 
Akár elfogadjuk azonban a 
molekuláris biológiai irány-
zatot ú j tudományágnak, 
akár nem, ez az elnevezés 
ma már teljes polgárjogot 
nyert, széles körben haszná-
latos is s a legokosabb, 
amit tehetünk, ha próbáljuk 
körülírni a mibenlétét, mint 
ahogy fentebb is tettük. 

Dr. Alföldi Lajos 

hozta. A szellemesen konstru-
ált térszerkezeti modell és 

sejten kívül, a baktérium-
ban azonban elszaporodik 

az időközben felhalmozódott és azt elpusztítja, feloldja. 
adatok alapján ugyanis elő-
ször nyílott lehetőség arra, 

S ami még fontosabb, a 
baktériumba csak a fág-DNS 

hogy az öröklési folyamatok j u t be s mégis fag-DNS és 
sok érthetetlen, sokszor fehérje keletkezik ott. Mu-
misztikus részletét szilárd táció révén viszont a fág 
kémiai alapokon próbálják nukleinsav változhat, ami a 
megérteni és megmagyarazni. fehérje szintézis zavarában 

Mi a kémiai magyarázató mutatkozik meg. nem kelel-
annak, hogy az élőlények kezik normális fág s ezbio-
litódai mindig az elődökre Jógiai módszerekkel ponto-
hasonlítanak? Más szóval M n kimutatható, A mutáns 
mi az alapja a faji tulaj- fág ezt követően megfelelő 
donságok stabilitásanak? behatásokkal visszaalakítha-
Osszeegyeztethető-e a tulaj- tó eredeti állapotúvá 
donságok stabilitására adott A mutációs átalakítás és 
kémiai magyarázat a váltó- visszaalakítás biokémiai ta-
iékonyság ismert jelenségé- nulmányozása során arra a 
vei? S hasonló fontosságú következtetésre jutottak, hogy 
biológiai kérdések megvála- n m u t á c ió akkor következik 
szólása, úgy látszott, hogy be, ha DNS-ben valahol 
a térszerkezeti modell alap- e g y jei többlet vagy iflány 
ján lehetővé vá l t keletkezik a mutációt létre-

A-gén« fogalom is elvesz- hozó kémiai behatás kö-
tette régi értelmét s he- vetkezményeként. Az ere-
lyette úgy merült fel a deti állapot pedig akkor tér 

kérdés, hogy vajon miként vissza, ha a felesleges jel 
képzelhető el az informé- ismét elvész, vagy a hiány-

ciók tárolása a DNS kémiai zó jel pótlódik. Mikor azon-

Harmadéves biológusok 
kirándulása a aaarvati Arborétumban 

Egyik csütörtöki napon a KISZ III. éves biológus 
alapszervezete tagjai elhatározták, hogy míg szép ido van, 
csoportosan megtekintik a szarvasi -Peplkertet«. 

A« arborétum szépsége és a napsütéses idő hozzájárult 
az évfolyam jó hangulatához. Kirándulásunkra meghív-
o k Dr Eodrogközy György adjunktust, aki a fák renge-
tegében a még kalauzolásra szoruló biológus tanárjelöl-
teket vezette. 

A sok ismert és kevésbé ismert fa oly szép látványt 
nyújtott, hogy nem tudtunk betelni vele. Itt nem rendszer-
tani sorrendben ültették a növényeket (mint pl. a Szegedi 
Füvészkertben), hanem esztétikai érdekek álltak előtérben. 
Egészében véve olyan színhatást adnak az így összeválo-
gatott fajok, hogy szinte nem is hiszi az ember a termé-
szet valószerűségét. Természetesen ezt az -Alföld díszét« 
nem lehetett voLn- akárhol megvalósítani, itt az objek-
tív feltételek az emberi akaraterővel párosultak. 

A kiváló minőségű, erősen kötött öntéstalaj (7,3—8,5 pH) 
nyáron is nedves. — Ehhez a Körös is hozzájárul. — A 
fű üde, és a relatív páratartalom alakulása kedvező, s 
így kitűnő mikroklímát biztosít más talajokon őshonos sö-
vények számára is. 

Sajnáltuk, mikor láttuk, hogy egy-egy fakülönleget-
ség a túlzsúfoltság miatt nem tud kellően érvényesülni, 
mint pl. a mammutfenyő (Sequoia glgantea) egvik fejlett 
példánya. Valamennyi növény közül pedig ez a "kaliforniai 
Sierra Nevadában őshonos fa tetszett legjobban. Ez a leg-
magasabbra növő és a leghoszabb életű fenyőféle. Kérge 
vörösesbarna, mély hosszanti hasadékokkal. A kéreg rend-
kívüli vastag, puha és rugalmas. 

Az úton haladva, amikor kiértünk egy-egy tisztásra, 
szebbnél-szebb kép tárult elénk. Bent a bokrok méh én fe-
hérlett valami. Nagy érdeklődéssel mentünk a fák sű-
rűjén át, és előttünk karcsú testű őzlábgombák tömege 
hevert. 

A •ukaaerű növénytelepítés eredményeként nagyon jó a 
különböző szintek egymáshoz való viszonya. Magasba nyúló 
faóriások előtt mind kisebb és kisebb fák, majd cserje és 
gyepszint következik. Így a viszonylag keskeny fayv sűrú 
erdőként hat. 

Sok növény csak azért menekült meg a begyűjtéstől, 
illetve a preparálástól, mert botanikus kertben járván, ural-
kodtunk ilyen szándékainkon. 

. A Szarvasi Arborétum létesítésénél legfőbb eél a gyö-
nyönkeltés volt Mégis több lett ennél. Hatalmas, gazdag, 
szép gyűjteményű. kedves és gyakorta felkeresett, viszony-
lag jól megközelíthető kirándulóhely. Továbbá célja kiku-
tatni a külföldi fa- és cserjefsjták meghonosításának fel-
tételeit és azt a gyakorlatban hasznosítani. Tehát a gaz-
dasági hasznosság esztétikai és elméleti célokkal egészül ki. 
Elgondolkoztató volt hallanunk, hogy egy múlt századbeli 
mágnás ráérő ötletével létrehozott magánparkot egy bioló-
gus-tanár, szovjet alezredes mentett meg felszabadulásunk 
napjaiban a tüzelőben szűkölködő szarvasiak fejszéjétől, 
Széles tömegek kult-irálódását szolgáló alföldi arborétum 
fejlődését biztosította. 

A látottakból sokat hasznosítunk mind a közelgő szigor» 
laton, mind pedig tanári pályánk során. 

Palotás Jolán 

estém otthon"... 

szerkezetében? Továbbá nuk 
leinsavban tárolt informá 

ban örökléstani módszerek 
kel ellenőrizték feltételezé-

ciók miként jutnak a sejt sük helyességét, azt látták, 
tudomására? Miként törté- hogy a visszaalakuláít lét-
nik a fehérjék szintézisének rehozó változás nem pon-
a regulációja? És így lehet- tosan azon a helyen követ-
ne tovább terjeszteni a kér- kezik be, ahol az eredeti 

dések láncolatát szinte a bio- volt, bár ahhoz nagyon kö-
lógia minden alapvető kér- zel esett. Miért tért vissza 
déséig. A darwini koncep- mégis a normál állapot? 
ció óta talán ez az első 
olyan elmélet a biológiá-
ban, amely kihatásában 
ilyen széles spektrumú. S _ 
mindezt egy molekula tér- ABC ABC ABC ABC ABC. 

Feltételezték, hogy a DNS-
ben mindig 3 betű együt-
tesen képez egy jelet, 

mondjuk így: ABC ABC 

szerkezeti modelljének 
megszerkesztése eredményez-
te. 

Ez azt jelentené, hogy eb-
ben az esetben az az ami-
nosav, amelynek jelölése 

Az említett alapvető prob- ABC titkosírás jelcsoport 
lémák kísérleti megközelí- felelne meg, hétszer fordul 
tése során azonban olyan 
helyzet keletkezett amely-

elő valahol egymás után a 
több száz, vagy ezer aminő-

ben a biológus biokémikus- savból felépülő fehérje mo-
sal, bakteriológussal, orga- lekulában. Ha mutáció so- , 
nikus "és fiziko-kémikussal. rán 'mondjuk a második 
sokszor r p ' ' lg még elméleti csoportból elvész a B betű, j 
fizikussal és matematikus- akkor ez azt eredményezi, ^ 

VIDÁM PERCEK 
Jubileum 

Tegnap délután évfolyamunk 2. csoportjának 25. orosz 
óráján meghitt kis ünnepség keretében köszöntöttük ba-
rátomat, Horváth Gyurkát abból az alkalomból, hogy 
először jelent meg körünkben. Barátom — meghatódva a 
nem várt kedvességtől — restelkedve vallotta be nekem, 
hogy 6 tulajdonképpen most se orosz órára jött, úgy hal-
lotta, hogy itt szociális segélyt fognak osztani. De, — mi-
kor mondtam neki, hogy ez a tény mit sem változtat itt-
létének nagyságán, teljesen megnyugodott, és már minden 
elfogódottság nélkül lépett be az őt köszöntő tanárok, ta-
nulótársak és riporterek gyűrűjébe. 

— Az egyszerű nép gyermeke vagyok — mondotta. 
Orvos papám és tanárnő mamám biztatása jó talajra 
hullott zsenge koromban. E csodálatos nyelv iránti bámu-
latom meglehetősen korán, már az óvodában megmutat-
kozott: már ekkor orosz nyelvű képeket nézegettem. Szűn-
ni nem• akaró lelkesedésemben csak úgy faltam az orosz 
művészetről, irodalomról, sportról és a káposztalevesről 
szóló könyveket... egyelőre magyarul... Hogy már ekkor 
is oly kevés időm maradt kedvencem tanulására, azt is az 
iránta érzett lángolásom okoitá, szerveztem, agitáltam, 
előadásokat tartottam... igy érthető, hogy a gimnázium 
3. osztályában éppen belőle buktam meg... 

De határtalan szeretetét és mohó tudásvágyát nem 
lehetett e nyomorult jeggyel megfélemlíteni, az orosszal 
kapcsolatos tervei messze túlnyúltak az egyetem padjain 
is. Bár az orosz szakra — konkrét tudás híján — nem vet-
ték fel, s igy ő most <i magyart és a történelmet gyötri, 
Gyurka megveti az ilyen felületes külsőségeket, többet 
akar. "fin nem középiskolás fokon..szokta mondogatni. 
-Sajnos — tette hozzá érthető pesszimizmussal, — épp az 
előbbiek miatt továbbra sem tudok megjelenni ezeken az 
órákon, Ae az államvizsga után erőm és tehetségem min-
den szikráját e szent cél szolgálatába állítom 

Az orosz tanárunk «emébőli kibuggyant örömkönnye-
ket már nem látta, a táncot és a gratulációkat sem várta 
•neg, rám is csak annyi ideje maradt, hogy. közölje: 

— Nem tudom, hogy merem-e vállalni az elkövet-
';ézó napok fáradságait. ? ? ? 

— Minden órár. jubilálók... 
Váradj László 

Otthon a régi kép várt. 
Apám kicsit borosan egész 
nap zsörtölődött, anyám pe-
dig sopánkodott. 

— Nagyon sovány vagy. 
Ne tanulj annyit! Nem ér-
demes! 

Kedvem lett volna vitat-
kozni, hogy érdemes-e vagy 
sem, de gondoltam, nem ron-
tom el a családi ünnepet, 
amit nekünk a szüret jelent. 
A hangulat látszólag a régi 
volt. A szótlan munka is' a 
tőkék között. Nem volt sem-
mi kedvünk énekelni. Apám 
komoran járt a földjén. Ügy 
éieztem. hogy legtöbb tőkét 
mind kitépné inkább, mint-
sem megváljon tőlük. 

Hazafelé kocsikázva elsír-
ta bánatát. Olyan volt a 
hangja, mint egy duzzogó 
gyereké. 

— Egy év, g le kell ad-
nom a szőlőt. Nem elég a 
20 százalék a téesznek. 

Nem beszéltünk semmit a 
pincegazdaságig. Ott átvet-

i ték a hordókat. Azután ká-
romkodott egyet s felültünk 
a bakra. 

— Gyerünk a kocsmába! 
Ott is minden a régi. A 

kocsmáros' is. Sokat isznak 
errefelé a magyarok. Meg-
állnak csökönyösen egy sa-
rakban és öntik magukba a 
jó rizlinget Ki tud többet 
leönteni!? Ez itt a virtus. 
Aztán a rangot hozzá a pénz 
adja. Az a legokosabb em-
ber, akinek legtöbb van be-
lőle. Ész ahhoz kell, hogy 
most bebiztosítsuk magunkat 
még mielőtt eljön a -közös« 
gazdálkodás végleg. 

— Csak haza ne gyere! 
Menekülj Innen fiam! — 
adta a tanácsot nagybátyám. 
Apám bólintott hozzá. 

-i- Itt csak az maradjon, 
aki már tud mozogni! 

ÜJabb liter került az asz-
talra. Töltöttek és beszéltek. 
Hoavsn vitatkozzam velük? 

Hiába tanultam annyit az 
egyetemen négy évig, nem 
jönnek azok a szavak és ér-
vek számra, amelyeket apám 
és nagybátyám és a többiek 

megértenének. Erre nem ta-
nítottak meg. Sajnos. Csak 
ültem ott közöttük, mint fa j -
tájától elsodródott, másnyel-
vű ember. 

— Mi lesz öcsémmel? — 
kérdeztem az esti vonatnál. 

— Elvégzi a nyolcadika ti és 
megy a gyárba . . . 

— Nekem azt mondta: ta-
nulni akar. 

— Mire megy vele? Csak 
összekavarják a fejét,, mint 
a tiédet. 

Beültem a kupéba. Tényleg 
összekevertek volna bennem 
mindent? És én zavarosfejű 
lennék? Pedig nem is szól-
tam semmit. A s7«memből, 
vagy hallgatásomból is ki-
érezték, hogy más vagyok, 
mint ezelőtt négy évvel. 

Otthagytam üjból néhány 
hónapra falumat. A távol 
töltött hónapok és évek 
egyre messzebb viszik tőlem 
őket. Érzem, mintha más 
földrészen élnénk, ök egyé-
ni bajaikat sírják, sebzet-
ten kiáltanak rám: h a f v j 
magunkra bennünket! Ne is 
lásd, hogy milyenné torzul 
arcunk, amikor kifosztottnak 
érezzük magunka t . . . Ti ezt 
már csak megérthetitek, de 
érezni nem tudjátok . . . Csak 
próbálnék ágálni. Kifizetné-
nek azzal, hogy belőlem 
urat neveltek, tanárt! ö rü l -
jek neki és kész. És azért 
se menjek vissza közéjük, 
mert mit keres egy úriem-
ber falun. Néném és öcséim 
is furcsán bámulnak rám: s 
tanult fiúra , . . 

Zötyög velem a vonat. Két 
óráig ráz, amíg megérkezem. 
Elég Időm van gondolkod-
nom. hogy mit kell tennem 
értük, akik mégiscsak vé-
reim. akiktől nem szabad el-
tépnem magamat . . . 

b. gy. 
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Színházi buzéLqelés 
mfrdUjrruéqt&L és kfrfíöti&éqrűl 
Komor István főrendezővel 

Fiatal értelmiségiek, különösen pedig 
egyetemisták, főiskolások szívesen és gyak-
ran vitatkoznak arról, hogy mi a modern 
— irodalomban és művészetben. A modern 
műveket igénylik, noha olykor még bi-
zonytalanok e szó tartalmában. Ez az igé-
nyük természetesen nemcsak az irodalom-
ra, képzőművészetre és filmművészetre 
terjed ki — modern müveket és modern 
előadásokat kívánnak a színháztól is. Más-
részt a színészekben és rendezőkben is él 
egy ilyen törekvés, ami ugyancsak gyak-
ran vita tárgya, nemcsak e modernség tar-
talmát illetőleg, hanem már gyakorlati sí-
kon: színház és közönség kapcsolatát te-
kintve is. Kérdés végül is az, a két oldal-
ról jelentkező igény összetalálkozik-e s 
hogyan? Hogyan tud megvalósulni, kezdve 
az elképzeléseknél, folytatva a színház mű-
sortervén, egészen — mivel a színház nem 
utolsó sorban üzleti vállalkozás is — a 
közönségsikeren lemérhető eredményig. 
Vajon, akik modernet igényelnek, eléggé 
támogatják-e azt, ami modern törekvés? 

Ezekről a problémákról folytatott beszél-
getést munkatársunk Komor Istvánnal, a 
Szegedi Nemzeti Színház vezető rendező-
jével. Beszélgetésük szándékosan csak a 
modernség színházi vonatkozásaival, a kö-
zönségnek a modernséghez való viszonyá-
val s a színház azon törekvésével foglal-
kozik, amellyel ők a modern művek elő-
adása és az előadások modernsége felé tö-
rekszenek úgy, hogy ennek közönsége is 
legyen; azonban nem terjed ki ez a be-
szélgetés értékkitételekre az előadások mi-
nőségét és az elmondottakat illetőlen. 
Nem törekedett többre, mint hogy a szín-
ház és az egyetemi-főiskolai közönség kap-
csolatát erősítse a főrendező véleményének 
közzététele által. Kérdések és válaszok a 
színművészetre vonatkoznak, a példák és 
elképzelések a szegedi színházzal kapcso-
latosak. 

Újfajta játékstílust 
— Miben látja a modern színjátszás fel-

adatait s milyen törekvéseket vall ezzel 
kapcsolatosan magáénak? 

— Már évekkel ezelőtt a színházon be-
lül íoJyó vitákban többször felmerült az, 
hogy a mi színházunk is kapcsolódjon be 
az európai színházak általános modern tö-
rekvéseinek átvételébe. Köztudott, hogy 
világszerte, de főleg Európa-szerte a szín-
házakban új fa j ta játékstílus iránti törek-
vések érvényesülnek. A lényeges törekvés 
az, hogy végleg eíVessék a XIX. századbe-
li romantikus, kizárólag az érzelmekre 
ható, nagy pátoszú színjátszást és ehelyett 
a 2 értelmet kereső, az érzelmi hatás és il-
lúzió kikapcsolása nélkül, sőt ezek felhasz-
nálásával a gondolkodásra késztető simább, 
egyszerűbb, mai emberek számára közért-
hetőbb felfogást alakítsanak ki. Az rmbe-
i-ek általában saját képmásukra próbálják 
iormálni a drámában megjelen i alakokat. 
Ez teljesen természetes, mindig igy volt a 
történelem folyamán, a XX. század köze-
pén is így van. Elcsépelt igazság már, hogy 
B mai ember saját magáról akar hallani, 
saját magát akarja látni, s elvárja a szín-
háztól, hogy gondolatainak, érzéseinek, 
szokásainak stb. megfelelő színjátékot mu-
tasson. Természetes, hogy a modem szín-
ház a modern daraboknál kezdődik. Mo-
dern darab nélkül modern színjátszás el 
sem képzelhető. De a világ összes szín-
háza sem nélkülözheti repertoárjából a 
klasszikusokat, az örök emberi értékeket 
Ezek megfogalmazásánál is az kell, hogy 
legyen a törekvés, hogy közelebb hozzuk 
őket a mai emberhez. Vagyis meg kell 
keresni az örök értékben azt, ami közel 
áll hozzánk, és úgy kell eljátszani, hogy az 
idők porát lehántva a XX. század gondo-
latvilágához kapcsolódjék. Ilyenféle törek-
vés volt a nri színházunkban az Éjjeli me-
nedékhely, a Stuart Mária, az Egmont, vagy 
az operák közül elsősorban a Nabucco 
előadása. Nem nélkülözhetők a klassziku-
sok azért sem, mert kevés az olyan mo-
dern darab, amely közérthetősége mellett 
nívós irodalmi igényekkel lépne fel, és 
olyan általános emberi problémákról szól-
na, melyek nagy közönségréteget érdekel-
nének. A z előbb említettem, hogy a szín-
ház az értelemre ható előadásmód felé kö-
zeledik. A XX. század közepének nagy 
drámaíród feltételezik az intelligens, kul-
turált nézőt. Miller, Dürrenmatt Frisch, 
Williams és társai fogalmazása nem fel-
tétlenül jut el az átlagközönség szívéig 
és agyáig. Csak ritka és kivételes esetben, 
ha a mű zseniális, érinti közvetlenül a 
közönség nagy részét. Az ügynök halála a 
világ összes színházában óriási közönség-
sikert aratott. Nálunk is nagy siker volt. 
De ez a modern daraboknál egyelőre nem 
általános. Más modern próbálkozások, pl. 
Kohout Ilyen nagy szerelem című darab-
ja, vagy operai vonalon Orff Holdja nem 
arattak közönségsikert nálunk. A szinház 
figyelme természetes módon egyre in-
kább a modern darabok felé fordul. 
Műsorunk ezt megfelelően tükrözi. Idei 
műsorunkban prózai darabjaink sorában 
a Hamleten és az Üri murin kívül csak 
modern darabok mennek, ezek között 
olvan eseményszámba menő bemutatók 
szerepelnek, mint Sartre Altona foglyai 
vagy Anouil Romeo és Jeanette című 

A nyilatkozatra vonatkozóan srivesen láttak 
BvasóinJc hozzászólását.) 

műve, operai vonalon a Danton halála 
jelenti ugyanezt a törekvést. 

Hol maradnak az egyetemisták? 
— Mi a tapasztalata a közönségnek a 

modern színpadi törekvések iránti ma-
gatartását illetően, van-e valamilyen ja-
vaslata ezzel kapcsolatban? 

— A modernnek és az elavultnak a 
küzdelme sajnos nem egyértelműen dőlt 
el még. A nagyközönség érdeklődése azt 
mutatja, hogy az emberek jórésze még 
szeret belefeledkezni a múlt század ro-
mantikájába, szentimentalizmusába. sőt a 
giccsbe is, vagy a nevettetés olcsóbb esz-
közeivel élő színpadi munkába. Köztudott 
dolog, hogy az országban legnagyobb kö-
zönsége még mindig az operettnek, pon-
tosabban a sokszor limonádé ízű bécsi 
operetteknek van, és azoknak a zenés 
vígjátékoknak, melyek ugyan a maiság 
igényével lépnek fel, de a pesties beszé-
den és vicceken kívül semmiféle mai 
nincsen bennük, időtlenek, bármiféle más 
korban is játszódhatnának. Az író ilyen-
kor úgy segít magán, hogy egy-két in-
tézménynek, a Patyolatnak, a Közértnek 
az emlegetésével teszi maivá darabját. Az 
úgynevezett nagyközönség igényétől saj-
nos nem lehet teljesen eltekinteni, mert 
ez a színház csődjéhez vezetne. Orszá-
gunkban a színházak látogatottsága kü-
lönböző okok miatt úgysem magas. Azon-
ban a színház kötelessége, hogy ne csak 
kiszolgálja az esetlegesen olcsó igényeket, 
hanem, hogy a közönséget, a magasabb 
szellemiség és kulturális igény felé vezes-
se. Mindebben nagy segítségére lehet a 
színháznak az az értelmiségi réteg, amely 
a modern színházat nemcsak igényli, ha-
nem követeli is. Ebbe tartoznak az egye-
temisták és főiskolások is, akik számta-
lan alkalommal fejtik ki erről szóló né-
zeteiket, és néhányszor még bizonyos fa j -
ta ú j sznobizmusba is tévedve, a modern-
ségben csak az érthetetlent a furcsát a 
különlegeset keresik. Nem válthatja meg 
a magyar színházművészetet az olyan írók 
feltétlen színpadra vitele, akiknek hazá-
jukban is csak rendkívül kis közönség-
rétegük van. A magyarországi kultúrális 
erőviszonyokat tekintve nem lenne érde-
mes például Szegeden most még Jonescot 
vagy Beckettet a nagyszínházban műsor-
ra tűzni. Ilyenfajta érdekességeket a 
Szombat Esti Színház keretében lehetne 
műsorra tűzni kuriózumként De a mű-
sortervben említett dáraboknak. és más 
soron következő modern daraboknak csak 
akkor lehet létjogosultsága Szegeden, ha 
olyan kultúrcentrum, mint az egyetem, 
súlyához méltóan támogatja részvételé-
vel az előadásokat s a színház ú j profil-
jának kialakítását. 

Eddigi tapasztalataink alapján azt 
mondhatjuk, hogy az egyetemisták érdek-
lődése tettekben még nem nyilvánult 
meg. Nemrég bemutattuk például Hubay 
Miklós Késdobálók cimű darabját, titok-
ban arra számítva, hogy ennek a darab-
nak a közönségsikerét az egyetemisták és 
főiskolások fogják biztosítani, de ez nem 
történt meg. Ha az elkövetkező időkben 
a modern daraboknak nem lesz elegendő 
számú közönsége, akkor a színház kény-
telen lesz visszakanyarodni a romantiku-
sokhoz, a kispolgári drámákhoz, esetleg 
több operettet kell játszani. Szóval ez 
mindenképpen a nívó süllyedéséhez ve-
zetne. Ezért mi azt szeretnénk, hogy az 
egyetemi és főiskolai ifjúság járjon elöl a 
modern darabok előadásain a nézőtér be-

t népesítésében. Előbb-utóbb, mint ahogy 
szokott lenni, az ifjúságnak ez az érdek-
lődése más közönségrétegeket, is magá-
val ragadna. Az általános kulturális fej-
lődés törvényszerűen oda vezet, hogy az 
'»írástudó-« emberek sokasága végül a 
színházművészet vonalán is az értelem, a 
korszei-űség mellett dönt. 

Lerca, Saroyan, Sztravinszkij 
— A színház és az említett Szombat 

Esti Színház műsortervében hogyan érvé-
nyesülnek az említett törekvések? 

— Minthogy Szegeden még kevés az a 
faj ta kulturált közönség, melynek a fen-
tebb már említett darabokat első sorban 
játszhatjuk, és a színháznak ebben az 
évben 4400 tsz-bérlője is van, természe-
tes, hogy az évi műsortervek összeállítá-
sánál bizonyos fokig háttérbe kell, hogy 
•szoruljanak azok a darabok, amelyek 
egyelőre csak egy viszonylag szűk közön-
ségrétegre számithatnak. Ezért akarja a 
színház bevezetni a szombat este fél 11-
kor kezdődő előadásokat Szombat Esti 
Színház néven, ahol minden esetben iro-
dalmi csemege kerülne tálalásra. Ennek 
első előadása január végén kerülne sor-
ra, s attól kezdve válna rendszeressé he-
tenként. Az első előadásban három egy-
felvonásos fog szerepelni: G arci a Lorca 
Don Perlímptn, Saroyan Halló, ki az? cí-
mű darabja és Sztravinszkij A katona 
halála című balettje. A következő bemu-
tatókon háromfelvonásos darabok is szín-
re kerülnének. Ezt a műsort elsősorbar 
a színház fiataljai csinálnák. 

Visszatérve a modern darabok bemuta-
tásának kérdésére, a legnagyobb közön-
ségsikert modern magyar darabok bemu-
tatásától várnánk. De a magyar dráma-
írók elitje vidékre nem igen ad drámát, 

1. 1 onnan 
A Hazafias Népfront Or-

vostudományi Egyetemi Bi-
zottsága november 8-án elő-
adást szervezett az egyetem 
hallgatói és dolgozói részé-
re. Az előadó Dezséry Lász-
lé, az Országos Béketanács 
főtitkára, a Magyar Rádió és 
Televízió főmunkatársa vol t 
Előadását, amelyet »Szere-
lem, házasság- címmel tar-
tott és szexuálétikai kérdé-
seket tárgyalt, nagy érdek-
lődés előzte meg, hiszen a 
Szemészeti Klinika előadó-
terme zsúfolásig megtelt az 
érdeklődőkkel. Az előadáson 
megjelentek nem csalódtak, 
mert igen érdekes témakört 
világított meg az előadó, 
mely nevelő hatású volt az 
egyetemi ifjúság számára. 

technikáját és műfajainak 
jellemzőit. 

A szegedi Állami Védőnő-
képző Intézet Országos anké-
tot. rendezett »A védőnőkép-
zés időszerű feladatai« cím-
mel. A tanácskozáson töb-
bek között felszólalt dr. Fri'tz 
János, a Csongrád megyei Ta-
nács gyermekgyógyász-főor-
vosa és dr. Kovács Júlia 
főorvosnő Í6. 

A Tanárképző Főiskola 
november 27-én rendezte 
meg a tanári hangverseny-
sorozat első előadását. Köz-
reműködött: Péter Józsefné, 
Veszely Gabriella és Mono-
ki Lajos. Zongorán kisért: 
Mészáros Emma. 

A Bólyai Kollégium szoba-
kollektívái egyre színesebb 
programot állítanak össze a 
szoba csoport-gyűlések re. Pél-
da erre a 101-es szoba, ahol 
tartalmas előadás hangzott 
el az újságírás és készítés 
történetéről. A beszámoló is-
mertette az újságkészítés 
technikai föltételének, a 
nyomdászatnak vázlatos fej-
lődését, a betűtípusok kiala-
kulását; majd az újságírás 

A Magyar-Román Kultú-
rális csereegyezmény alapján 
hazánkban tartózkodik C. 
Foias professzor, a Román 
Tudományos Akadémia Ma-
tematikai Intézetének . mun-
katársa. A román vendég 
egy hónapot tölt hazánkban. 
Előadásokat tartott a József 
Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Karán 
és kutatómunkát is végzett. 

Mazurka 

Mi magyarok - külföldön 
Három hetet töltöttem 

Csehszlovákiában. Itt figyel-
tem meg azt a pár embert, 
akinek a »jellemrajzát« most 
közreadom. 

A gazdag 
Idehaza szerzett pár koro-

nát és a határ átlépése után 
ő lett a »gazdag« ember. 
Büszkén jár-kel és mutogat-
ja a »magyaroknak«, milyen 
is a szlovák pénz. Azután 
jön az első állomás. Le kell 
szállni, meg kell nézni, hogy 
valóban olcsó-e itt a sőr. A 
»gazdag« két társával kivá-
lik a csoportból és betér az 
állomás éttermébe. Három 
korsó sört rendel. 

— Jaj , milyen olcsó és 
milyen finom ez a sör! A 
tíz koronából még kétszer 
három telik . . . 

Most aztán indulás gyor-
san, de hol a csoport?! Bi-
zony ők már átszálltak és 
elmentek a vonat ta l . . . A 
három óra alatt, amíg a kö-
vetkező vonatra vártak, volt 
alkalmuk azon gondolkodni, 
hogy érdemes-e »gazdagnak« 
lenni. 

Az okos 
Tipikus magyar jelenség, 

aki mindenhez é r t bármiről 
beszélsz, ő hozzászól és okos 
meglátásait többször is elis-
métli. Külföldön úgy visel-
kedik, mintha már járt vol-
na ott. Tudja, mit érdemes 
vinni és hozni. A határon, 
mikor meglátja az első szlo-
vák felírást tudatja veled, 
hogy ez már külföld. Aztán 
tárgyilagosan meggyőz téged, 
hogy a cseh sör nem olyan 
ízű, mint a magyar, mintha 
te ezt nem éreznéd. Elmen-
tek moziba, ahol szlovák 
nyelvű filmet adnak — ő 
sem ismeri a nyelvet, — de 
azért rendíthetetlenül fordít 
számotokra. Segít a vásár-
lásban és fantasztikus össze-
gű csencselésre hívja fel a 
figyelmed. Később figyel-

meztet, hogy költsd el min-
den koronádat, mert oda-
haza nem tudsz érte vásá-
rolni semmit. A külföldiek-
kel politizál és néhány nem-
zetközi szóval »nagyszerűen« 
megérteti magát. 

Aztán egyszer nagyon rá-
fizet az okoskodásra. Az ide-
gennyelvű étlapot böngészve 
egy ételt nagyon rá akar be-
szélni mindenkire, azt mond-' 
ja. ő ezt ismeri. Nem hall-
gatunk rá. ö megrendeli az 
»ételcsodát« magának. Vala-
mi egészen fantasztikus koty-
valék, minek már a külsője 
is borzasztó, hát még meg-
enni. Lelkesen fog hozzá 
kedves kollégánk az evés-
hez. Az első falatok után 
fokozatosan elhallgat. Kékül-
zöldül, szeme kimered, de 
azért eszi tovább. Majd na-
gyon hirtelen távozik, hogy 
minél előbb búcsút vegyen 
»kedves« ételétől. 

A csencselő 
Ez különleges magyar spe-

cialitás. Igen, minálunk az 
emberrel együtt születik a 
vágy, hogy külföldre menve 
meggazdagodjon. A csencse-
lés kétoldalú folyamat, mely 
kivitelből és behozatalból 
áll. Az utazás előtti két hét 
lázas töprengései után szüle-
tik meg végül is a kiviendő 
tárgyak lajstroma. Aztán, ha 
megvetíted, el kell rejtened, 
hogy a vám észre ne vegye. 
Pedig fele annyit sem vi-
szel, mint amennyit lehet. A 
sikeres átkelés után rájössz, 
hogy nem is olyan szigo-
rúak a vámőrök és mérges 
vagy magadra, hogy azt a 
rúd szalámit miért nem hoz-
tad még. Itt kint dől el, ki 
is hozott ügyesen, nézzük 
meg a csencselők főbb típu-
sait: 

A TAKTIKUS: Odahaza 
nemzetközi tapasztalatok 
alapján állítja össze a lis-
tát. Nem dicsekszik vele. 
hogy mit visz, csendben, fel-
tűnés nélkül csinálja. Oda-

Könnyed, vidám történe-
tek, látványos revük, kel-
lemes fülbemászó dalocskák 
jellemzik általában az oszt-
rák produkciókat s a nézők 
megszokták már, hogy a bé-
csi filmeken jól lehet szóra-
kozni. Ennek a várakozás-
nak a Mazurka a szórako-
zás nemesebb értelmében 
is megfelel. A filmtörténet 
Willy Forst művét elsősor-
ban a téma feldolgozásmód-
ja miatt tar t ja számon. 

A szerelmi idillek, operet-
tek osztrák sablonjától már 
a történet is eltér: feszült 
szerelmi dráma bontakozik 
ki előttünk. A jól megkom-
ponált cselekmény — egy 
énekesnő lelövi régi csábító-
ját, egy zongoraművészt, aki 
szemet vetett lányára és en-
nek következményei — az 
izgalmas lélektani vizsgáló-
dás már eleve kiemelik a 
filmet kor a átlagából, jelen-
tősebb azonban az ún. visz-
szapergetési módszer újszerű 
és eredeti alkalmazása. 
(1935-ben!) A film ugyanis 
a gyilkossági jelenéttel in-
dul. majd a bírósági tárgya-
láson a hősnő visszatekint-
ve életére, indokolja, ma-
gyarázza tettét, végigtekinti 
egész sorsának legdrámaibb, 
leglényegesebb mozzanatait 

A visszatekintés módsze-
re drámai sűrítésre (csak a 
leglényegesebb dolgokról van 
szó) és tér-, valamint időfel-
bontásra kitűnően alkalmaz-
ható, így a filmi tér és idő 
gyakorlatilag korlátlan lehe-
tőségeit az asszociációs-tech-
nika szolgálatában bonyo-
lult belső mozgások, lelki-
állapotok kifejezésére hasz-
nálhatjuk. E napjainkban 
már közismert módszernek 
a Mazurka kikísérletezője 
és a lehetőséget bizonyító 
eredménye volt annak ide-
jén. Egyes jelenetei (a gyil-
koló fegyver motívuma, vagy 
a visszatérő mazurka dalla-
ma), valamint Pola Negri 
kiváló játéka a filmtörténet 
klasszikus példái közé tar-
toznak. 

Csányi Miklós 

kinn megvárja, míg minden-
ki mindent elad és ő utána 
»dobja« be az á r ú t A vá-
sárlást is azután kezdi, ami-
kor a többiek már felhajtot-
ták. mit lehet kapni. 

A SIRÁNKOZÓ: Már oda-
haza elkezdi: Jaj, neki nincs 
pénze, hogy mindenki meny-
nyi mindent visz. Aztán jön 
a vám. Két akkora bőrönd-
del próbál átjutni, hogy majd 
leszakad a karja. Itt csend-
ben van. Odakint aztán kez-
di a sírást elölről: milyen 
kevés az, amit ő hozott! Ál-
landóan a másikat nézi, hogy 
az mit vesz. Atsírja a há-
rom hetet, s hazafelé meg 
azon könyörög, hogy nincs, 
aki segítene négy bőröndje 
cipelésében. 

A SKÓT: Az abszolút spó-
roló. Kijött három hétre 
koplalni. Állandóan a pén-
zével foglalkozik. Öt helyett 
könyvel el minden ki- és be-
adást. Este leltárt készít és 
maradék pénzével — szó-
szerint — nyugovóra tér. <3 
valóban nem sok szép em-
léket visz haza. Lead egy 
pár kilót, node azt kipótolja 
az a sok lim-lom. amit ha-
zavisz. Mert a vásárlásnál is 
azt nézi. mi az olcsó, és nem 
azt, hogy mire van szüksé-
ge. Szerencse, hogy három 
hétig voltunk csak kinn, 
mert úgy járt volna, mint a 
cigány lova, amint le akar-
tak szoktatni az evésről . . 

V. T. 

szegedi írók jelentkezése ritka. A szegedi 
írók elsősorban novellisták vagy líriku-
sok, úgy látszik ez már hagyomány. A 
szovjet drámairodalomtól sem kapunk 
jelenleg még sok olyan nívós mai da-
rabot, amit be lehetne mutatni. A nyu-
gatiak műveinek legértékesebbjeit termé-
szetesen színpadra visszük. Az lenne a 
jó, ha ezeknek az íróknak a darabjai elő-
ször a színházban lennének megismer-
hetők, nem a Nagyvilág című folyóirat-
ban vagy a Rádióban — részletekben. A 
színház csak akkor állhat, meg a lábán 
ha követnj tudja az életet, a világirodal-
mat, Furcsa és buta dolog az, hogy iro-
dalmi folyóiratokban megjelenhetik egv 
dráma, és ugyanazt a drámát ugyanaz a 
hatóság nem* engedi a színpadra, vagy 
csak jóval későbben engedi, amikor már 
mindenki elolvashatta s így nem tarthat 
olyan érdeklődésre számot a színházban. 

Gondolok például Dürrenmatt Fizikusok 
című darabjára, ami már régesrég meg-
jelent folyóiratban, de színház még nem 
mutathatta be, vagy Max Frisch Andorra 
című színművére, ami folyóiratban való 
megjelenése után háromnegyed évvel ke-
rülhetett csak magyar színpadra. Lehe-
tetlen az, hogy Magvarországcn kétféle 
kultúrpolitika érvényesüljön: egy a fo-
lyóiratokra, rádióra, filmre, és az ORI-ra 
— egy másik pedig a színházakra vonat-
kozóan. Nyilvánvaló dolog, hogy mi nem 
akármilyen modern színházat szeretnénk 
csinálni, hanem szocialista színházat, 
amely ugyan fel kell hogy használja a 
haladó polgári irodalom legjelesebbjeit 
de fő törekvése' mégiscsak az, hogy mo-
dern szocialista műveket, elsősorban a 
magyar drámairodalom termékeit mu-
tassa be. 

Németh Ferene 
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CG VETEM! KÖLTŐK VERSEI 
(Váxkonyi cfaüJeA: 

Sólyom dal 

fin drága sólymom, 
Szép kőszálam. 
Fekete örömágam, 
Tollsd láttam a hármasútnál, 
S hajnalban nem találtam. 

Sólyom, kl tollát holdtöltekor 
Hagyja a keresztútnál, 
Éjfélkor fürdik tlsenkétsser 
A fekete vizű kútnál. 

Sólyommadár, 
Lessek a fürdőd. 
Pihenő csillagágad, 
A* álmod lestek, aranyollód, 
£s levágom a szárnyad. 

Sümtqí JHikály,: 

T i z e n n é g y s o r o s 

Toronyiránt indultam utamnak. 
Mindegy hová. Csak el. Messse innét, 
hol a nyár búzából asztagot rak, 
s ősz öröme pezsditl a pincét. 

Féltem, hogy a föld megtart magának. 
A nap megéget. Szél rúttá aszal. 
S nem less erőm egy messzi aratásnak 
színtelenjeként élnem magam. 

A vállalt sorshoz nincs enyhítő part. 
Es sós Izzadtság verte homlokom 
• friss szélből új utamra lépve. 

5 a tapasztalt, rőt füst vörösre mart. 
A nyár keményen jött a dombokon. 
Az eredmény u útnak nem függvénye. 

JUlmut Qén»t; 

K e s e r ű t i s z t a s á g 
PatakhtivSsséffi reggelbe léptem, 

vfstttkre sima volt. 
Fölé a homorú ég keretében 
pillangó-levelekkel tenyerében 

sok zörgő *C hajolt. 

Mint terv a mérnök fontoló agyában, 
oly pontos volt minden vonal, 

higgadt fény homályt űső szigorában 
magamban is újult rendet találtam, 

míg érestem, perc perebe hal. 

As ősz pstak víz-tisztasága járt át, 
ölelt gyógyító hűvösen, 

tán mint a nyár rám égetett zománcát, 
sok napon hoszámragsdt furcsa mázát 

lemossa rólam teljesen. 

Sok volt a fülledt hő, az elvetélt perc 
és ököirásó felelet. 

A korholó felismerés belém metsz: 
vast hitted, lázadás nélkül nem élhetsz, 

s hányszor csak szerep volt neked. 

£n eldobtam keserű tisztaságom, 
divat volt, hogy teher legyen. 

Rabjává így tett saját szabsdságom, 
míg a törvényt könnyelműn sutba vágom, 

' s rágódom kivételeken. 

Zülött éjek fordított útját Jártam, 
így, ébredő villamoson, 

hogy hajnalban húzzon magához ágyam, 
mig bújna az éj mások szemhéjában, 

de lassan már továbboson. 

Én ekkor láttam álma-(osztott gyermek 
arcát a halvány fény alatt 

(az apák gépre, álványokra. mennek, 
as anyák pedig húsért tülekednek, 

neki a bölcsőde marad), 

esért ha ifjúságom Jogz éles 
szavakat csiholt, s engedett, 

méltó sem voltam, hogy kit bánt e kényes 
emlék, 6 bölcsen megbocsátva széles 

mosolya tenyerére vett. 

Pedig hát valóságunk én is értem, 
és sokhelyütt otthon vagyok. 

Tegnap szúk diákszoba szögletében, 
emeletes ágyak közt törtem éppen 

kenyerem, a gondolatot. 

Felém fordult figyelmek hús virága, 
s ezután nem engedhetek: 

ó lélek s ösz patakvís-tisztaságs, 
segítsetek, tavasszal, nemsokára 

virágpor hozó szél legyek! 

(BótA J Qitoáit: 

Őszi geometria 

Nagy, lomha körben úsznak a dombok — 
nagycsontú fák az emlékeken túl. 
a fényidomokról lehullik a mozgás, 
kék kövek hátán ülnek ae ívek, 
párhuzamok és vís piramis — geometria ősszel. 
Hályogot vet íwmére a víz most, 
6 ritmusa halkká tompul a v é r n e k . . . 

(J)ihtíi& 

ZOmbor? Láaíló rajca. 

M O N O L Ó G : 

„ N e m v a g y o k é n b a r b á r P* 
Délelőtt. Csendes a ház, 

hűvös a t igazgatói iroda. 

— Mit csinálok ilyenkor? 
Tanulok. Mit? Az 1568. 
szempontot. Ajaj , gondos-
kodnak róla, hogy ne unat-
kozzunk az uborkaszezon-
ban. 

— Pedig hát mr, egész 
csak pénzkérdés. Biz.ony! 
Kapunk valami pénzt, dehát 
a kul túrháznak lényegében 
el kell tartania önmagát. 
Van mozi. de ez még nem 
elég. Hát akkor mit csinál-
jak? Hagyjuk e/.t, kérem, a 
dolog nem ilyen egyszerű. 
A rendezvény m mindig hoz 
hasznot. Mert. nekem ki van 
adva, hogy legyen n havi 
műsorban mondjuk Beetho-
ven. hogy — ugyebár — 
neveljük a tömegeket! De 
azt mér senkise veszt szá-
mításba. hogy a pénzt nem 

a Beethoven hozza, hanem 
a Németh Leheli 

— És még mindig kisebb 
a rezsim. Mert a Beethoven-
hez zenekar kell. vagy negy-
ven ember, meg kották, meg 
hangsxerszrtllitás, meg kise-
gítő hárfás, meg . . . Rengc-
tegl Ami bejött a Németh 
Lehelen, a r. elmegy Beet-
hoven úrnál! Van, persze. 
Hogyne tudnám. Nem va-
gyok én barbárl Dehát én 
is úgy vagyok vele. hogyha 
már komoly zene, akkor ne 
egy szál hegedű vinnyog-
jon, ne egyetlen frakkos úri-
ember klimpér ózzon. hanem 
legyen csindaratta. Hét nem? 

— Én véletlenül nagyon 
zeneértő vagyok. Máshol az 
igazgató még a zenéhez 
sem ért. Volt nálunk eR.y 
szimfonikus zenekar. Ama-
tőr. Én voltam s koncert-
mester, t u d j a - a z első hege-

A csupa-fehér, csupa-virio te- V Á D I P É T E R L Á S Z L Ó -
r í m b e n ><i««hb csoportok beszél- V A 9 A W V . 
gittek. Az osztály fele már meg-
érkezett. Fekete ruhában, csokor 
nyakkkendőben — alkalomhoz 
illőn. A bankett hivatalosan csak 
fél óra múlna kezdődne, de ők 
már nem tudtak otthon ülni. Fel-
szabadult modoruk hivalkodó. Tit-
kon mindnyájan férfiavatónak te-
kintik a vacsorát. 

T A N U L M Á N Y 
mőllel? melleit 

Egy kit csoport szoros kört 
alkot. Halkan, izgatottan beszél-
nekPercenként felharsogó kamasz-
röhögésük elijeszt minden ko-
moly témát sejtető feltételezést. 

Most kis ideig szó nélkül áll-
nak. Kezük zsebükben, zakójuk 
hátntólva. Topgonak. és latolgat-
ják az elhangzottakat. Aztán egy 
alacsony. izgága vörös gyerek 
szólásra unszolja valamelyiket. 

— Most te mondd Simoni 
A többiek arca felragyog. 
— Té milyet akarsz1 — kérde-

zik egymás szavába vágva. 
Simon ideges, nyútga fiú. Egy 

ideig kéreti magit, aztán csend*t 
int. Félig lehunyja szemit, és 
gesztikulálva elmondja, hogy ö 
mily*« nőt szeretne. 

— Hosszú, fekete hajú. Nem 
magát, úgy a rállamig ér. Jó lá-
bú, karcsú testű. 

A fiúk lopva körülnéznek. Né-
melyik bólogat, mások üres te-
kintettel merednek maguk elé. 

— Dé a kis vörös kípirósodott 
képpel közbeordít: 

— És a 
mondd! 

— A mfllei duzzadtak, Nagyok, 
és s-étállnak! 

A levegőben több híperbóíihii* 
kört. ir . a vizsla tekintetek szo-
rosan tapadnak lágyan hullámzó 
kezéhez. 

Néma osond. Ba a pár másod-
perc tiszteletadás egy nőnek, M 
még csak a képzeletben il, Ko-
molyan átélik a ídféKot. F,gyesek 
szája felduzzad, nyelvükkel hűsí-
tik száraz ajkukat. 

— Fakete és szétálló mellül — 
ismétli mégtgyszer Simon. 

Hányszor megjelent már a tnl-
lanyoltán sötétben. Nem Hasonlít 
senkihez. Az arca mindig más. —• 
mindig azé, akit éppen szeret. 
Hogy kié volt először, már nem 
tudja .., 

A gyönyörű nő, kit annyiszor 
látott t még többször elképzelt, 
most csak haj é« mell. A világos-
ban csak ennyi látszik belőle. 

Simon szomorú. Látva az eltor-
zult arcokat, már félti kedvesít, 
Mondana valami etúnyát is, de 
nétn tud. 

I alaki kéjesen fclröhŐg. 
Aartín arról beszélnek, hogy mi 

lesz OÍ Ötéves találkozón. Most 
méfl mindenki mérnök, jazz-enr-
kes, Ünnepelt filmsztár. Mi való-
sul meg ebből? Nem gondol most 
senki erre. késsegek a* örömtói, 
a lehetőségektől. 

végre jon a tsndft kar. Min-
denki pertu, A tegnap még reme-
gi diákok ízlelgetik Sí új Ster-
vusz te^t, 

Három fogásos vacsora, és utá-
na ivás. 

Egy lány azt hdludfa, hogy ő 
még nem volt részeg, Felcsillan-
nak a szemek. Pukkannak a du-
gók. Mindenki kiabál, igyekszik 
túlordítani a másikat, A füst vö-
rösn marja a szemeket... 

Érettségi bankett ctak egyszer 
Van. 

Éjfél felé valaki földhöz vág 
egy poharat. 

Megszeppent csend. Égy részeg 
kislány hangosan fel- felzokog. 

As euorttn kettőkor zár. A tár-
stuág vad ballagónótába kezd. 
VortU inait' a gyciigifényű lámpák 
alatt, Arcuk tehét. kedvük Uaoa-

tos. Nem ij/pnnefc képzelték a 
felv&tt mulatságot. 

A2 egyik utcában hivalkodó 
neon. A hajótörött jókedv főidet 
lát, Altalános üdvrivalgás. 

— Bár! Bár! 
A pincér mosolyog. Nagv bor-

ravalónak látja a részeg fejeket. 
Mindenki konyakot iszik, és min-
denki cigarettázik. 

Néhányan kimennek a vécére, 
s nem tudnak később visszamász-
ni a karcsú bárszékre. 

Simon a pult mögött legszélén 
ül. A csillogó tükörbén egy ide-
gen alakot tál. Ölyan, mint ő, 
csak bambán röhög. 

Két konyak. A tükörben kit 
figura hullámos kontúrja össze-
mosódik, Vtbrrti, mint tó felza-
vart vízén a tükörkép. 
Két konyak. A tükörből égy nő 
mosolyog. Simon pislog, dörzsö-
li i?eméf. Égy nő, két nő Semito. 
Elbújik, előjön mint almában. 
Fekete hajú, is uétdllnak a mel-
lei. 

Meg kéne, simogatni Ae oly 
m-etsze van. S ha közelebb lép. 
biztos elmegy. ,. 

Áthajol a pulton. Lesodor két 
poharat. Mindenki vigyorog. A 
nő eltűnik örökre. Simon leborul 
a pultra is keservesen sir. 

A könnyeket szétkeni arcán. 

dús. De, itt kérem, egy kar« 
mester sem bírta sokáig. 

Miért? mert én, az én ízlé-
sem nem bírja * favágó 
munkát. És a szerződtetések-
nél is mindig megmondtam, 
hogy rám figyeljen, ha mu-
zsikálunk, mert a zenekar 
tagjai megszokták, hogy hoz-
zám igazodjanak, u tánam 
jönnek. Dé nem! A karmes-
terek hőzöngtek. előbb-
utóbb kitört a botrány. Hát 
így nem lehet művészetet 
csinálni! Volt köztük, aki 
még auf takt ra indítani sem 
tudott. Legalább Is nem úgy, 
»hogy én. Hát Inkább sbbs -
hagytam. Ügyis kezdett sok-
ba lenni már a zenekar 1« 
és a fotókörre kellett a pénz. 

— Hallottam, kérem, per-
sze. hogy hallottam. Az na-
syon diesőségvágyó ember, 
az a kollegám. Dicsőíti Is 
most mindenki, mert meg-
szervezett egy tíz koncwtss 
bérletet. De hogyan csinálta? 
"ízt hiízl, én nem tudom? 
Ögy, hogy két. hónapja rá-
ment a játékra. Hát így nem 
kunszt! Csakhogy ez nekem 
nincs megflzetvr kérem. Bz 
az Igazság, én őszintén be-
szélek. Akinek komoly /.ene 
kell, menjen a Zeneakadé-
miára. Én is esak magam-

nak hegedOlgetek, amióta a 
kis zenekarunk megszűnt. 
Olyan jó sz egész napi her-
ee-hurea. gond. piszok után 
trtthon felfrissülni, megpi-
henni « szép muzsikában, 
amikor szól s hegedűm . . . 
Ah, a zene a legcsodálato-
sabb dolog a világon! 

De Ilyen gürire. emberte-
len robotra én nem vagyok 
hajlandó. Dehogv mondom. 
Ha elárulnám, egyből ktfúg-
n*hsk. Hlvatkofcok a tech-
nikai nehézségekre és arra, 
hogy úgyse kell s közönség-
nek. Ott volt a «ni kis zene» 
karunk Az se k e l l e t t . . . ás 
van cirkusz elég. anélkül Is. 
HOl a büfé, hol a takarí-
tók. hol a tsnáesi engedé-
lyek. hol a j e lmezek . . . Ajs j l 
Minek vegyek még ekkora 
köinncm a nyskambs! A 
Beethoven úgyse képes el-
tartani nekem a kultúrházat! 
Én nem szórakoztatom a né-
pet. Az is valami, azt hi-
szem. Így van? Nahát! Ak-
kor hagyjanak nekém békét! 

Cserhalmi Imre 
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CSAPLÁR FERENC: 

A Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma 
(Folytatás) 

A »szociális művészfelfogás« nagy inten-
zitással fordult a »legkollektivabb« művé-
szet, a színjáték, különösen a tömegekkel 
operáló szabadtéri játékok felé. Reinhardt. 
Piscator, de különösen Gemie teóriáinak 
hatása alatt formálódtak a Kollégium szín-
házművészeti elvei. Hont Ferenc, Reinhardt 
és Gemier tanítványa teszi az elsó javasla-
tot a Szegedi Szabadtéri Játékok megte-
remtésére. A Kollégium közössége min-
den erővel támogatja a kezdeményezést, 
s hosszas huzavona, rengeteg csalódás és 
erőfeszítés után 1933. augusztus 26-án végre 
igazi szabadtéri darab kerül bemutatásra 
a Dóm téren, Az ember tragédiája. A ren-
dező Hont Ferenc, a díszleteket Buday 
György tervezte. Ezzel az előadással indul 
el a tragédia Dóm téri sikersorozata. 

A»szociális művészi felfogás«, a »kollek-
tivizmus« hatását az irodalmi hagyo-
mányokhoz való viszonyban is felfe-

dezhetjük. Ortutay Tömörkény művészeté 
nek legnagyobb értékét abban látja, hogy 
a hamis, idillikus parasztábrázolás korá 
ban mély szociális együttérzéssel fordult 

a »gerendás szobákba« lakók felé. Az erős 
parasztmitosz, no mog az egész mozgalomra 
jellemző szelídség azonban súlyos hibák-

ra vezetett Juhász Gyula értékelésénél 
Baróti Dezső a szociális tendencia irányá-
ban haladó költő művészi-világnézeti fej-
lődésének csúcsát a parasztversekben, külö-
nösen a »tápéi« versekben látja, a munkás-
verseket egy könnyed mondattal Intézve 
eJ: »A kizsákmányolt munkásság mellet! 
számos vallomást tesz«, s Berezeli A. Ká-
roly pedig a »tápéi« verseket író Juhászt 
Ady elé helyezi. 

»A szociális szempont, a társadalom fej-
lődésével való összefüggések kimutatása« 
— vagyis a marxista irodalomtörténeti 
szemléletmód már világosan felismerhelő 
Erdei Ferenc, Radnóti Miklós, Széli István, 
Hont Ferenc előadásaiban. 

Két ú j vonás erősödik a Kollégium 
szemléletformájában 1933-tól: az an-
tifasizmus és a parasztorientáció kizá-

rólagosságának .T felengedése. A fasizmus 
közvetlen élmény, már a húszas évektől 
kezdődően napirenden vannak a »numerus 
clausus«-szal elégedetlen »bajtársak« egy-
re féktelenebb »fajvédő megmozdulásai«. 

A szegedi egyetemen 1932-ben felüti fejét 
az alma mater falai között is a szociális 
demagógiával próbálkozó náci propaganda 

Az egyetemen és a »harmadik paradi-
CSOm«-ban, a fasizmus uralomra jutasa 
után lejátszódó események a »legközvetle-
nebbül«, személyesen is érintik a Kollé-
gium közösségét. Számukra a fasizmus — 

a polgári humanista állásponton túlmenően 
— nemcsak a tudomány, a kultúra, a mű-
vészet ellensége, hanem néhány társuk lé-

tét közvetlenül fenyegető barbár erő is 
egyúttal. Ekkor Indul el Radnóti ¡«resztjá-
rása: az emberi helytállás meredek vtján, 
a tajtékos ég alatt a költészet csúcsai felé 

Aszemélyes »veszélyeztetettség-érdekelt-
ség« az oka részben annak, hogy ko-
rán észre veszik a parasztkultusz túl-

hajtásában rejlő veszélyeket, buktatókat, 
s a parasztorientáció kizárólagosságának 
feloldásán munkálkodva a munkásosztály' 
és a munkásmozgalom felé közelednek. 

1933-ban Berezeli A. Károly az »egész-
ségtelen pnrasztkultusz« ellen hadakozvp 
rámutat, hogy a parasztművészet és a pa-
rasztművészek divattá vált felkarolása né-
ha már tájbiológiái elgondolásokat tartal-
maz. Művészeti elvekből, tapasztalatokból 
vonja le Erdei Ferenc a társadalompoliti-
kai konzekvenciát: »az átalakuló paraszt-
ság csak formai elemekben feltörekvő osz-
tály, tartalom szerint hanyatló és romboló 
réteg . . .« a társadalmi átalakulás tartalma: 
a panaszt minőség tökéieres elpusztítása.« 
Nem véletlen, hogy Erdei Ferenc később 
a népi írókhoz csatlakozva Veres Péterrel 
a munkássággal való szövetséget hirdeti, 

Kont Ferenc Ortutay Gyulával szemben 
a jövő színjátékát a munkás színját-
szás és a rési színház a fejlődés vo-

nalában mozgó elemeinek szintézisében 
látja, mely csak akkor valósulhat meg a 
maga teljességében, »ha már a társada-
lom más kibékíthetetlen ellentéteit ke-
mény küzdelemmel megszűntették«: 

A munkásmozgalommal va'.ó szorosabb 
kapcsolatok elemzésénél Radnóti versein 
kívül máig is a, nem mindig hiteles, főleg 
általánosságokban mozgó kortársi emléke-
zésekre vagyunk u tahn — r konkrét moz-
zanatokat még'nem sikerüti feltárnunk. 

1935-ben mint szervezet feloszlott a Sze-
gedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Tag-
jai közül sokan: Erdei Ferenc. Radnóti 
Miklós, Tolnai Gábor, Reltzer Féla, Ortu-
tay Gyula. Hont Ferenc, n Válasz bal-
szárnyához. illetve a Márciusi Fronthoz 
csatlakoztak, s jelentős a szerepük a ma-
gyar értelmiség antifasiszta frontjának ki-
alakulásában. Ezzel már érintettük is a 
Kollégium működésének egyik jelentőségét, 
a belső nevelő, korszerűbb világnézet felé 
formátló erőt. mely a Kollágium tagjai-
nak életre szóló indítást adott. 

Magának az agrásettlement-mozealom-
nak és a Kollégiumnak a tevékenysége — 
különösen az induláskor, a »társadalom-
politikai« periódusban — nagy közvéle-
ménvformáló hatásával jelentősen elősegí-
tette az űj. szocialista alapokon ftlló pa-
rasztelmélet kialakulását, elsőnek hirdette 
meg programként a szociográfiai igénvű 
falukutatást, előkészítve ezzel a Választ és 
a népi írók mozgalmát. 

Klasszikus értékű a tudományos és mű-
vészi teljesítmény — a kör műhebé-
ben létrejött, égisze alatt megjelente-

tett alkotások: Radnóti verseskötetei, Ortu-
tay. Erdei. Hont és a többiek ethnojtráfial 
gyűjtmértv,kötetei, szociográfiai írásai, iro-
dalomtörténeti tamilmánvai. Budav Györiíy 
fametszetei a maguk területein mind mara-
dandó alkotások. 

„Népi együttest" toboroztunk 
Pjatyitforszkban 

Élménymoxaikok o g y » o v j e t f ö l d i k i r é n d u l é t r é l 

Megérkezésünk utáni első korra, hangra, és fülre való emlékek, épületek, gyárak, s 
vagy második este került tekintet nélkül. Nem keve- egész városrészekről tudjuk 
sor az ott üdülő szovjet tu- sen csak utólag merték meg az idegen vezetőtől, 
ristacsoportokkal a nagyon őszintén bevallani, hogy Ck hogy ezek nem eredetiek, 
gondosan előkészített ismer- egy árva hang erejéig sem nem Is harcok »természetes-! 
kedési estre. Erre Pjatyi- veszélyeztették produkciónk pusztításai, h,—<-em a --.sisz-
gorszkban még a városi kul- művészi értékét, de kiálltak ták robbantottak fel őket 
túrcsoportot és a balettisko- és mímelték az éneklést, tudatos, kegyetlen célszerű-
la kis növendékeit is moz- — m i n t a közmondás is séggel és precizitással. S 

ecéaz nívós t * r t i a ~~ " « ^ u k ** * v l z " n o h a ilyenkor sem nekünk, 
,, be és úszni fog.« a mi ere- sem szovjet vezetőnknek 

vezették be. detien népi »botcsinálta« nem volt kedve nevetni, 
eredetű nép- együttesünk is hamar meg- mégsem egy nép iránti gyü-

dallal és tánccal is kedves- állapodott három népdalban, löletet éreztünk szavaiban, 
kodtric De ilven alkalmak- * leghangoskodóbbat pedig hanem csak egy embertelen kedtek. De ü j e n alkalmak k i n c v c z t é k karmesternek eszme, rendszer Iránt, a 
kor kötetlenül beugorhatnak (pechemre ez én voltam), s fasizmus iránt. Én megfi-
valamllyen produkcióval a görcsös beintésemne és gesz- gyeltem, hogy egyetlen eset-
nézők soraiból is olyan tikulálásomra már fel iS ben sem azt mondta veze-
isazi népművészek műked- h a n 5 a n t a k ajkainkról a -Túl tőnk, hogy a nemetek ronv-igaz nepmuvesaeK, muKea a t i s z a n . . . . s a z »Alma a bolták le, hanem mindig 
velők, akikből nagyon sokan t a a l a t t . . . « kezdetű népda- csak azt hogy „ fasiszták! 
vannak a szovjet emberek lok hamisan csengő meló- Milyen apróságnak tűnik ez, 
között, s 20—30 emberből Becsülettel megvédtük mégis mennyire lényeges 

gósitották, s 
kis műsorral 
Még magyar 

nem probléma egy egesz A k k o r e l r a g a d t a t o t t t a p s o t ^ világnézetéről ¿olitikai 
műsorra való spontán nep- kaptunk, hogy az Állami erkölcséről, 
művészt sem előteremteni. Népi Együttes is megirigyel- ^ k i t örölhetetlen nyomot 
Ügyes népi táncokat, éneke- "ette volna. Hogy aztán ez h a g y o t t a fasiszták puszü-
ket, paródiákat láttunk tő- ^ n ^ t o ^ n k n ^ ' J f S «» '« ta lan saovjet érn-
iük 7 nnevon felsrabadul- ^ " ^toi-sagunknak ber egyéni sorsában, leiké-
lük, s nagyon leiszapaaui l n k a b b > h o g y m é g l s k i m e r - ^ E i r v velünk' eavütt 
tan élveztük eredeti produk- tünk állni szerepelni ezt ™ ő * * * tudTun-

u " e h é z
 t

l e n n ° e l d < ? n t f kon nagyokat derülő fiatal 

amikor tuk meg, hogy népi táncot S ^ ^ T Í S S T ^ 
— ! 1S megkísereltunk bemutatni. - • 

a magvar népi kultúrát! dolgot árul el a szovjet em-

I cióikat. 
A mosoly csak akkor fa-

gyott ajkunkra, 
könnyed természetességgel, 
s 

solygó arcvonása, mikor szü-
ellentmondást nem tűrő ^ f . t ^ u ? ! ^ ™t3 J ^ v i t l e i r e k e r ü l t * H o 1 « « « * 

kedvességgel szólítottak fel SSStí^U^ W ^ • - tettem fel 
Szolgáljon ez a kis törté-bennünket, hogy *most pe- kérdést. Ez egy kicsit txv 

. , . , . , , nyolult és szomorú tortá-
dig felkérjük kedves magyar net okulásul minden olyan n e t _ w t t e m w Bz0 ;<< ie 

vendégeinket, legyenek szí- eljovendS tuns te t á r samn^ , t u d a s o m m A l s « V a ibó l . 
vesek kifáradni és előadni T ^ n ^ Z n S ^ é Z i 
néhány magyar népdalt és hogy, a magyar népi kultúra ^ T g J X n . ? " Í £ £ 
népi táncot!!« Ijedelmünket elemi szabályaival ne enné- s í ü l ö k n é l n e Velkedtem -
csak még jobban fokozta, ?« k tisztaban, mind elméié- k m meglepő válását. tileg, mind gyakorlatilag 
hogy csoportunk összetétele 
sem korban, sem súlyban 
nem a legkedvezőbben ala-

Miért? Bizony az úgy tör-
tént, hogy Leningrád ostro-

optimis- mánál nem volt mit enni, s Igen! Vidámak, IP • 
, , . . , ták, barátságosak, a szovjet na8>" veszelyben voltak, 

kult ilyen spontán művészi e m berek . Szomjúhozzák a amiért a gyermekeket elsaál-
produkciók rögtönzjésére. De kultúrát, szeretik a vidám- Htották a biztonságosabb 
becsületünkre legyen mond- ságot, ' szeretnek" nevetni, hátországba Az anyja igy 
„„ „., már m».ivw Persze nemcsak nevetni, ha- Leningrádban maradt, az 
va, az a mar előre megbo- ^ e l s z o m o r o d n l i s ^ r t u k édesapja már előzőleg ki-
csátó kedves, feszült vara- a S Z 0 V je t embereket Még- ment a frontra, s a háború 
kozás, ami ilyenkor szovjet pedig altkor, ha második vi- után úgy szétszóródtak, ho«ty 
vendéglátóink részéről meg- lágháború fasiszta pusziiíá- h o s 8 Z Ú évekig nem találtak 

sának egyes emlékeire, ma- ®8>'masra 
radványaira bukkantunk. " 
akár épületekben, vagy em". 

mutatkozott, a hirtelen fel-
lángolt magyar virtus, s ar-

S mikor már 
megtudták egymás holléttét, 
annyira másként alakult 

ra a felelősségre való rá- lékművekben, akár ~~ pedig sorsuk, érzelmi világuk, 
döbbenés, hogy fc szovjet az emberek lelkében. Min- h°Ry képtelenség volt a csa-
emberek szemében igen te- í * 8 ^ ^ ^ n i é S e & V S 2 e- r-állították fel az elesett ho- kováesolni. Meglátogatja 
kintélynek örvendő magyar s<jk művészi emlékműveit, szüleit, rendszeresen lev«_ 
népi kultúránk megvédése melyekben örök mécsek ég 
most teljes súllyal a mi vál-
lainkra nehezedik, mégis 

nek, s állandóan megfrissü-
lő virággal és kegyelettel 

H l P m i járulnak 
kiallasra kenyszentette cso- s z o v j e t emljerek milliói. 
portunk valamennyi tagját, Pótolhatatlan értékű mü-

lezik is velük, de együtt 
már nem éltek. 

S mennyi hasonló sorsú 
Nyina él még 8 Szovjetunió-
ban?! 

Dr. Szilágyi László 

ériünk e szón: hivatás-
tudat? Többek között azt 

Ügy látszik, mégsem igaz, 
hogy a »bölcsészek elrejtőz-
nek a középszerűség sáncai 
mögé«. Legalább is ezt iga-
zolja az a cikk — a szerző 
szándéka ellenére —, amit 
Farkas István irt nemrég e " "u"' '' ,/ uuu,eK azl 

lap hasábjain. ko™°\}>a
t
n k?lX ven: nunk munkankat, alaposnak 

Nem húsem, hogy elérte és lelkiismeretesnek kell len-
célját irása hogy így igaz, ni. Nekünk pedagógusoknak 
mégis bátor dolognak tar- szívvel-lélekkel kell nevel-
tom, ha valaki ilyen őszintén nünk, s a nevelhetőségről 
véleményt nyilvánít. Farkas sosem szabad lemondanunk! 
István jól megmondta, har- Nem elég hangoztatni: ne-
cosan, kíméletlenül, bár *em van már hivatástuda-
többnyire nyersen, és eléggé tom! Ahhoz, hogy eredmé-
át nem gondoltán, amit nyesen neveljünk —, ez vo-
dkán. Epp ezért váltott ki natkozik az évfolyamtársak 
rihoros visszhangot, épp nevelésre is! —, tisztában 
ezért kell tollat ragadni es kell lennünk ennek lélekta-
elmondani hozzá a magunkét nával. módszerével, fogásai-
is Miért? Egyszerűen azért, val E nélkül nem megyünk 
mert nem lehet magányos semmire, még ha a legjobb 
prófétaként kiállani a kő- szándék vezet is bennünket, 
sziklára és ostorozó szózatot Nem elég nevelőnek »szu-
intézni 'a bűnökben fetrengő lelni-, vem eleg hivafstuda-
társakhoz. Nem lehet, mert tot erezni! Ezeket a hibákat 
ezek a szavak a pusztába ki- azért kellett elmondani, mert 
oltanak. Vem találnak befő- egy jó gondolat felveteseert. 
gadó fülekre ticm jutnak el — beszélni kell ?s tu-
fl- agyig, nem serkentik a tát kötni az egyetemisták hi-
vér mozgását, tipp ezért jog- Vatástudatáról — mégiscsak 
gal érezheti sértve magát Farkas Istvánt Illeti a dicse-
minden bölcsész, oki nem ret. Egyet értünk a közép-
tartozik a sziklán állóhoz, szerűségről. Írottakkal, hiszen 
a hibátlanhoz — ez csendül 'OV idő óta valóban rákfene-
ki a cikk hangjából —. aki- je ez a felsőoktatási intéz-
nek joga van a többieket ménvekben tanuló hallgatók 
»levágni". zömének, de nem mindegyi-

kőjüknek! Igaz az is, hogy a 
Véleményem szerint mas- tanujást legtöbben kampány-

képp kellett volna meg fogai- nak fogj(ik.fcl _ Addi;j tud_ 
. masni Farkas Istvannak gon- jam amio g ^zsgára e.lme-

dolatait, hisxen app 6 han- g y e k a t f á n a jegha-
goztatja emiitett cikkebcn, ,n. „i ,„„,., 
hogy hivatástudatnak kell tnambb felejtsük el mert 
bennünk lenni. Mi ez? Mit kell a »he/y« a következő 

Jltíiieqipzw a kLaatáitudati'óL 
vizsgatantárgynak! Jól tu-
dom azt is, hogy nem dicső-
ség lelkesedni sem, mert azt 
»kinézik« egyesek, és legtöb-
ször olyanok, akik nem ké-
pesek erre. akik nem tudni, 
hogy és miként, de ott van-
nak a többiek közt és buta-
ságukkal tüntetnek. ők 
az éjszakai dorbézolások 
ünnepeltjei, az elkényeztetett 
csimoták, akiknek szülei tud-
nak ezer forintot is küldeni, 
hogy ne >•kelljen szégyenkez-
ni fiacskájuknak a többiek 
előtt..'.« Vannak ilyenek is, 
de nézzük az érem másik ol-
dalát! 

Egyetemünkön a tudomá-
nyos diákkörökben. ha el-
vétve is. de születnek ko-
moly felkészültségről tanús-
kodó, tudományos igénnyel 
megirt munkák, átlagon fe-
lüli szakdolgozatok, amelyek-
ben két-három év kitartó lel-
kiismeretes munkája van 
benne. A különböző kultúr-
csoportok esténként, bemuta-
tókra készülnek. Sokan men-
nek népművelési gyakorla-
tokra, járják a falvakat, is-
merkednek a reájuk t'áró fe-
ladatokkal és nem akarnak 
kibújni a kötelességek alól. 
Sőt még olyanok is akadnak, 
akik annyira komolyan ve-
szik as irodalmit, hogy bár 
szerényen, <lt gazdagítani 
sreretvék, Szabadidejükben 
verset, novellát, kixrvptvyt, 
kritikát Írnak, elmennek a 

Tiszatáj estjeire, vitatkoz-
nak. érvelnek. És az sem le-
becsülendő. ha szerényen be-
ülnek a könyvtárba és felü-
tik a folyóiratokat, és ismer-
kednek a mai irodalommal, 
vagy ha eljárnak vasárna-
ponként a filmmúzeum elő-
adásaira, hangversenyekre, 
színházba. Ezek a fiatalok 
többet akarnak tudni, mint 
társaik. Ezek a fiatalok mű-
velt emberek akarnak lenni, 
ezekben van hivatástudat! 
Nem lett. volna-e helyes 
ezek példájára hivatkozni? 
Ezekről is tudomást venni? 
Akkor talán a »festett kép« 
sem lenne oly sötét, oly 
riasztó és kilátástalan. 

,,Miért nem szeretitek job-
ban leendő szakmátokat?~ 
Kérdezi több kérdés után 
Farkas István. Már-már vád-
ként hangzanak el ezek. És 
legtöbb esetben — sajnos — 
igazak is. Meg kell hagyni, 
ügyésznek kiváló a cikkíró, 
de elég-e csak annak lenni? 
Segitilnk-e ezzel a fennálló 
tényeken? Nem elég inge-
rülten megkérdezni: Hát sze-
retitek ti egyáltalán az iro-
dalmat? Miért lettetek ma-
gyar szakosok? Miért jöttetek 
egyetemre? Mit felelnének 
erre? 

— Mert felvettek. 
— Kik? 
— A felvételi bizottság. 
— Miért? 

— A KISZ alapszervezet, 
a gimnázium javasolt. Tud-
tam mikor született Mikszáth 
Kálmán, mit irt, mi a főnév, 
és képzeljék el, még több-
szörösen összetett alárendelt 
mondatot is felismertem. Egy-
szóval sikerült. Olyan ez ki-
csit, mint a lottó. Ha bevág-
nak a tételek ... 

— Kérdezték, hogy miért 
választottad ezt a pályát? 

— Igen. 
— Mit feleltél? 
— Gj/erekkoroTn óta tanár 

szeretnék lenni.., 
— Elhitték? 
— Mért ne. Komolyan 

mondtam. 
— tgy érezted? 
— Egy fenét! Hát ki az a 

bolond, aki kevés fizetésnek, 
falusi iskolának. temérdek 
társadalmi munkának, ami 
jön majd, előre örül. 

— És a felemelt juttatá-
sok? 

— A jót könnyen megszok-
tuk mindig..-. 

— És a dorbézolások a 
kollégiumban? 

— Nem dobnak ki senkit 
érte. 

— Foglalkoznak-e eleget a 
hivatástudat élesztésével? 

— Tananyag pedagógiából. 
Elmondják. Mi visszamond-
juk, ha kérdezik. 

Lehetne folytatni n képzelt 
beszélgetést. £* arról is vi-

tázni, hogy miért probléma 
o hivatástudat hiánya, és 
mit kellene érdekeben tenni. 

Néhány javaslat. Jó lenne 
ezt napirenden tartani és 
módszeresen kifejleszteni 
minden egyetemistában. Na 
az legyen a probléma, hogy 
nincs, vagy nem kielégítő, 
hanem miként lehet ezen 
változtatni? Mit tehet ez 
erdekében a KISZ? Ki mit 
tart célravezetőnek? 

Probléma ugyanis a neve-
lés kérdése mindmáig a fel-
sőoktatási intézményekben, 
A hallgatók létszáma egyre 
nő, A fanárok elfoglaltsága 
szintúgy. Nincs elég idejük 
egyénileg foglalkozni hallga-
tóikkal. Jobban ki lehetne 
használni az órákat, a le-
adot anyagot színesebben, 
vonzóbban közelebb t'inni a 
hallgatókhoz. Az oktatási 
reform keretében erre nyil-
ván gondoltak és gondolnak. 
Amikor pedig egy hallgatag 
szeminárium körében a ta-
nár elkeseredetten veszi tu-
domásul a közönyösséget, 
amit tárgya iránt nyilváníta-
nak, akkor necsak kérdezzen: 
miért jöttek önök egyetem-
re? Szeretik egyáltalán az 
irodalmat? Vésse be nyugod-
tan a szemináriumon tanú-
sított szorgalomnak megfe-
lelő jegyet. Tudom ezzel még 
ninci megoldva a kérdés. Ds 
valahol el kell kezdeni a li-
beralizmus felszámolását. 

Bálint Gyula 



D. 

GYORSIPORTIREIK 
Marika és Feri 

A lány könnyed, biztos j&részének feláldozását köve- kus. Nem a lakkozás szándé-
megszokott mozdulattal vesz telő tudományos diákköri ka miatt, hanem, mert így 
kezébe egy hőmérőt Termé- munkából kivegye részét, s természetes s igaz... Nem 
szettudományi Karunk labo- nem is akárhogyan: két íz- egyedül vannak — Marika 
ratóriumában. Nem először ben is felemelt, 800,— Ft-os és Feri. Egyedül — meg se 
teszi. Soha semmi baj nem pályadijat kap, legutóbb 1962. tudták volna kezdeni az éle-
történt eddig vele a labora- májusában a »Modulusok és tet, folytatni pedig különös-
tóriumban. Most is a meg- félmodulusok primitív osz- képp képtelenek lettek vol-
szokott mozdulatokkal készül tályairól« c. dolgozatáért. na. Kedves arcuk mosolyá-
a kísérlet végrehajtására. Marika feladatai se sokkal 1x0"> életigenlő mozdulataik-

De most megzavarják. Az kevesebbek. Az egri érettsé- ban Versze a saját erejük-
ajtó váratlanul kivágódik, gi vizsgák után két évig a ben> képességeikben való bi-
gyorsmozgású fiú jelenik pesti Kontakta gyárban dol- zalom is benne van. Nem el-
meg az ajtónyílásban. Sötét gozik majd miután ceirat- bizakodottak. Csak derűsek, 
haja kissé a homlokára bu- kozik' a kémia-fizika szakra magabiztosak. S nem is uni-
kik, nyugodt, világos szeme szegéden. már az »Iső évvé- oum-jelenség — ők: 
sarkában derű bujkál. De- gétöl váUalja az Irinyi Le- Gécseg Ferenc, a Bolyai 
rü s jól leplezett kíváncsiság, ánydiákotthon diáklrzotisá- Intézet tanársegédje, és fele-

A lány keze megremeg. A gának titkári teendőit. Bok- sé9e> p á P Q Í Mária gyakornok, 
műszer megroppan újjai kö- ros házon belüli szervezőfel- Abba az egyre népesedő, 
zött. Kész a »tragédia:« a adatokon túl ez a társkollé- ú> arcú táborba tartoznak, 
drága hőmérő használhatót- giumokkal való kapcsolat m e í j / ről elmondhatjuk»némi-
lan... A lány fülig pirul, gondját is jelentette. le° módosítva a költő szavát: 
elkeseredve, szótlanul hajtja ' »van élni bennük hit, jog és 
le fejét... Ma már az Általános és erő." 

A fiú tér magához előbb. Fizika- Kémiai Irtézet gyc-
Kinyújtja kezét, hogy báto- kornoka Marika, s a Man-
rítólag vállon-veregesse a gani-komplexekkel foglalko-
lányt. Aztán visszarántja, zó laboratóriumi gyakorlato-
Eszébe jut, hogy nem• fiú- kat vezet. E ki3érletek az 
pajtásával áU szemközt, akit iparban jól alkalmazható ka-
biztatóan hátba lehet ütöget- talizátorok előállítását szól-
ni, A hőmérőt azért megfog- gálják, tehet jelentékeny 
ja. vigyázattal rakja ei tás- gyakorlati hasznuk is van. 
kájába: Marika 17 hónap óta bol-

— Ne félj megjavítom. dog anya. kisiányuk> akiröl 
S szavat allja: behatol az két hetes korában fumet ké-

egyeterm uvegtechnikus, — szitett Feri ugyancsak a Ma-
egy közismert szigorú ember rika névre bűbájos, 
— orosztanba rlangjaba - * élénk bab _ ¿csíkét 
masnapra tokeletesre vara-
zsolva kerül vissza a meg- . " • 
rokkant műszer a laborba... A mas°d* №™e}let..Tna? 

Ez a megpattant hőmérő ^gnyugtato lakas-korulme-
természetszerűen pattintott nVek k°z°u, /Sfoadtojafc.- né-
meg egy gondolatsort Feri m} családi kölcsönök segitsé-
fejében. A gondolatsor be/e- ?e™l szövetkezeti lakashoz 
jezéseként - pár hónap mul- Jutottak a Kossuth Lajos su-
tán - már kéz a kézben ke- Oaruton. A kölcsönt vtssza-
resték fel egyik, külföldi ta- fizettek, azóta szo szerint 
nulmányúton lévő kolléga fe- ovek ^hát « e0***' 
leséaét seges 4. emeleti lakas. 

- É s . . . mikor lesz az c-s- - t ú \ „ 
küvö? - érdeklődött a fia- v - •A J°zsef AtuU] Diak°tt-
talasszony. Mert ekkora már honban is a 4 emeleten lak-
sok minden tisztázódott, úgy- ,tunk- Megszkotuk. 
annyira, hogy Marika és Feri A jóbarátoknal töltött egy 
ekkortájt már jegyben jár- esztendő után költöztek -a 
lak ... kollégiumba, s onnan a je-

— Az esküvő? Rajtunk lenlegi szövetkezeti lakásba, 
nem múlna, csakhát a la- Ez már »főúri hely«... Am 
kás... Nincs lakásunk, és annakidején, amikor a jóba-
semmi kilátás arra, hogy ráték konyhájába költöztek 
egyáltalán lesz-e... egy esztendőre, ugyanilyen 

— Nézzétek, én erről már bizakodóak voltak, mint 
leveleztem a férjemmel, s most... 
meg is egyeztünk, hogy meg- a legiagyobb probléma 
hívlak benneteket hozzánK. az volt: hogyan közöljük a 
Egy évig megfelezném ve'.e- szülőkkel, hogy «•nagyköny-
tek ezt a mi kis lakásunkat, nyelműen« összeházasodtunk 
s mire a férjem hazakerül. — mesélik nevetve. — Egy 
addigra kitaláltok valami szombati napon esküdtünk, 
okosat. Egy esztendő nagy megvalljuk: titokban, — 
idő. mert hiszen mindkettőnk 

A fiatalok egymásai néz szülei kétségbe voltak esve 
tek, boldogan megköszönték előzően ... No, nem személyi 
az emberséget — s össze'uá- kifogások, csakhát... a »bi-
zasodtak. _ zonytalan* jövőtől féltettek 

Kemény de szép esztendő bennünket, két könnyelmű 
következett. Feri harmadéves egyetemistát... 
volt akkoriban, tele vizsgái Az esküvó poénje az voUi 
es tarsadalmi feladatokkal. h néhány órával előtte 
Hisz nem csupán nehez kon- befutott Keszthelyről. Feri 
centralást igénylő matema- KÜleitöl fl hazaiban hövelke-
tika-fizika vizsgáit tet te le eiemózsiás csomag, egy 
sorra jelesen, hanem a har- pálinkával... 
madik évfolyam kezdeten — ... 
minisztériumi engedéllyel - ~ Tisztara az volt a lat-
matematika-a, )•; >r-1 tzokos szat, hogy mégis tudomására 
lett, hogy minél alaoosabban futott a szülőknek az eskuvo 
képezhesse magát i képes- « « palinkat a násznepnek 
ségeihez legközelebb eső al- szánták... 
gebra területén. Nem is be- A levélből aztán kisült, 
szélve az egyre szaporodó hogy nem tudnak az «-össze-
mozgalmi feladatokról: egy esküvésről«, de, miután Ma-
évig a kari szervezet Ki&Z- rtfca szülei megismerték Fe-
titkára, a második évfolyam rit, Feri szülei pedig Mari-
második felétől az egé?z kát. mégis minden rendező-
egyetem KISZ-bizottságának dött. s megbocsátatott ...Az 
titkára (e tisztséget ketek unokának meg legalább any-
két esztendeig tölti be,) majd nyira örülnek mindkét rész-
— mindmáig a kari pártszer- ről, mint maguk a fiatalok 
vezet tömegszervezeti fele- — ha egyáltalán össze lehet 
lőse. Jelenleg is tagja a Jó- és szabad mérni a nagyszülői 
zsef Attila Tudományegye- örömöt — az anyaival s 
tem KISZ-bizottságának, s a apaival... 
Csongrád megyei KISZ-bi- Gyorsportrét Ígértem, nem 
zottság agit. prop. bizottsága- életregényt, többre nem vál-
nak. lakozhat egy rövid újságcikk. 

A nyári hónapok sem szú- A portré nem földreszállt 
kölködnek mozgalmasságban: angyalokat akar ábrázolni, 
1958-nyarán a hansági építő- hanem hús-vér embereket, 
táborban forgatja az ásót, mai fiatalokat, tele küzde-
1959-nyarán a mádi épitőtá- lemmel, vágyakkal, akarás-
bor parancsnokhelyettese, sal, itt-ott kisebb hibákicai 
Van ereje arra is, hogy a is, — de mindent egybevet-

kitartást, $ szabadt jó vet a kep biztató, optimiszti-

A tömegsport téli gondjai 
Beköszöntött a tél, a tei> 

mészet > leszűkítette a sza-
badtéri sportolás lehetőségeit, 
hideg van kinn, esik az eső, 
a füves pálya sárossá, mély-
lyé vált a vörös salak elne-
hezült, edzés közben, még 
az enyhébb napokon is le-
merevednek az izmok. Be 
kell vonulni a tornaterem-
be! — 

Nekünk, egyetemista spor-
tolóknak különösen sok prob-
lémát okoz a rossz idő, hi-
szen szabadtéren is hiányos 
sportlétesítményeink is több 
lehetőséget biztosítottak a 
sportolásra, mint hetenként 
egy délelőtt (sic) rendelke-
zésre álló tornatermünk. (A 
cikkben megemlített adatok 
a JATE és az Orvostudo-
mányi Egyetemre vonatkoz-
nak.) Ez a szegénység még 
az aktív sportolók igényeit 
sem képes kielégíteni, nem 
is beszélve a tömegsportról. 
Azok. akik a kispályás foci 
megszállottjai voltak,— szá-
muk a két egyetemen az 
ezret is meghaladja — 
most tétlenül sóvárognak, 
jobb idő után, a kedvtelés-
ből futkározó, súlyemelő, 
kosarazó csoportok sem áll-
nak jobban. Ezeknek a spor-
tolóknak azonban csak va-
sárnap délelőtt áll rendel-
kezésére a »gumiterem«, az 
Ady téri teremben ugyanis 
még vasárnap is edzések 
v a n n a k . . . Okosan kell te-
hát megszervezni a tornatér-

S • A • K K 
Rovatvezető: dr. Blahó György 

Szmiszlov újra előretör? 
Egy teljes évtizeden át tar tóz- IS. 0—0 Fc8—ál 14. Pel—a3 

kodott a világbajnokság árnyé- Ba8—e« IS. Hf3—h< Hej—cg IC. 
kában és fényében Vaszilij Va- fS—1« 
sziljevics Szmiszlov nagymester : Ezzel a? e6-gyöngeség keUő-
1948-ban Botvinnik mögött má- képp rögzíttetett — egy kis vé-
sődik az üres trón betöltéséért zérezárnyi masszázs következik: 
vívott hágai-moszkvai viadalon, _ Hc6—e7 17. Bfl—bl Va5 
majd a FIDE hivatalos világbaj- c 7 18 . B 4 _ a s Fd7—c« IS. Hh4— 
nokjelöl t je (az 1953-as neuhau- 13 He7—gc 23. HÍ3—es 
seni-zürichl , .maratoni" torna 
Illetve az 1956-os leuwaardeni- No, most talán sötét lezárhat-
amszterdami elit verseny meg- ja az e-vonalat 20. — He5:~tel? 
nyerésével), végül 1957-ben Bot- Szó sincs róla! 21. fe BÍ7 22. 
vinnik elleni győzelmével a leg- Bfl B f l : + 23. B f l : Va5: 24. / b 4 
magasabb cim birtoklója. A volt Vc7 25. Vf4 után az f-vonalon 
világbajnok nem várt s megeső- menne tönkre —tehát tűWie kell 
dál 1958-as visszavágója — ami- 20. — Hc8—e7 Jl. Fa3 -c5 «7— 
nek nyomán mindmáig tartó a« ZZ. He5—g4 BM—rí 33. Bbl— 
megnyitási divattá vált Caro- el 
Kann! — mintha összeroppan- AZ árva e«-gyalog eélbavéte-
totta volna önbizalmát: azóta lével világos bemutat ja , hogy 
nem sikerült igazán nagy ered- m i t i s ért a kezdeményezés ki-
ményt elérni. bontakozása alatt 

Az idet moszkvai nagymester- 23. — He7—f5 24. Bel—e2 h í r -
versenyen végre ú j babért tű- hs 25. B a l - e l Vc7—c8 2S. Fg2— 
zött a már hervadásnak Induló f3 Kg8—h7 27. Bel—II Vcí—c7 
régiek mellé. Nem ifi az eriis 28. Vd2—el 
mezőnyben egész pont előnnyel . Mindé? .4 felvonulás m$r n « n 
elhóditotf I. díj váltotta ki a csupán a hitvány e6-pornak 
versenytársak és a közönség el- szól: a király felé is kacsintgat 
ismerését, hanem já tékának 28. — Hg«—f8 2». Hg4—es Bf7— 
visszanyert magabiztossága. f6 30. g3—g4 Hf5—dfi 31. Vei—g3! 
Olyan hatással volt az egybnse- HdS—f7 32. g4—BS HfJxes 
reglett tudósítókra, hogy hosszú g + f e n y e g e t é s miatt 
fordulókkal a befejezes - és a . . * ~L 
kétségtelen, matematikai bizo- m a r Kényszer 
nyosság — előtt jelentéseikben 
már győztesnek kiáltották ki. 
FRANCIA VEDELEM 
V. Szmiszlov — L Boleszlavsz-
k i j 
Moszkva, IMI. április 27 (hatos 
meccsverseny a Szovjetunió ab-
szolút ba jnoka címért) 

Miért épp e több mint két év-
tizedes, nem is valami híres 
játszma? A 20 éves i f j ú Moszk- . k _ , o s , i á t l 
va 1938-as ba jnokságának sötétnek e-gyaiogjau 
osztott 1 - X és a XII. szovjet 41. F a 3 - c l ! és sötét föladta, 
bajnokság (1940) 3. helye után A lépéstől kezdve Szmisz-
először játszik a legnagyobbak m i n d e n szárny! akciója és 
L Ö Z s " á v i l ó g ^ l ő t t 8 é s már neni taktikai fenyegetése mélyen ott 
számíthat az ismeretlenség n y ú j - húzódott vezérmotívumként: a 
totta előnyre. Itt az alkalom ló-

ugrásra" . Később, ami-

33. g5xf£ Heáxf3+ 34. Bf lxR 
g7xf6 35. f4—15! Vc7xg3+ 36. 
Bf3xg3 eS—ei 

Mozdult az ominózus gyalog — 
márts Itt a büntetés mat t fenye-
getés a lak jában : 

37. Be2—g2! HÍ8—d7 38. Bg3— 
g7+ Kh7—h8 3». Bg7—gí Kh8— 
h7 40. Fcs—a3 e5xd4 

Végre sikeiült fölszámolnia 

mek beosztását, hiszen no-
vember 1-től a két egyetem-
nek mindössze 8 időpont áll 
rendelkezésre a tornate-
rem kihasználására. Hogyan 
is járhatnánk el a leghelye-
sebben? Mivel a fiúknak 
nagyobb százaléka aktív 
sportoló, mint a lányoknak, 
s a csak időszakonként spor-
tolókat most be lehet von-
ni sakk. és egyéb — szo-
bában lebonyolítható »sport-
versenyek«-be — akkor vé-
leményünk szerint most 
használjuk kj az alkalmat 
a női sport megváltoztatá-
sa érdekében. 

Régi probléma ez már, 
számtalan módszert, számta-
lan eszközt kipróbáltunk, 
mégsem változott a helyzet. 
A JATÉ-nek több mint 1000, 
az OTE-nek 717 női hallga-
tója van. A SZEAC-ban 
sportoló nők száma 250 
(1962-es adat!), nem mind 
egyetemi hallgató.; 1800 nő-
hallgatóból tehát kb. 220 az 
aktív sportolók száma. A 
JATE női kézilabdabajnok-
ságán a BTK — amelynek 
létszámét köztudomású, hogy 
nagyrészt nőhallgatók teszik 
ki — pontosan 7 lányt tu-
dott felvonultatni a jogi kar 
még egy csapatra valót sem, 
mindössze 4 - e t . . . 

Ezekhez a számokhoz, 
ezekhez az adatokhoz nem 
kell kommentár. Pedig nem 
arról van szó, hogy a lányok 
nem szeretnek sportolni. 
Sőt! Érdeklődnek a nekik 
megfelelő sportolási lehető-
ségek után. Félfüllel, szóbe-
széd közben nem egyszer 
hallani, hogy lánykollégiu-
mok több szobájában a hall-
gatók tornagyakorlatokat vé-
geznek, gimnasztikáznak. Má-
sok egy bizonyos számú gug-
gológyakorlatot végeznek, 

hogy csak egy-két ellenpél-
dát említsünk. Igaz ugyan* 
hogy ez a sportnak a civi-
lizáció előtti formáját je-
lenti, dehát teremtsük meg a 
női sport lehetőségeinek 
1963-as formáit. Az tehát a 
feladatunk, hogy a tornater-
met bocsássuk lényegében a 
lányok rendelkezésére. Így 
kielégíthetjük azoknak az 
igényeit is, akiknek sporto-
lását kezdeti • ügyetlenségük 
kiváltotta lámpaláz akadá-
lyozta meg. s csetlés-botlá-
sukat nem akarták mosolygó 
férfiszemek előtt elkövetni. 
(Egy kicsit igazuk van.) 

Ha már a civilizáció 
sportolási lehetőségeinél tar-
tunk nem mehetünk el a 
gumiteremben tapasztalható 
higénikus hibák mellett sem 
szótlanul, ahova pedig ép-
pen készülünk sportolni vin-
ni lányainkat. . ' . a fürdés 
lassan már egy éve megol-
datlan probléma. A hidegvíz 
ugyan már folyik, melegvíz-
hez azonban még nem le-
het mindenkinek hozzájutni. 
Igen a melegvíz nem folyik, 
a hideg azonban annál in-
kább. — csaknem bokáig ér 
az öltözőben a víz. Bízunk 
azonban abban, hogy az ille-
tékesek még a nyár bekö-
szöntése előtt megoldják ezt 
a lassan már egy éve vajú-
dó téli problémát — 

Természetesen a fentebb 
javasolt megoldással nem 
hisszük megoldottnak az 
egyetemi női tömegsport 
helyzetét, de ha ennyit meg-
teszünk, már elindultunk a 
kérdés megoldásénak útján. 
Sportfelelősök ügyességén 
múlik tehát: Kiknek, mikor, 
hogyan adják át a tornate-
rem kulcsát hogyan alakul 
a tömegsport téli arculata. 

Farkas István 

SPORT — RÖVIDEN 
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rote: Kun S, 

kor már beérkezett, c i f rázhat ja 
já tékát és leplezheti önmagát — 
ilyenkor azonban még rendsze-
rint a maga egyszerűségeben 
muta t ja tudását a sakkozó. Jog-
gal számithatunk tehát arra, 
hogy itt könnyebben fölleljük a 
szmiszlov! stílus tiszta jegyeit: 

1. e2—e4 e7—es 2. d2—d4 d"— 
d5 3. Hbl—C3 Ff8—b4 4. e4-e5 
c7—cs 5. a2—a3 Fb4xc3+ 6. 
b2xc3 Hg8—e7 7. a3—a4 Vd8-a5 
8. Vdl—d2 HM-C6 ». H g l - f 3 
c5—c4 1«. g2—g3 0 - 0 U. FI1-S2 
17—f6 12. e5xfS Bf8xf6 

Mindez eddig megnyitási vál-
tozat. Sötét elfogulatlan szem-
lélete nem idegenkedett a nyílt 
vonalon há t ramaradt gyalog-
tól — a szicíliai védelemben 
pár évvel később kidolgozott 
rendszere is ezt bizonyítja — ez-
zel azonban ellenfelének jól 
meghatározott stratégiai cél-
pontot nyúj tot t . 

gyönge sötét e6-gyalog. 
5. A. C. White 
Internat . Galeríe mod. Prob-
lemkomponisten 1930 
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SZEGEDI EGYETEM 
A József Attila Tudomány-
egyetem, az Orvostudományi 
Egyetem, a Tanárképző Főis-
kola lapja. Megjelenik ha-
vonta kétszer. Főszerkesztő: Papp 
Lajos. Szerkesztőség: Szeged, 
Magyar Tanácsköztársaság út ja 
2. Tel.: 51-98 23-30. Kiadásért fe-
lel: Kovács László a Csongrád 
megyei Lapkiadó Vállalat Igaz-
gatója. Kiadóhivatal: Szeged, 
Klauzál tér 3. Tel.: 35-00, 31-16. 
A lapot az intézmények pártbi-
zotts ágai terjesztik. Ara 50 fillér, 
előfizetés negyedévre 3 Ft. 
Szegedi Nyomda Vállalat. Szeged 

Foto: Liebmann 
Végre bizonyított a szegedi egyetemi csapat: azzal 

örvendeztette meg szurkolóit, hogy egymásután két nagy-
nevű ellenfelet fektetett kétvállra: előbb az MTK, majd 
a bajnokjelölt FTC együttesét. Az előbbit 2 :0 arányban, 
az utóbbit 2 : 1 arányban győzte le otthonában. Felső 
képünkön a rendkívül gyors, előretörő szegedi C s ö -
m ö r t akadályozzák szabálytalanul az MTK. védők. 
Alsó képünk: a SZEAC kitűnő fiatal játékosa Dalnoki-
val harcol a labdáért, a SZEAC egy fergetege« akciója 
közben. 

A József Attila Diákott-
hon, már hagyományossá vá-
ló sakkbajnokságára 64-en ne-
veztek be. A nagy érdeklő-
dés a sportaktivisták jó 
munkáját is dicséri. A baj-
nokságot még a vizsgaidő-
szak kezdete előtt szeretnék 
befejezni. 

Rövidesen megkezdik a 
jégpályaépítéssel kapcsolatos 
előkészületi munkákat. A ta-
vai)!} nagyságú területen eb-

ben az évben a téli szünet 
megkezdésével indul s s 
idény,— ha az időjárás en-
gedi — s valószínűleg már-
cius 1-én zárja kapuit a 
JATE jégpályája. 

A labdarugóbajnokságot 
csak az utolsó forduló dön-
tötte el, a szerencse a ve-
gyészeknek kedvezett, s 7:6-
os gólaránnyal, 4 ponttal 
megnyerték a kari bajnok-
ságot« 

«» SIS <m 


