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Szegeden tartották az első 
nemzetközi munkajogi 

kollokviumot 
Munkajogi tanszékünkön létesüli az ideiglenes titkárság 

A szocialista országokban 
mind nagyobb méreteket ölt 
a munkajog tudományának 
művelése. Ezért különösen 
jelentős, hogy decemberben 
Szegeden rendezték meg az 
első, nemzetközi munkajogi 
kollokviumot. A háromna-
pos tanácskozáson csehszlo-
vák, román, bolgár, szovjet, 
NDK-beli professzorok, va-

ló jogászoknak, bármilyen 
jogterületen dolgozzanak 
is, jóval több közgazdasá-
gi ismeretekre van szük-
ségük 

mint régen. A megreformált 
tantervnek talán éppen az 
a gyenegesége, hogy igen 
kevés benne a közgazdasági 
ismeret. Az egyre jobban ér-
vényre jutó közgazdasági 

kül nehéz elképzelni jó 
mérnököket, közgazdászokat, 
valamint irányító agrár-
szakembereket. 

dr. A n t a l f f y György 
sok értékes javaslatot tartal-
mazó beszéde után dr. 
N a g y László egyetemi ta-
nár, a József Attila Tudo-
mányegyetem Állam- és Jog-
tudományi Kara mezőgazda-

<A Imialomból: 

A jog és a 
felsőoktatás 

A reális 
munkaterv 
fel siker 

F r a n c i a 
fotókiállítás 

Az újat, az el jövendőt rendszerint várni szoktuk, 
mert terveink, álmaink, céljaink mindig türelmetlenül 
előbbre viszik az »idő kerekét« gondolatban. 

a vágyak és tervek lassan megvalósulnak, eközben 
röpülnek az évek, s mi könnyedén intünk búcsút 
az Ö-nak, mint kinőtt és megunt ruhának, mert 

sokat Ígérőnek, az eddiginél sokkalta szebbnek festi 
képzeletünk a most születőt. 

19 6 4! Kik fognak örülni Neked közülünk leg-
jobban? Az ötödévesek minden bizonnyal, mert vé-
geznek. Az elsőévesek is hálásak lesznek, ha sikerrel 
túljutnak az első évfolyam buktatóin. Ugye. segítesz 
nekik? Meg kell hallgatnod az érettségizők fohászait 
is majd nyár elején, ha forró lesz nagyon a vizsgán 
és az egyetemek hűs folyosóin le-föl sétálgatva izgul-
nak: »Felvesznek-e?« Ha igen, boldogok lesznek és há-
lásak Neked, szerencsét osztogató év: 1 9 6 4. Nem fe-
lejtenék el Téged a most. összeházasodó egyeter~sta 
vőlegények és menyasszonyok, akik végképp elhatá-
rozták: »összeházasodunli!« Hogy nincs lakás és bútor 
még? Még két év tanulás hátra van? Annyi baj le-
gyen! Szeretik egymást és boldogok! örülnek egymás-
nak és sok sok év multán is Rád fognak gondolni: 
1 9 6 4... 'Nekik Te leszel a legszebb év! 
•^r.ár, hogy a vizsgák zord időszakában jössz közénk, 

és csak félig adhatjuk át magunkat Neked rö-
vid időre, amikor fenékig kell ürítenünk a po-

harat tiszteletedre, mondván: köszöntünk 1964! Aztán 
gyorsan ki kell józanodnunk és egész emberként ülni 
le a vizsgaszékbe... 

Vajon sikerül-e minél kqyesebb rosszat látnod és 
hallanod? Vajon tetszeni fogúnk-e neked mi, egyete-
misták? Reméljük, igen. Nem fogadkozunk és nem 
ígérgetünk semmit. Kinőttünk mi már ebből. Szeret-
nénk, ha .több jóban lenne részünk és akarjuk, hogy 
igazabb emberekké váljunk, akik képesek önmaguk-
kal is szembenézni, akik nem mondavak le arról, 
hogy egy év múlva ne válj el tőlük elégedetlenül- •. 

Egyre no a társadalomtudományok jelentősége 

tamil* a József Attila Tu-
dományegyetem, az Eötvö6 
Loránd Tudományegyetem, a 
Pécsi Tudományegyetem 
munkajogi tanszékének ve-
sjetői és ' más hazai szakem-
berek vettek részit A meg-
nyitón megjelent többek kö-
eött S i k l ó s Járna, a 
Csongrád megyei pártbi-
eottság titkára, d r . B i e z é 
György, a szegedi városi ta-
nács vb. elnöke, és dr. Be-
nedek Jenői, a Magyar Jo-
gász Szövetség főtitkára is. 

A kollokvium vendégeit 
K e m e n e s Béla, a 

József Attila Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának dékánhelyette-
se köszöntötte, és külön üd-
vözölte V. C a m p i a n n t , 
a cluji, J. H r o m a d á t , 
a bratoiszlavai. A. C. P a s -
k o v o t , a leningrádi, W. 
S z n b e r t , a lódzi, J. M i c -
h a s z t , a berlini, E. M o d -
I i n s k y t a lublini, E. P á t -
z o l d o t . a l i p c s e i , K . W i t z t , 
a prágai egyetemek pro-
fesszorát. 

A megnyitó után dr. 
A n t a l f f y György egyete-
mi tanár, a József Attila 
Tudományegyetem rektora 
előadást tartott -A jog és 
felsőoktatás« címmel. Refe-
rátumában foglalkozott a 
jogi oktatás kérdéseivel, s 
felhívta a figyelmet arra, 
hogy olyan szakembereket 
kell nevelni, akik mint bí-
rák, ügyészek, ügyvédek, ta-
nácsfunkcionárusok önálló 
elhatározásra lesznek képe-
sek. \ 

Nagy jelentőséget tulajdo-
nított a gyakorlati foglal-
kozásnak, s kihangsúlyoz-
ta» hogy a2 életbe kikerü-

szemlélet követelményeinek 
érvényt kell szerezni. A 
munkajog tudományának és 
gyakorlatának ismerete nél-

sági és munkajogi tanszéké-
nek vezetője »A munkajog 
diszciplínájának tárgy a és 
elhatárolási problémái« cím-
mel tartott előadást 

Délután vita követte dr. 
N a g y László referátumát. 
Az elhangzottakat a külföldi 
résztvevők számára német és 
orosz nyelvre azonnal lefor-
dították. 

Modlinsky professzor 
felszólal a kollokviumon. 

A délutáni vita megkez-
dése előtt a kollokvium 
résztvevői tiszteletére dr. 
B i c z ó György, a városi 
tanács vb. elnöke fogadást 
adott, a vendégek este a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
megtekintették Wagner: 
Tannhauser című operá já t 

Másnap D r. W e l t n e r 
Andor egyetemi tanár, az 
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állami- és Jogtu-
dományi Kara munkajogi 
tanszékének vezetője »A 
munkajog és társtudomá-
nyok kapcsolata, a gyakorlat-
ra nevelés problémái« cím-
mel tartott nagy érdeklődés-
től kísért előadást. 

Hangoztatta, hogy a jogtu-
domány s a joggyakorlás 
nagyarányú fejlődésével el-
lentétben, eddig nem fordí-
tottak kellő gondot a jogtu-
dósok a jogj és társadalmi 
valóság kapcsolatának ala-
kulására. 

— Milyen jogi módszerek-
kel lehetne az általános fej-
lődés eredményei mellé zár-
kózni? — tette fel a kér-
dést Weltner professzor. — 
Hiszen néhány olyan terüle-
te van még ma is a jogtu-
dománynak, amelyre vonat-
kozóan spekulative, s nem a 
jog és társadalmi valóság 
kapcsolatárvak, a gyakorlati-
asságnak figyelembevételével 
alkottak jogszabályokat. 

Kifejtette, hogy egyrészt 
nagy figyelmet kell fordítani 
a jogintézményeket megha-
tározó gazdasági-társadalmi 
törvényszerűségekre, más-
részt azt is pontosan le kell 
mérni: a jogintézmények 
hogyan hatnak vissza a gaz-
dasági-társadalmi alapra. 
Komplex vizsgálódási forma 
ez, s 

végső soron azt szolgálja, 
hogy kézzelfoghatóan ki-
muttassuk: hogyan szol-
gálja a jogtudomány a 
szocializmus, illetve kom-
munizmus építését. 
A szocialista munkajog-tu-

domány természetszerűen a 
politikai gazdaságtanra tá-
maszkodik, mint megalapozó 
tudomány-területre. Ez azon-
ban egymagában ma már 

Az elnijstséíí s íkúban: (balról) Dr. Antai . y György rektor, Dr. Kemenes Béla 
dékánhelyettes, Dr. Nagy László tanszé kvezető egyetemi tanár, Siklós János, a 

megyei pártbizottság titkára, és Ur. üiczó György tanácselnök. 

nem elég. Egyre inkább tá-
maszkodnia kell v 

a munkaszervezés, a szo-
ciológia, a biológia, lélek-
tan, stb. eredményeinek 
felhasználására is. 

Persze ez a követelmény 
sajátos problémákat vet fel 
az oktatás vonatkozásában. 
A segédtudományok oktatá-
sának lehetőségei ugyanis 
korlátozottak. A szociológia, 
szervezéstan. pszichológia, 
etika, statisztika — mind-
mind olyan tudományágak, 
melyek összefüggése a mun-
kajoggal ma már egyre nyil-
vánvalóbb. A kérdés azon-
ban az: mily mértékben fog-
lalkozzunk ez a tudomány-
ágakkal való összefüggések-
kel? 

lípftve az általános jelle-
gű anyag-részekre sürgősen 
ki kell dolgoznunk a mun-
kajog disciplimáján belül 
tárgyalandó, fent felsorolt 
tudományágakkal való össze-
függések oktatásának anya-
gát. Főként azokra a sajátos 
érintkezési pontokra mutas-
sunk rá, melyekkel a hallga-
tó nem ismerkedhet meg 
egyéb stúdiumai kapcsán. 

— A prágai, varsói, bra-
tislawai, lipcsei egyetemek-
től kapott válasz alapján 
megállapítható — emelte ki 
előadásában Weltner pro-
fesszor, — hogy a testvéri 
országokban is az a gyakor-
lati, hogy nem elkülönített 
előadásokban részesülnek a 
hallgatók a munkagazdaság-
tan, munkalélektan tekinte-
tében, hanem a tájékozta-
tás a jogintézményekkel 
kapcsolatosan, a munkajog 
oktatásával szerves összefüg-
gésben történik, különös te-
kintettel a munkajoggal sa-
játosan összefüggő kérdések-
re. 

A tapasztalat az, hogy az 
ilyen jellegű előadásokat 
minden szocialista ország-
ban rendszerint a tanszékek 
belső munkatársai tartják, 
csak elvétve vonnak be kül-
ső előadót. 

Az elméleti előadások mel-
lett minden külországi test-
véregyetemen gyakorlati 
órákat is tartanak, A hallga-
tók a külső gyakorlatokon 
különösen a berlini, s lipcsei 
egyetemeken vesznek részt 
intenziven; ezt a kérdést ott 
sokkal szervezettebben ol-
dották meg, mint nálunk. 

Az írásbeli dolgozatok al-
kalmazása tekintetében is 
elsősorban a berlini, lipcsei 
egyetemek járnak elől. 

A gyakorlati nevelés, a tár-
sadalomtudományokkal való 
kapcsolat vonatkozásában a 
legsürgősebb tennivalónk: 

a) A kérdéses disciplinák 
anyagát az eddiginél sokkal 
következetesebben kell bele-
kapcsolni oktatási tevékeny-
ségünkbe. 

b) Kívánatos a speciálkol-
légiumok rendszerének to-
vábbfej lesztése. 

c) A társadalomtudomá-
nyokkal való össaefüg&éeek ^ 

eddiginél nagyobb hangsúlyt 
kapjanak. 

d) Az összefüggéseket le-
hetőleg a tanszékek Vezetői, 
illetve a belső oktatósze-
mélyzet adja elő. 

e) A külső gyakorlatokat 
az eddiginél intenzíveb-
ben kell sservezni. a gya-
korlati órákat, üzemláto-
gatásokat az eddiginél na-
gyobb mértékbm szüksé-
ges alkalmazni. 
f) Az írásbeli feldolgozá-

sok bevezetése minden egye-
temünkön indokolt. 

g) Ki kell dolgozni a spe-
ciálkollégiumok koordinálá-
sának legalkalmasabb mód-
szereit. 

Weltner professzor referá-
tumához ¿íróként d r . K u -
n o s József szegedi egyetemi 
adjunktus szólt hozzá. Ki-
emelte, hogy 

a gyakorlatra nevelés a 
jogi oktatás vonatkozásá-
ban is az.egyetemi reform 
célkitűzéseinek megvalósí-
tását szolgálja. 

Foglalkozott az előadás és 
tankönyv viszonya proble-
matikájával, s kijelentette: 
egyre inkább el kell szakad-
ni a katedrához tapadó ok-
tatási módszerektől, s egyre 
nagyobb hangsúlyt kell kap-
nia a hallgatók önálló tevé-
kenységének. Ismertette a 
munkajog oktatásának egye-
temünkön történő gyakorla-
t á t melynek lényege, hogy 
az oktatók a hallgatókat 
előre felkérik egy-egy iro-
dalmi anyag konkrét feldol-
gozására. másrészt a szigor-
lati jegy birtokában m i n ő -
s í t i k a hallgatót vizsga-
eredménye, adottságai, maga-
tartása, lelki tulajdonságai, 
személyi jellemvonásai alap-
ján. 

Szót kért a vitában d r . 
G e r é b György, a lélektan 
főiskolai tanára is. Felszóla-
lásában a munkajog és mun-
kalélektan viszonyát vizsgál-
ta. Kiemelte a munka jelle-
ge figyelembevételének szük-
ségességét, a munkaszerve-
zés, a balesetek, a tevékeny-
ség intenzitásának pszichés 
összefüggéseit s hangsúlyoz-
ta, hogy a cselekvés eredmé-
nyességét döntő módon be-
folyásolja a fáradság. E sze-
mélyiség-lélektani problémát 
immár 10 esztendeje vizsgál-
ják Szegeden, s bebizonyo-
sodott, hogy az egyes mű-
szakok termelési szintje, a 
munkahely pszichés klimája 
— helyes módszerekkel fel-
tétlenül befolyásolható. — 
Hozzászólása befejező részé-
ben kifejtette, hogy vélemé-
nye szerint 

korszerű jogi oktatást 
csak a pszichológia kellő 
hangsúlya beiktatása mel-
let lehetséges végezni, 

hiszen a munkajog — em-
berközelségben dolgozó tu-
domány. 

D r . B u d a István, a Mun-
kaügyi Minisztérium főosz-
tályvezetője a munkajog és 

íFoiytotw a a. oldalon.) 



Szegeden tartották az első nemzetközi munkajogi kollokviumot 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

munkagazdaságtan kapcso-
latáról szólott. Statisztikai 
adatok segítségével ismer-
tette meg a magyarországi 
munkaerő-helyzetet, a mun-
kaszervezés hiányosságait, s 
felhívta a figyelmet 

a munkajog és munkagaz-
daságtan kapcsolatának 
szorosabbá tételére. 

A munkagazdaságtan okta-

Több külföldi felszólaló — 
Virgil C a m p 1 an román, 
Erhard P S t s o l d NDK-be-
li, Carel W i t z csehszolvák 
professzor mellett — szót 
kért dr. G a r a n c s a y Mi-
hályné, a budapesti Állam-
és Jogtudományi Intézet tu-
dományos munkatársa is. A 
munkajogi tankönyv aránya-
iról beszélt, arról, hogy a 
tankönyveknek — a sokágú 
oktatás elve ftgyelembevéte-

D r . K u n o s József sze-
gedi egyetemi adjunktus a 
levelező-cktatással kapcsola-
tosan érdekes statisztikai 
adatokat ismertetett arra vo-
natkozóan : hogyan segítik, 
illetve hátráltatják a hallga-
tók felkészülését a munka-

illetve a család 

tásának az eddiginél Jelen- lével — milyen részletesség-
tösebb hangsúlyt kell kap- gel kell tárgyalnia eeyes ösz-
nia. szefüggéseket. 

Az esti és leyelező oktatás 
problémái 

eredmények számonkérésé-
nek egyik formájaként 

általánosan be kell vezet-
ni az írásbfli dolgozatok 
készítésének módszerét. 

A nappali és levelező-hallga-
tók vizsgája közötti nívó-kü-
lönbséget fel kell számolni; 
a nappaliaknál az anyag 
széleskörűségére, a levele-
zőknél a gyakorlat és elmé-
let kapcsolatára kell a hang-
súlyt helyezni. Hangoztatta, 
hogy a tankönyv jelentősége 
természetszerűleg jóval na-
gyobb a levelezőknél, mint tókkal való bánásmódot il 
a nappaliaknál; kiemelte, letően. 
hogy elvileg helytelen len-

helyeken, 
körében. Szólt 
hallgatók lelki magatartás-
beli jellegzetességeiről — sa-
ját tapasztalata alapján, — 
S rámutatott néhány hasz-

Tesivérlapjaink írják 
»EGYETEMI LAPOK-

BUDAPEST: 
Lászlóval való találkozásu-
kat. — Ha valaha könyvet 

Az ú j szociális és ösztöndíj- írnék a pályafutásomról, ne. 
rendszer tapasztalatai 

A hallgatóknak nyújtott 
anyagi támogatás harmadik 
formája a rendkívüli szociá. 

2 1 lis segély, amelyet a jóléti 

ki bizonyára külön fejezetet 
szentelnék. No, de hogyan 
is zajlott le ez az emléke-
zetes találkozás. 

— Már régebben saeret-
a levelező i W a > t t e 4 g j t é | ( l d a «e tenként tünk volna elbeszélgetni a 

I a rászorulóknak, a benyúj-
| tott kérvények elbírálása 
i alapján. 

, • * j . , . Ü i Az erre a félévre (decem-ncs kipróbált metodikai te- ^ h ó n a p i g ) s z ó l ó r e n < f c i _ 
nyezőre a levelező- hallga- s 

A betegsége miatt távol-
maradt d r . R u d o l f Lo-
rándnak, a pécsi Jogtudo-
mányi Kar Munkajogi Tan-
széke professzorának ismer-
tetett előadása 

a munkajog oktatásának 
problémáit vizsgálta az es-
ti és levelező tagozaton. 

Áttekintette a levelező és 
esti oktatás helyzetét a szo-
cialista országok viszonyla-
tában, a Magyar Népköztár-
saságban, részletesen foglal-
kozott a konzultációs köz-
pontok szerepével és műkö-
désével, majd vezető szem-
pontokat adott a levelező és 
esti oktatás megszervezésé-
re. Ebben a tekintetben a 
legfontosabb szempontok a 
referátum szerint: 

A levelező-oktatás tema-
tikájának azonosnak kell len-
ni a nappalival. Mindenütt 
konzultációs központokat 
kell létesíteni. Ezeket rend-
szeresen látogassák, 

a konzultációs központok 
részére módszertani útmu-
tatásokat adjanak ki. 

A látogatások alkalmából a 
fontosabb részeket részlete-
sen meg kell magyarázni. 

Minden konzultációs köz-
pontnak rendszeresen meg 
kell küldeni az egyes tár-
gyak tematikáit, különös te-
kintettel a nehezebben elsa-
játítható részekre. 

A konzultációs központok 
előadói részére félévenként 
legalább egy-egy alkalommal 
az egyetem székhelyén érte-
kezletet es konzultációt kell 
tartani. Biztosítani kell, 
hogy a konzultációs közpon-
tok előadói a szükséghez ké-
pest ezenkívül is konzultál-
hassanak a tanszékekkel. 

A konzultációk látogatását 
ellenőrizni kell. Ezeknek az 
ellenőrzéseknek napra ké-
szen kell lenniök, hogy kel-
lő időben meglehessen tenni 
a szükségei intézkedéseket. 

Konzultációról való elma-
radás esetén dolgozatok írá-
sára kell kötelezni a hallga-
tót. Ez legyen a vizsgára-
bocsátás feltétele. 

Az egyetemmel való kap-
csolat szorosabbá tétele cél-
jából szükséges, hogy a fél-
év kezdése előtti ünnepélyes 
megnyitásra a levelező- és 
az esti hallgatókat is meg-
hívjuk. Ez alkalommal is-
mertetni kell kötelezettségei-
ket, a tanulási formákat, a 
módszereket 9tb. 

A levelező hallgatókkal va-
ló összeköttetés erősítése cél-
jából körleveleket és mód-
szertani tájékoztatókalt ad-
junk ki. Ezenkívül 

a tanszékek jelöljenek 
meg napokat, amelyeken az 
egyébként konzultációs 
központ látogatására köte-
lezett hallgatókkal foglal-
koznak. 

Ezt a hallgatókkal az év ele-
jén kiadandó körlevélben 
közölni kell. 

Az esti tagozatú hallgatók 
részére minden héten foga-
dóórát kell tartani. 

A tanszékek lehetőség sze-
rint egyéni beszélgetéseket 
is folytassanak a hallgatók-
kal a vizsgázáskor. 
• Szorosabbra kell fűzni a 

munkáltatókkal való kap-
csolatot is. 

Minden esetben közölni 
kell a munkahellyel, a kont-
roll érdekében, a hallgatók 
oylan mulasztását, melyek 
okozójának a munkáltató, 
jukat jelölik meg. (Pl. nem 
adták ki a tanulmányi sza-
badságot) 

Levelező és esti hallgatok 
vizsgaeredményeit a mun-
káltatóval közölni kell. 

Minden esetben az elbo-
csátó vagy félév ismétlésre 
utasító határozatból egy-egy 
példányt tájékoztatásul a 
munkáltatóval közölni kell. 

Következetesen alkalmaz-
ni kell a viasgarendelet, a 
tanulmányi és a vizsgafe-
gyelem megszilárdítása érde-
kében. 

Rudolf Lóránd professzor 
előadásához dr. Pólay Ele-
mér szegedi professzor ké-
szített korreferátumot. Is-
mertette a levelező oktatás 
Szegeden meghonosodott for-
máját, s hangsúlyozta: az 

ne külön tankönyvet kiadni 
a levelező hallgatók részére. 
Módszertani útmutatóra vi-
szont fokozottan szükség« 
van a levelező hallgatóknak. 
Rámutatott a magnó, hang-
lemez, táblázatok hasznos-
ságára a vidéki konzultáci-
ós központokban. 

— A levelező oktatás di-
daktikai törvényszerűségeit 
eddig nem tárták fel kellő 
módon — mondotta többek 
között Pólay professzor. — 
Szükséges az oktatók és hall-
gatók kapcsolatának szoro-
sabbá tétele; az oktatók ne 
szükségmunkaként kezeljék a 
levelező-oktatást, hanem 
szerves egyetemi feladatot 
lássanak benne. 

Végül felhívta a.figyelmet 
a levelező oktatás metodi-
kájának kidolgozására. 

D r . W e l t n e r Andor bu-
dapesti professzor a tárggyal 
kapcsolatosan kifejtette: a 
minőségi munka érdekében 
fel kellene mérni, évente 
mennyi levelező hallgatót 
szükséges feltétlenül felven-
ni — a társadalom szükség-
leteinek megfelelően. 

M o d l i n s k y szovjet jo-
gász-professzor a szovjet 
egyetemeken bevezetett, sa-
játos levelező-oktatást is-
mertette. Kiemelte, hogy a 
szov.iet levelező hallRatók 
minden második szombaton 
mentesülnek üzemi munká-
juk alól, s ez nem a rendes 
évi szabadság terhére törté-
nik. 

Nagy gondot fordítanak a 
gyakorlati foglalkoztatásra 
és a szemináriumokon tör-
ténő aktivitásra. 

vüli segély kerete karon 
ként: TTK. 190 ezer Ft 
bölcsészkar 170 ezer Ft és 

Nagy család szerzőjével, de 
valamt miatt mindig elma-
radt. Már javában folytak a 
darab próbái, amikor igaz-
gatónk egyszeresek kapott 
egy levelet. Üzenet Németh 
Lászlótól: Várom önt . 

— Bennünk, színésziket 
jogi kar 40 ezer Ft. Anna* ugyan nem hívott, de -hát-
ellenére, hogy az új szociá- bejutunk mi is« jelszó-
lis és ösztöndíj rendszer beállítottunk hozza. S 
életbelépése óta eltelt rövid h s n - l á r egyszer ott voltunk, 
idő miatt a gyakorlat alap- ott is maradtunk Korunk 
ján leszűrt ' tapasztalat még egyik legnagyobb írója, nad-
kevés, a régi és új rendszer fedeles szerény paraszházi-
számszerű egybevetése is kóban él. Dolgozówob.'tjá. 
megmutatja, hogy az új ban egy íróasztal, fotel, egy 
rendszer volumenében lé- könyvespolc, egy ágy, egy 
nvegesen bővebb strukturá- vaskályha az. egesz berende-
jában lényegesen finomabb 
és érzékenyebb a réginél. 

A hallgatók körében az 
új rendelkezés nagyfokú ér-
deklődést, sok esetben izgal-
mat, vitát váltott ki. A ke-
délyek mostmár lecsillapu-

zés. Az asztalon és köny-
vespolcon matematika, fizi-
kai, biológiai természeti udo-
mányos szakkönyvek. S a 
hol tárgyak között egyetlen 
összekötő a 63 éves oszha-
jú író. Akik személyesen is 

Nagy László professzor nyilatkozata 
A záróülés után dr. N a g y 

László nyilatkozatban fog-
lalta össze a szegedi nemzet-
közimunkajogi kollokvium 
tanácskozásaínak jelentősé-
gét: 

— A kollokvium igen jól 
sikerült, igazolta összehívá-
sának szükségességét. Nyil-
vánvaló, hogy sokkal gyor-
sabban tudunk célt érni, ha 
a szocialista országok mun-

kajogászai összefognak és 
kicserélik tudományos és 
gyakorlati tapasztalataikat. 

— A viták során kidom-
borodott, hogy bár az egyes 
országok jogtudományában 
vannak eltérések, 

éppen a munkajog az z 
térti let, ahol a legtöbb 
probléma azonos. 

Ez a kollokvium csak az első 

A B o l g á r v o n ó s n é g y e s 

h a n g v e r s e n y e 

a Zeneművészeti Szakiskolában 
»Budapesti zenei hetek, művészegyüttes fejlődésében, 

Nemzetközi zenei verseny, ezt nem szükséges hangsú-
ifjú vendégművészek a szín- lyozni — az éremnek viszont 
padon, magas színvonal,-« — két oldala van. Dimovék bu-
ilyen szavak díszítették a dapestí játéka figyelemre-
budapesti sajtó zenekritikai méltóan kedvező visszhang-
írásait, amelyek részletes tá- ra talált, melyben nem kép-
jékoztatókat adtak az egyes zett kivételt a versenybizott-
művészek műsoréról, várha- ság sem. Nem hiszem azon-
tó helyezéséről és játékáról, ban, hogy a szegedi játékuk 
A hegedű-zongora szonáta alapján is megkapták volna 
és cselló döntő mellett ki- az első helyezett díját. Mo-
emelkedő helyet foglal el a zart B-dúr vonósnégyes 
vonósnégyesek versenye, miért volt oly semmitmondó, 
Ezek között ismerkedtünk felületes, — talán ez nem 
meg az akkor még nem ju- szerepelt a verseny reperto-
talmazott, de eredményei árában? Ha rosszmájú vol-
alapján méltán az elsők kö- nék, azt felelném: de igen, 
zé állított Dimov vonósné- csakhogy itt nem Szigeti Jó-
gyessel. Páratlan önfegye- zsef és Kadosa Pál hallgat-
lem, izzó szenvedély magas- ták az előadást, hanem a 
rendű egyensúlya, — ami a szegedi közönség. Ennek a 
keletiek játékát általában feltevésnek azonban - ellent-
jellemezte, — gondolok itt mondott II. és Kurktchüski 
a Tstusumira, a japán gor- vonósnégyeseinek tolmácso-
donka művészre, — a művek lása. Itt már-már visszatért 
lényegébe tekintés, tartalmi a versenyszínvonal, A já-
mondanivalójuk mély átélé- téknívó emelkedése a ráadá-
sé, tökéletes előadói techni- sokban érte el igazi csúcs-
ka és művészi önzetlenség — pontját. Haydn adagiójáról 
ezekkel a szavakkal lehetne már elmondhatjuk, hogy 
lefesteni, ha nem is teljesen »megálljunk, mert itt van 
hitelesen, csupán megközelít- már a Kánaán.« Igen ezt 
hető realitással Dimovék já- vártuk, ez Dimovék igazi ar-
tékát ca, mégiscsak létrejött a mű-

Hogy milyen sokat számít vész-néző kontaktus, 
egy verseny egy-egy fiatal Burián Miklós 

Szóvá tesszük 
ELEKTRA HELYETT ARANYFOG?! 

Sok szó esett Szeged film- jogos haragra gerjesztett, 
ellátásának hiányosságáról és Dühöm még csak fokozódott, 
visszáságairól, de most, hogy mikor látom, hogy az Arany-
közvetlenül is érintett, nem fog c. bolgár filmet, teljes egy 
állom meg szó nélkül. hétig játsszák. Hajtott a ki-

Vasárnap, a pénztárnyitás váncsiság, vajon milyen lehel 
után kb. egy órával próbál- ez utóbbi (mű) remekmű, mé-
tám jegyet venni az Elektrá- lyet az Elektra elé helyeznek, 
ra, de sajnos eredménytele- Hetek óta akkor volt rossz 
nül. Különösebben nem csüg- éjszakám — Aranyfoggal ál-
gedtem el, hiszen — józan modtam. Aki látta a filmet, 
ésszel gondolkozva — meg- talán többet szenvedett, mini 
nézhetem a jövő hét elején is. én. 
Jó filmről lévén szó, tudva- Ezek után kénytelen va-
levóleg és feltehetőleg egy gyok feltenni a kérdést — azt 
hétig játsszák. Véletlenül hiszem nem csupán saját ne-
azonban megpillantottam a vemben — az illetékesek felé. 
plakátot és elszörnyülködve mi szent cél, avagy nemei 
vettem észre: ma van utoljára szándék vezette őket ilyen 
műsoron! Kudarcom a jegy- meggondolatlan programösz-
vételnél amúgyis lehangolt, szeállitásra?! 
hanem ez a váratlan fordulat Gaál Csaba 

lépés volt a munka össze-
hangolására. Döntés is szü-
letett arról, hogy 

titkárságot állítsunk fel, 
melynek feladata megfelelő 
információval látni el a 
szocialista országok mun-

' ka Jogászalt egymás tevé-
kenységéről. Megtisztelő, 
hogy ezt az Ideiglenes 
irodát a szegedi egyetem 
tanszéke állítja fel. 

A titkárság első munkája a 
kollokvium anyagának pub-
likálása lesz. 

— Az első nemzetközi 
munkajogi kollokvium hazai 
szempontból nemcsak azért 
jelentős, mert számos külföl-
di tudományos eredmény ha-
zai alkalmazását teszi lehe-
tővé, hanem mert módot 
adott az elméleti és gyakor-
lati munkát végző jogászok 
találkozására, és jól szolgál-
ta a készülő egyetemi okta-
tási reform célkitűzéseit is. 

lóban vannak, mert tapasz- isménk, az mondják, szinte 
talják, hogy a nagv többség a megszólalásig hasonlít a 
sokkal jobban jár, mint ré- darabbeli Szála* tanár u r . 
gen és lényegében mindenki ra. Csak az bajusz! Az a kü-
több támogatást kap, elte- lönbség. És a szemei. Azok 
kint ve talán néhány külön- a mindenre gyerekes orom-
leges esettől. mel csillogó, öngunyra szűk-

Persze azért akad negatív re összehúzódó, a világot 
kritika is. Többen annak olyan kiapadhatatlan klván-
ellsmerése mellett, hogy a csian szemlélő szemek 
hallgatóság nagy többsége Hallottam, hogy Nemeth 
előnyösebb helyzetben van, László már évek óta súlyos 
mint régen, a rendszer bel- betegséggel bajlódik. Hogy 
ső aránytalanságáról beszél- milyen veszélyes, azt csak 
nek. Az. ilyen jellegű krlü- azok tudják, akik magas 
kák a legtöbb esetben vala- vérnyomásban szenvednek, 
milyen megnem értett lé. Vagy nyolc évvel ezelőtt az 
nyeges kérdésen alapulnak, orvosa már csak két evet 
Vagy arra utalnak, hogy a Jósólt neki. O azonban nem 
hallgató nem ismerte fel az hitt volt kollegájának. Olyan 
új ösztöndíj rendszer jobb életmódot állított össze ma-
tanulásra serkentő jellegét, fcának, amellyel a két évet 
vagy arra, hogy a rosszabb immár nyolcra, és reméljük 
szociális viszonyok figye- nagyon sokra tolja ki. 
lembevételét nem méltá- Nem akarom most a napi 
nyolja kellőképpen, vagy programját leírni, csak egy 
éppenséggel arra, hogy a jellemző mozzanatot raga-
200 forint havi díj ellené- dóik ki. Esete 7 óra tájban, 
ben kapott kollégiumi elhe- vacsora után: tanul. Bioké-
lyezést és háromszori ét- »"iát. A nyugalmazott isko-
keaést nem tekinti szociá- laorvos, a volt könyvtaros, 
lis támogatásnak. 

»EGYETEMÜNK-
VESZPRÉM: 

A sajkódi »remete« 
Bitskey Károly színmű- és sok más, 

vész élete egyik legnagyobb asztalfiókban 

tanító, a nagy esztéta a Ka-
rehina Anna és számtalan 
Csehov mű fordítója a kül-
földön is nagy sikert elérő 
regénynek, s Á két Bolyai 

ma még csak 
levő művek 

élménynek tar t ja Németh szerzője, még ma is tanul. 

A jog ós a felsőoktatás 
(Részletek a Munkajogi Kollokviumon elhangzott előad('a hói) 

A mikor a jogpolitikai elvekből ere-
dően a magunk területére, a felső-

oktatásra tekintünk, talán nincs is szük-
ség arra, hogy közelebbről érintsük a 
kulturális forradalom megvalósított fela-
datait a mi területünkön, hanem éppen 
csak utalunk azokra az eredményekre, 
amelyeket elértünk, mindenekelőtt a párt 
ideológiai munkája nyomán, de az egyete-
mek ilyen irányú tevékenysége során is. 

A kulturális forradalom eredményekép-
pen olyan szocialista jogtudat kialakulása 
van folyamatban, amely megfelel ú j ál-
lamunk és jogunk jellegének is. Éppen a 
jogpolitikai elvekből eredően tekintjük 
elsőrangú feladatnak a magunk eszközei-
vel a jogász generációk gondolkodásának 
átalakítását, és az eddig elhanyagolt jogi 
propagandamunka kiszélesítését, megjaví. 
tását. 

Nem kívánunk továbbra sem hosszabb 
állam- és jogelméleti fejtegetésbe bo-
csátkozni, csupán arra utalunk, hogy a 
szocialista jogtudat, a szocialista jogi esz-
mék realitása, a népi demokratikus jog-
ban nyilvánul meg, hogy úgymondjam, a 
mi jogunkban materializálódik. Ennek 
folytán jelentőségét nem kell külön alá-
húzni. Elég utalni arra is, hogy a szocia-
lista típusú jogtudat közvetlenül a mun-
kásosztály által vívott osztályharc nyo-
mán alakult ld, amely harc a polgárság, 
és a törvényeknek az ellen a fala ellen 
irányult, amellyel a polgárság magát kö-
rülvette. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy ú j 
társadalmunk jogtudatában végbemenő 
változások ekerülhetetlenül visszatükrö-
ződnek a szocializmus jogintézményeinek 
felépítésében is. Megerősíti ezt a tételt 

jogalkotó szerveink törvényhozási tevé-
kenységének eddigi gyakorlata. H a szem-
ügyre vesszük magának a jogtudatnak és 
a jog közötti kapcsolatnak megjelenési 
formáit, mindenekelőtt meg kell látnunk 
a szocialista jogtudatnak a szocialista jog 
és a szocialista törvényesség megszilárdí-
tására gyakorolt hatásformáit. Ez a hatás 
a gyakorlatban jelentkezik egyrészt ab-
ban a szerepben, amit a szocialista jog-
tudat az állam jogalkotó tevékenységé-
ben betölt, másrészt pedig abban, amit 
a jogszabály a dolgozók és társadalmi 
szervezeteik és az állami szervek részé-
ről történő teljesítésében, továbbá az ál-
lami szervek és a hivatalos személyek ré-
széről funkcióik teljesítése során történő 
alkalmazásában visz. A népi demokra-
tikus jog által a szocialista jogtudat ki-
fejlődésére és megszilárdulására gyako-
rolt visszahatás formájáról is szólnunk 
keü. 

A szocialista jogtudat jelentősége a jog-
alkotó tevékenységében nyilvánvaló. Ab-
ban a kodifikálási munkában, amelyben 
a felsőoktatás jogi szakemberei különböző 
kódexeink elkészítése során résztvettek, 
messzemenően figyelembe vették azokat 
a lenini útmutatásokat, amelyek éppen a 
kodifikációval kapcsolatban hangsúlyoz-
ták a régi burzsoá jogi elvek határozott 
elvetését. Figyelembe vették tót, hogy az 
új jognak az ú j szocialista alap és az ú j 
állam érdekeiből kell kiindulnia és a dol-
gozók szocialista jogtudatára kell támasz-
kodnia. 

F j e jcszabályaink mellett népünk szo-
^ cialista tudatának, így jogtudatának 

megalkotásában rendkívül fontos szere-
pet töltenek be államhatalmi- és állam-
igazgatási szerveink, amelyek tevékeny-
ségük keretében valósítják meg a jogsza-



4 SZEGEDI EGYETEM ' 

Kilenc hét Kopernikusz szülőföldjén teremben közvetítették tele-
víziós berendezéssel, és még 
azok is zsúfolásig telve vol-
tak. 

Látogatás Torunban 
Ez év őszén másodszor töl- nak van berendezve. Kiváló ép — várfalrendszer védte gydkból lehet képesítést sze-

töttem hosszabb időt Torun- akusztikájú koncert-termében az idegen hódítók támadásai rezni. A bölcsészkar kivételé-T>ftm jllűíii/j nrr ni-frtmi s%nilatom* 
elől. Jellegzetes bástyái, épü- vei minden karon szakképzés 
letei híven mutatják, milyen és nem tanárképzés folyik. A 

ban, illetve az ottani egyetem , , , . 
Fizikai Tanszékén. A város ™k színvonalas zenei rendez-
a Visztula jobb partján fek- vény van ma is. A régi város-
szik Varsótól 230 km-re háza előtt áü a város szülöt. 
északra. A jelenleg 108 000 , , „., ,, , 
lakosú város igen régi ere- tenek• Mikolaj Koperntknek 
detú. Még a XIII. században (Kopernikusznak) szobra. A 

nagy gonddal védelmezték tanulmányi idő minden sza-
városukat régi lakói. A régi kon egységesen öt év. 
vár épületéből azonban már Az egyetem élete iránt — 
csak egészen kicsiny rész van ez egész Lengyelországra jel-
használható állapotban. lemző — sokkal nagyobb a 

A második világháború társadalom érdeklődése, mint 
után — a többi lengyel vá- menyei (tanévnyitás, ünnep-

ségek stb.) nagy nyilvánossá-
got kapnak a sajtóban és a 
televízióban. A televízió pél-
dául egész sor egyetemi tan-
évnyitásról adott ez évben it 
helyszíni közvetítést, vagy 
hosszabb filmhírt. Torunban 
a tanévnyitás előtti két hé-
ten a helyi sajtó állandóan 
hosszú riportokat adott a tu-
név előkészületeiről. A tanév-

előállítására szolgáló nyitó ünnepségre már a meg-
működik a városban, nyitó előtt egy héttel nehezen 

lehetett meghívót kapni. A 
rádió helyszíni közvetítést 
adott a tanévnyitásról. Az 
érdeklődésre jellemző, hogy 
a tanévnyitó ünnepség ese-
ményeit — az egyetem aulá-
ja mellett — még két nagy 

A rég! városháza tornya Kopernikusz szobrával. 

alakult és hosszú ideig a 
»Hansa városok- közé tarto-
zott. Fekvésénél fogva igen 
fontos kereskedelmi központ 
volt. Az 1939—45-ig tartó né-
met megszállás alatt számos 
veszteség érte. Az első évben 
kb. 2000 embert hurcoltak el, 
illetve gyilkoltak le a fasisz-
ták. 

Kopernikusz városa 
Torun számos szép műem-

léképülete közül is kiemelke-
dik a gótikus városháza a 
XIV. századból (tornya 1250-
ből való), amely ma múzeum-

heliocentrikus rendszert meg-
alapító Kopernikusz Torun-
ban született és ott élt 10 éves 
koráig. Szülőháza ma múze-
um, ahol a Kopernikusz-erek-
lyéket állítják ki. Egész To-
runban egyébként igen mély 
Kopernikusz-kultusz van. 
Nagy tisztelettel adóznak vi-
lághírű asztronómusuk emlé-
kének. Az egyetem mellett 
több intézmény, üzem viseli 
Kopernikusz nevét. 

A régi várost a Visztula 
felől — ma is szinte teljesen 

roshoz hasonlóan — Torun is 
gyors fejlődésen ment keresz-
tül. A régi város mellett egy-
másután épültek — és épül-
nek ma is — az új, modern 
városrészek. A város lakossá-
gának foglalkoztatását a fém-
feldolgozással foglalkozó üze-
mek egész sora biztosítja. 
Igen fejlett gépgyártás, mű-
szeripar, és villamosberende-
zések 
üzem 
Ezek melllett jelentős a vá-
rosban a vegyi, a konfekció 
és az élelmiszeripar is. 

Jelentós kulturális központ 
Torun. Számos középfokú — 
főleg technikum jellegű — 
iskolája van, melyekben a ta-
nulók ezrei tanulnak. A Len-
gyel Tudományos Akadémiá-
nak több kutató intézete (tör-
téneti, archeológiai, antrofizi-
kai, hidrológiai stb.) működik 
itt. Múzeumai közül a már 
említett Városi és Koperni-
ksz Múzeumokon kívül, az 
Etnográfiai Múzeum igen je-
lentős még, amely igen gaz-
dag anyaggal rendelkezik. 
Szép könyvállománnyal segíti 
a kultúrális és tudományos 
munkát az Egyetemi Könyv-
tár és a Kopernikusz Könyv-
tár. 

A toruni egyetem 
és a sajtó 

A Mikolaj Kopernikusz 
Egyetem 1946-ban alakult To-
runban. Jelenleg öt fakultása 
van (bölcsész, jogász, mate-
matika-fizika, biológía-geóló-
gia-földrajz, és művészeti,) 
amelyeken kb. 3000 hallgató 
taruil. A művészeti fakultá-
son zenei és festészeti tár-

Egyetemi 
„szertartások" 

Az egyetemi ünnepségek, 
így a tanévnyitó is, nagyon 
szertartásosan folynak le. 
Nemcsak az egyetemi tanács 
tagjai, hanem a professzorok, 
docensek és adjunktusok is 
tattárt viselnek. Az egyes ka-
rok oktatóit a különböző szí-
nű (kék, sárga, piros stb.) 
gallérokról lehet megkülön-
böztetni. A tanévnyitó ünnep-
ség keretében mutatják be az 
egyetem új oktatóit, itt tör-
ténik a docensi gabilitáció, 
esküt tesznek az első éves 
ballagták, stb. Ezen felül az 
egyetem egyik professzora 
tudományos előadást is tart. 

A toruni tanévnyitó ünnep-
ség ez évben három óránál 
hosszabb ideig tartott. Az 
ünnepség befejezéseként a 
résztvevők — az egyetemi ta-
náccsal együtt — megkoszo-
rúzták Kopernikusz szobrát, 
amely az egyetem fő épülete 
közelében van. 

Dr. Hevesi János 

Nagysikerű ifjúsági 
tánczenekari 

fesztivál 

bályokat. A lényegénél fogva népi ál lam-
apparátusunk ma mind szellemével, mind 
összetételével, valamint feladatánál és 
szervezeteinél fogva alkalmas arra, hogy 
a .tömegeket egyre jobban bevonva az ál-
lamigazgatás feladataiba, ezzel is fokozza 
a dolgozók politikai, s egyben jogi öntu-
datát. megtanítva őket arra, hogy valóban 
éljenek az alkotmányban és még jogsza-
bályokban lerögzített demokratikus joga-
ikkal. 

Népünk politikai és jogi nevelése terén 
fontos szerepet töltenek be bírói és ügyé-
szi szerveink, amelyek ma már valóban 
népi szervek, s amelyek fő feladatát kell, 
hogy képezze az állampolgárok szocialis-
ta szellemben történő nevelése is. Való-
ban találó az a mondás, miszerint a bíró-
ság konkrét, érthető formában terjeszti a 
szocialista törvényeket, s mozgósít azok 
végrehajtására, s ugyanakkor az állam-
polgárokban tudatosítja a mi ú j ideoló-
giánk legfontosabb erkölcsi-politikai vo-
násait. 

* 

Az életbe kikerülő jogásznak, bármilyen 
jogterületen is dolgozzék, jóval több gaz-
dasági ismeretre van szüksége, mint volt 
régen. Meggyőződésünk szerint a mi meg-
reformált tantervünknek éppen az a leg-
nagyobb gyengesége, hogy igen kevés a 
társadalmi gyakorlat által megkövetelt 
közgazdasági ismeret. Itt kívánom meg-
jegyezni, hogy a jogtudományi karckon 
való közgazdasági képzés, illetve a köz-
gazdasági egyetemen előadott jogi élő-
adások közötti helyes arány megtalálása 
a 20-as illetve 30-as években sok vitára 
adott okot a műegyetem és a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Jogi Kara között. 
Mindkét egyetem saját magának kívánta 
azok oktatását. 

Nem hiszem, hogy tévedek, amikor azt 
állítom: százalékosan arányítva a kifejezet-
ten jogi ismereteket a gazdasági ismere-
tekhez, ma viszonylag kevesebb ex asse 
közgazdasági ismeretet tanítunk a jogi ka-
rokon, mint a felszabadulás előtt. 

J a zze l szemben az hozható fel, hogy a 
mi tárgyaink messzemenően figye-

lembe veszik a történelmi-materializmus 
tanítását a jog és a gazdaság összefüggése-
iről és hegy a közgazdasági ismeretek taní-
tása — úgymond — nem feladata az Állam 
és Jogtudományi Karoknak. Az élet azonban 
rácáfol ilyen érvelésekre, mert hiszen tár-
sadalmunk életében az egyre jobban ér-
vényre » jutó és helyesebben érvényre ju-
tó közgazdasági szemlélet követelményé-
nek érvényt kell szerezni jogi oktatá-
sunkban is. Nem egy szocialista ország ú j 
oktatásában már ez a szempont nagyon 
helyesen előtérbe kerül, s nekünk is ezen 
az úton kell haladnunk, nem térve le az 
egységes jogászképzés vívmányáról, nem 
akarván ismét külön államtudományi, 
külön jogi, vagy éppen külön közgazda-
sági diplomát adni a jogi karokon. 

Fel kell figyelni azonban az élet hang-
súlyozta követelményekre, amelyek ugyan-
akkor ismételten elénktárják azt a problé-
mát is, hogy a nem jogi felsőoktatásban vi-
szont intenzívebb jogi kultúrát kell adnunk 
a jövendő szakembereknek. Éppen a mun-
kajog tudományának és gyakorlatának is-
merete nélkül nem tudok elképzelni sem 
mérnököt, sem közgazdászt sem pedig irá-
nyító agrárszakembert. Az a véleményem, 
hogy a műszaki, az agrár és a közgazdasági 
felsőfokú intézeteinkben folyó jogi oktatás 
keveset ad mennyiségileg a leendő szak-
emberek számára. Ezen segítenünk kell! 

Dr. Antalffy György 

Okos gondolat volt a diák-
tánczenekarok vetélkedőjé-
nek megrendezése december 
1-én a Szabadság Filmszín-
házban, ahol ezer főnyi kö-
zönség — amely főleg egye-
temistákból és középiskolá-
sokból állott — megállapít-
hat1!^: ezek az együttesek 
máris több i figyelmet és 
megbecsülést érdemelnének. 
A fiatal zenészek pedig lát-
hatták milyen érdeklődés 
kíséri produkciójukat. 

ö t tánc zenekar műsorát 
végighallgatva kimondhat-
juk: sikerült a KISZ 
városi bizottságának és az 
Egyetemi és Középiskolai 
Diákklub vezetőségének olyan 
műsort összeállítani, ami 
érdekli a fiatalságot, ahová 
nem kell nagy dobbal szer-
vezni a hallgatóságot, mégis 
telt házzal dicsekedhetnek. 

A zsűri az első díjat (2000 
forintos hangszer-utalvány) a 
D-f-C együttesnek adta. Ez a 
lelkesen tapsoló közönség 
taps-ítéletének is megfelelt. 
Játékukat biztonság, megfe-
lelő rutin és szellemesség 
jellemezte. Valamennyien 
képzett zenészek: Hulin Ist-
ván, Hampel Ferenc, Ham-
pel György, Hájos Ferenc, 
Kovács Ferenc és Joó Attila. 

A második helyre a Déry 
Miksa. Gépipari Technikum 
zenészei kerültek, és ez meg-
lepetésnek számított, hiszen 
a harmadik díjat elnyerő 
József Attila Tudományegye-
tem jazz-együttese fegyelme-
zetten, színvonalasan ját-
szott. A zsűri a második díj 
(1000 forinttos hangszerutal-

| vány) odaítélését azzal indo-
kolta, hogy a középiskolás 
együttesnek remek fúvós ka-
ra van és merészen megol-
dott szólóik egy kiváló 
együttes lehetőségét sejtetik. 
Ezek a fiatalok — Simon Ist-
ván, Varga István, Murka 
Kálmán, Baneth Péter, és 
Kelemen László — kellő 
szorgalommal jó együttessé 
válhatnak rövid idő alatt. 

A harmadik helyre szorult 
tudományegyetemi tánczene-
karnak meg kellett eléged-
nie a külföldi utazáshoz 50 
százalékos kedvezményt 
nyújtó díjjal. Reméljük, 
hogy a zenekart képező fiata-
lok — Major Gyula, Szomo-
rú István, Homoki Ferenc, 
Falusi László, Joó Attila. 
Vass Márton és Mucsi Ár-
pád — munkakedvét nem 
vette el és egy újabb vetél-
kedőn sikeresebben szerepel-
nek. 

A közönség biztatásának 
jeléül az 500 forintos külön-
díját az Ady Kollégium fia-
tal együttesének jutatta. 

— bé — 

Francia fotókiállítás 
Budapesten, a Belgrád hogy fényképrészletekből ban, hogy ezt egyáltalán 

rakpart egyik bérházában összevágott motázsokkal. nem érezzük. Egy kisváros 
beszálltunk egy rozoga lift- Az utóbbi módszerrel dol- ódon utcája, amikor a lám-
be, amely pillanatok alatt Oozó művész például Pierre pafény még bátran verseng-
feiröpített minket az ötödik Antonini. »Tanulmány- cí- het a hajnal első természe-
emeletre. Itt tartották mű képe óriási, kanyarodó tes fényével, melyikük önti 
ugyanis október 12-től no- villamossíneket ábrázol, s el jobban az utca köveit, 
vember 7-ig a francia foto- mellettük a kanyarban szín- »Félelem-. Ez a kép egy fel-
kiállítást. A három terem- te eltörpül egy sötét ruhá- függesztett emberi csontvá-
ben kiállított képek végig han levő ember. Hasonló a zat ábrázol az előtérben, há-
nagy látogatottságnak ör- »Magány« című foto, távol- tul pedig egy akt, amint 
vendtek. Ez talán az eddigi ban egy balerinával, elől ijedten elfordítja a fejét, 
francia fotókiállításoknak Vedig egy eredeti nagyságú Day készítette fénykép volt 
meg a francia fotóművészet körzővel, ötletességről tesz egyébként az egész kiállítás 
általános jóhirének tulajdo- tanúbizonyságot, a »Felhó- plakátja is (Műteremben), 
nítható. lyagzott festék- feliratú al- Okvetlenül meg kell még 

kotás. Itt tulajdonképpen emlékezni a Michaud testvé-
A kort fényképekben kífe- nem csinál semmi mást, rekről. Simoné Michaud 

jezni akaró művészek ália- mint egy premier planban »Nagygyűlés- című alkotása 
Iában két módszerrel próbál- levő olajfestéket fotoz, amely a kiállítás egyik legtöbbet 
ták megközelíteni a mai éppen lepattanni készül a vitatott képe volt. Ezen egy 
francia valóságot. A mai falról, s ezáltal a különböző fekete árny szónokol a tö-
francia valóságot, amely be festékdarabok különféle sza- megnek, amelyet sok fej áb-
meg beletartozik az a kép bályos és szabálytalan áb- rázol, de mindegyiknek csak 
is, amely egy algériai falut rákat alkotnak. Ehhez ha- a negativja van előhíva. Ha-
ábrázol csupa vályogviskók- sonló a »Kémcsövek- nevet sonló modorban dolgozta ki 
kai, de az is, amely egy eu- viselő foto is. Jacky Michaud »Hajótakarí-
rópai ruhába öltözött nevető Szép számban szerepeltek tók- című képéét, 
arab kislányt Linát mutatja, a francia (és nemcsak fran- Megkapóak voltak még 
s amelybe beletartozik a cia) művészek örök témája: Laurent Dalbos portréi, a 
párizsi művésznegyedről ké- Párizs. Ide tartoztak Róbert »Könyvbarát-, a »Kislány 
szített kép, s az éjszakai io- Lassus képei (Eső a város- papucsokkal- és a »Szemlé-
kál néger zenészének izzadó ban, Parkírozás) Jean La- lődés-, amelyen egy öreg 
portréja. Mint már említet- roche alkotása (Montmartre), parasztot fényképezett, amint 
tem, általában két irányból és Andre Leonard nagy tet- a távolban kutat valami 
próbálták ezeket a témákat szést avató képe: a »Párizs után. 
megörökíteni: egyrészt élet- rakpart-. A nagysikerű fotókiállítás 
bői elesett mozdulatok, jele- A kiállítás legszebb képei újabb tárlatlátogatókkal nö-
netek fotozásával, másrészt közé tartoztak Claude Day velte hazánkban a francia 
műteremben összeillesztett művei. A »hasad a hajnal- fotóművészet kedvelőinek 
fényképekkel, vagy talán he- címűn például egy sablonos táborát, 
lyesebb, ha azt mondjuk, témát lehet látni, úgy azon- »a. á.« 
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BOLDOG BALÁZS: 

Tengeri kaland 
Richárd. Katz, az ismert né-

met utazó ét jótollú író me-
sélte egyszer nagyapámnak, 
akinek kollégája volt az Ull-
st*m kiadóvállalatnál, hogy 
milyen nehéz dolog kitanulni 
a hajón való utazás összes 
fortélyait. Noha világcsavar-
gásain nagy gyakorlatra tett 
szert és kipróbálta az összes 
számbajöhető nációk hajójá-
ratait, nem talált olyan bár-
kát vagy úszó palotát, ame-
lyen nyugodt álomra hajthat-
ta volna a fejét. Hol a bár 
volt túl közel és áthallatszott 
a jazz, hol egy W. C. éjjeli 
forgalma zavarta a nyugal-
mát vagy a fedélzeten sétá-
ló szerelmes párok csókjai 
cuppantak túl hangosan. Egy-
szer a fülkéjének az ajtaja 

s fölött volt a jelzőcsengő, más-
* kor meg tigrist szállítottak 

a melbournei állatkertnek és 
szó sem lehetett alvásról. 

Rossz tapasztalatai fokozott 
elővigyázatosságra ösztönöz-
ték. Újabb útja előtt gondo-
san tanulmányozta a hajó 
tervrajtát, mielőtt kiválasz-
totta kabinját. Megelégedet-
ten távozott az irodából és 
bizakodva szállt hajóra. Ezút-
tal nem érhette meglepetés. 
De alig, hogy lepihent első 
este, hangosat rikoltott egy 
papagáj. A második rikol-
tásra kutyaugatás válaszolt. 
Még fel sem ocsúdott, ami-

kor közvetlen közelből disz-
nóröfögés hallatszott. Mintha 
kígyó csipte volna meg, úgy 
ült fel ágyában és megnyom-
ta a csengőt. 

— Disznóólban utazom, 
vagy postahajón?.,, támadt a 
belépő stewardra. Az fölé-
nyes nyugalommal nézett a 
feldúlt utasra, majd halk 
hangon közölte Katzzal, hogy 
a szomszédos fülkében utazik 
Miss Feroni, híres artistanő 
és a második ágyat kibérelte 
idomított malacai számára. 

— Hogy képzeli ezt? — 
pattogott a felbőszült utazó. 
— Panaszt emelek a kapi-
tánynál. ölesse le ezeket a 
dögöket. Friss húsuk kelle-
mesen élénkíti majd az ét-
rendet! 

— Ez lehetetlen —, felelte 
arcizomrándulás nélkül a ha-
jópincér. — A művésznő ezer 
fontra biztosította a számot. 

A steward nyugalma telje-
sen kihozta sodrából a világ-
járó írót. 

— Vegye tudomásul, — or-
dította, — hogy feljelentem a 
hajót a... 

Nem fejezhette be monda-
tát, mert kopogtak a falon és 
megszólalt egy szemrehányó 
női hang: 

— Az isten szerelmére, 
hagyja végre aludni szegény 
állataimat... 

£gjj, s mcu 

Egérrel és elefánttal... 
Az egyik lélektan órán a 

prof. az ösztönökről és azok 
vakságáról beszélt. Elmond-
ta, hogy kísérlettel igazolták 
ezt, mégpedig a következő 
formában: Az anyamacska 
mellől elvették kölykeit és 
helyükre kis patkánykölykö-
ket tettek. A macska elfo-
gadta a kölyköket, nevelte 

azokat és mikor egy kandúr 
meg akarta támadni vélt 
kölykeit, megvédte őket . . . 

Mellettem ülő barátom 
megjegyezte: 

— Mennyivel meggyőzőbb 
lenne, ha EGÉRREL és ELE-
FÁNTTAL bizonyították vol-
na ezt a kísérletet. . . 

Újfalud! László 

'Mtczky, íSLi&lt: 

Az én karácsonyom 

Havas fenyőket várok, 
szikrázó jeget, harsány 
kacagást, mely betölti szívem, 
és melegít, idézi bennem 
sok régi karácsonyom. 
. . . Erdei úton megyek, 
mögöttem szánkó siklik 
puhán, éti a fákat lesem, 
hogy míg rájuk borul a 
lila homály, egy közülük az 
enyém legyen. 
Kezemben éles fejsze villan, 
lecsapok, « a sudár kii fény« 
már szánkómra dől. 
Indulok kaza, de körülvesd 
némán a csend, félni 
kezdek mert oly riasztó a 
nesztelen erdei est. 
Kanyargós ösvényen rohanok, 
ágak csapnak, nyakamba zúdul 
a hó, a szánkót cibálom libegve, 
mégis elér az este, 
rámborul a lila homály, 
kusza vonalak futnak a h a v o n . . . 
Otthon megállok fáradtan remegve 
s az alvó kis fenyőt karomba (Melve 
befutok, s szobánk aarkábs tcuMn. 
Ott á l l . . . nem kell csillogó disz r á . . . 
szebb így nekem! 
Lombjában u erdőt érzem, 
kis ága az ünnep m a g a . . . 
Ssáll, átáll, máig i ( elér az mai, 
tízéves karácsonyom.. . 
Most nincs fejszóm, hogy fényét végjak, 
• az erdő >• ad már fát nekem, 
csak emlékeket és gyantás Illatot. 
De szivemben él még sok karácsony. 
mely velem van, ha akarom, 
mig havas fenyőket vérek. 
szikrázó Jeget, harsány 
kacagást, ml betölti szívem, 
és melegíti minden ünnepem. 

C S O Ó R ISTVÁH: 

Galagonyagally 
HOSSZÜKAS vastag könyv 

a Tiszatáj Kiskönyvtár jubi-
leumi, huszönötödik kötete. 
Látszatra hasonlít a többi-
hez. Boritólapján élénk szí-
nekkel festett egyszerű kép. 
Kék sapkás férfi megy a jel-
zőoszlopokkal szegélyezett 
úton. 

Lapjain negyed-évszázad 
novellatermése és egy kisre-
gény. írójuk már az ötvenet 
tapossa. Móricz Zsigmond 
lapjában jelent meg első el-
beszélése. 1943-ban kiadott 
két regényét — sok más re-
ménnyel együtt elvitte a há-
ború. De pár éve csalódá-
sok és örömök emlékké kris-
tályosodva újra megeleve-
nednek írásaiban. 

Csoór István novellái kö-
zül kétségtelenül a felszaba-
dulás előtti időkben játszó-
dók a legsikerültebbek. 

Templomhely — című el-
beszélésében megtalálhatók 
az író összes erényei. A már 
Bihar fele dörgő ágyúk ár-
nyékában egy öreg tanyai 
paraszt, Suta Imre az egész 
közösség felgyülemlett utá-
latát zúdítja gazdája részeg 
fejére. 

Másik legsikerültebb no-
vellájában, A csobányos-ban 
egy kubikus banda árva víz-
hordógyerekének talpraesett-
ségét meséli el. 

öt perc — című írásában 
egy szemcsétlen asszony út-
jának viszontagságait mu-
tatja be — ki férjét akarja 
meglátogatni a börtönben. 

Mindhárom novella stílu-
sában a komor háttér, a 
szaggatott előadás, a cselek-
mény izzása — balladák han-
gulatát idézi. Ezek az írások 
mind szemléletükben, mind 
stílusukban nagyon moder-
nek• Csoór István találó ha-
sonlatai, gyönyörű leírásai, 
élő képei nem különállóak, 
hanem szervesen beleillesz-
kednek a cselekmény mene-
tébe. Alakjainak e elevensé-
ge, természetes viselkedése 
a legjobbak közé emelik író-
jukat. 

CSOÓR ISTVÁN legegyé-
nibb írói vonása, természeti 

képeinek leírhatatlan gazdag-
sága. Szűkebb hazájának, a 
körösi tájnak szépsége, friss 
levegője, mintegy körüllengi, 
beburkolja a cselekményt. 
Leírásai még a gyengébben 
komponált írásokat is élve-
zetes, felejthetetlen olvasmá-
nyokká teszik (A hangok 
messzire szállnak.) 

Nem lehetünk ilyen jó vé-
leménnyel az új parasztvi-
lág ábrázolásáról. Téesz- no-
vellái (A kerecsenytojás, A 
gereblye.) a fölvetett kérdé-
sek leegyszerűsítésével fel-
vetik azt a problémát, hogy 
Csoór István csak a régi vi-
lágot ismeri kellő írói mély-
séggel. Ezt mutatják azok az 
elbeszélések is, amelyekben 
a régi és az új tipus összeüt-
közése adja a konfiktust. 
Ezekben az írásokban szem-
betűnően jobban sikerült a 
régi morált képviselő em-
berek ábrázolása. (A megfe-
jelt közmondás. A víz soha-
sem alszik.) Ez azonban csak 
a novellák kisebb részére 
érvényes. 

A KÖTET munkáshősöket 
szerepeltető novellái közül 
talán A pléhre ültetett halál. 
— legsikerültebb, ahol az író 
groteszk ötletében egy egész-
séges, életerős figura él. De 
külön ki kell emelnünk a 
Hasra feküdt lélek — című 
novellát is mely a leírá-
sokkal való ábrázolás iskola-
példája lehetne. 

Néhány szót a címadó kis-
regényről. 

A Oalagonyagally az első 
téeszesités hősi korszakában 
játszódik. Olyan problémát 
feszeget, mely pár éve még 
kényes témának számított. 
Központi figurája Csató Fe-
renc »pettyes ember« Végzett 
mérnök, de politikai okok 
miatt nem tud elhelyezkedni, 

s mint jószágösszeíró tengeti 
életét. Egy véletlen találko-
zás folytán ismerkedik meg 
az alkotmány szövetkezet el-
nökével, kinek megtetszik a 
mérnök bolondos haltelepí-
tést terve. E merész vállal-
kozás küzdelmes napjait me-
séli el az író. A regény leg-
szembetűnőbb erénye, hogy 
mindvégig izgalmas olvas-
mány. Egyenes meseszövésé-
vel a mérnök küzdelmén ke-
resztül egy termelőcsoport 
újjászületését mutatja be. 

Csató Ferenc a »megszá-
lőtt«, hallatlan munkabírású 
ember,„ki a legnehezebb per-
cekben is hisz végső sikeré-
ben. Rajta kívül sikerült az 

Írónak néhány olyan eredeti 
tipust megrajzolnia, mint 
Balogh István, vagy özv. 
Krisztné. 

Ezt az Írást U átszövik a fe-
lejthetetlen természeti képek, 
a már szinte tzakmai pontos-
ságú leírások, a népi beszéd-
modor és a nyelvi kifejezé-
sek tudatos használata. 

CSOÓR István írásaival 
mfind többször találkozunk 

a különböző lapokban. Leg-
újabb novellái és kisregénye 
mind azt bizonyítják, hogy 
egy küzdelmekben gazdag 
írói életpálya új, fellendülő 
szakaszának lehetünk tanúi-

T. P. I* 

Tóth Sándor: Anya gyermekével 
Rézdoni borítás a X. Vásárhelyi Oazl Tárlatról. 

OLtfnLvudl AáiiU: 

Láttam az arcod a f ényben 

\ z utcán 
nikor együtt mentünk — 
«ml ék.szel? 
Megálltak a hangok, 
beszédek 
halk zsongással 
nőttek fel 
\ sokszínű esti fények 
'••s néztem 
íézíem az arcod 
• fényben 

csöndes halk szeretettel 
és jöttek 
ámuló vágyak tolongva 
meg szavak 
szépek, lágyan suttogék 
• csak mentünk 
a hallgató esti csodák közt 
hallgatja 
mint összeveszett szeretők. . . 

Ölák Qátun: 

Mit rejt a homály 
Mit rejt a homály, hova tilnt 
a tavam, a nyár lobogón 
milyen őszre vetíti a 
fényt, a elboruló színeit? 

Csupa tréfa minden, csupa 
játék a világ: tavasz és -
nyár a múló percek Síén; 
nevetnem kell: hogy fut tovább 

minden év, mind, tl víg nyarak, 
kőszin kalászok, j a j s öröm. 
Csodálkozom. Égő szemem 
lehúnyom, S elszáll a madár. 

Feri a kirakat előtt áll meg 
Közelbújik az üveghez és nézi a 

halomra rakott hurkát, a vastag só-
zott szalonnát, a porcelántálban cso-
mózott töpörtőt és a madzaggal át-
kötött sonkát. 

Vidd arrébb a pa tád . . . 
Felveszi a körömvéget és Miai felé 

nyújtja. 
— Hogy lehet valakinek ekkora kör-

me? 
— Növeszti a T-vitamin. . . 

CSOÓR ISTVÁN: 

A katonaköpeny 

Nyel sűrűn egymásután. 
Katonaköpenyét Összehúzza magan 

és indul tovább. 
* 

Misi a debkályha mellett ül egy 
öreg széken és nagy villájú sza 
bócllóvaí vágja a körmét. Fattan 

a szaru, belehull a lavórba, s piros te-
tejű dobkályhára, ahol vargátránt rög-
tön és görbére kunkorodik össze. 

Csattan az olló és az elvágódó kö-
römdarab homlokon vágja Lacit. Fel-
pislant az asztal mellől és úgy Mól, 
körben rátenyerel az aprópénsr*. 

— Milyen? 
— T! Tepertő! Bőrrel és anélkül . . . 

Tíz deka és egy félvekni. . . Félkanna 
víz és az ember hasa úgy áll, mint a 
kitömött l ibanyaka. . . 

Pista nyújtózkodik és olyan nagyot 
ásít, hogy az állkapcsa recseg és 
majd kiakad. Széken ül és n 

zoknis lábát az asztal sarkára pakolja. 
— Hány óra? 
Laci a pénz szortírozása kösbeo f»-

léje fordítja a vekkert 
— Számold ki! 
Pigta ásít és hangosan számol: 

— Hat óra lesz tíz perc múlva . . . 
Öránkínt siet három és félpercet.. . Az 
este hét órakor húztuk fe l . . . Majd 
huszonnégyóra, ötvenperc hí jával . . . 
T e h á t . . . Huszonháromszor . . . 

Legyint. 
— Mindegy! 
Misa az olló végével a körmealját 

takarítja. 
— Randid van? 
— Lehetne. . . 
— Csak? 
— Nincs kivel . . . 
— Muja vagy! 
— Lehet . . . 
Behunyja a szemét és hangosan áb-

rándozik: 
— Ne legyen több negyvenöt kiló-

nál. . . Száznegyven centinél.. . Lehet 
szőke és a füle mellett olyan pihék le-
gyenek, amiket bizserélni lehet . . . Vi-
selhet melltartót, de csak feketét . . . 
Képzeljétek el egy hófehér bőrű nőt, 
fekete melltartóban és fekete haris-
nyában. . . Medvebőrön fekszik, csak 
a kandalló világít rejtelmes fénnyel . . . 

Laci zsebregyüri az aprót és az egyet-
len rongyos tizest úgy haj t ja össze, 
mintha szagos füvet helyezne el az 
öreg zsoltárban. 

— Apropó.. . kandalló! Tegyél a tűz-
re! 

— Nem én következem... 
— Hát ki? 
— Misa! 



4 SZEGEDI EGYETEM ' 

Semmelweis-dijial tüntették ki 
Ivanovics professzort 

A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Mikrobiológiai Inté-
zetének igazgatóját, az idei 
Semmelweis-díjjal kitünte-
tett Ivanovics György akadé-
mikust mukahelyén kerestük 
fel, hogy bemutassuk őt la-
punk olvasóinak. 

Magas, őszesedő, élénk te-
kintetű embert faggatunk ed-
digi munkásságáról, önmagá-
ról nem szívesen beszél, in-
kái 

osztásba, ahol igen Jól meg-
állják helyüket. Valamennyi 
kedves tanítványról szólni 
lehetetlen egy rövid beszél-
getés során. Kettőről mégis 
megemlékezett. Cserei-Pec-
hány Éváról, aki a Kőbányai 
Gyógyszergyárban a B. 12. 
termeléssel foglalkozó osztály 
vezetője, és dr. Koch Sándor-
ról; ő az OKI-ban a gyer-
mekparnlí/is r"--- ' oltóanya-

A reális munkaterv siker 
Beszélgetés Várkonyi Zoltánnal, a JATE KISZ V. B. titkárával 

Ivanovics professzor — előadás közben 

téren elért. terveiről és mun-
katársairól akiket- nagyobb-
részű 6 vezetett be a tudomá-
nyos kutatásba, t " 

BeMifigetésimk, ri s6 percei-
bem • Sem mel vr>eis-éreTO 
és <h'j történetét elevenítjük' 
f e l 05 é r o J ezelőtt a Buda-
pesti Orvostudományi Egye-
tem Tanácsa alapította, abból 
a célból, hogy az orvostudo-
mány egy kimagasló képvise-
lőjét évenként ezzel jutal-
mazza. Rusznyák István, Ba-
báéi Antal, lssekutz Béla és 
Gepezi Kiss Pál -után — akik 
vaiazoennyien budapestiek 
-voltak — esett a választás a 

dr. Ivanovics György-

A Budapesti Orvostudomá-
nyi Egyetemen szerzett okle-
veSeí 1828-ban. Már egyetemi 
hallgató korában intézetek-
ben dolgozott. Szegedre 1929-
ben került és azóta itt dol-
gozik ebben az intézetben, 
előbb tanársegédként majd 
lMO-től kezdve igazgató pro-
fwvfgorként- Harminc éve ta-
nít és tanítványaira büszke-
séggel gondol mindig. Közü-
lük sokan kerültek felelős be-

Három évtized a katedrán 
nagy idő. Sokan elfásulnak 
ekkorra már. ö t az ellenke-
zője jellemzi. »A fiatalosság, 
az egyetemistákkal való ered-
ményes foglalkozás egyik 
nyi t ja- — vallja. — »Szeretek 
fiatalemberekkel dolgozni.-

— Mi a véleménye a ma-
gyar orvosképzésről? — tet-
tük föl ennek kapcsán a kér-
dés t 

— A magyar orvosképzés-
nek komoly tradíciói vannak 
— mondotta, — igyekezett 
mindig kellő természettudo-
mányos ismereteket nyújta-
ni a leendő orvosoknak és 
nem tekintette elsőrangú 
szempontnak a prakticizmust. 
Külföldre került orvosaink 
épp ezért is állják meg he-
lyüket kifogástalanul, mégha 
nyelvi nehézségekkel is kell 
küzdeniök. vagy esetleg a 
legmagasabb követelménye-
ket támasztják velük szem-
ben. 

— Milyen elv alapján ké-
szült ezévi tervük? 

— Legfontosabb felada-
tunk a kommunista szak-
ember képzés segítése. Cé-
lunk: elérni, hogy a mate-
rialista világnézettel rendel-
kező egyetemistákat nevel-
jünk, akik nem ceupán tan-
tárgynak tekintik a marxiz-
must-leninizmust, hanem 
életük iránytűjének, és a 
gyakorlatban is képesek al-
kalmazására. 

— Milyen feladatokat kell 
ennek érdekében megolda-
ni nk? 

— Segítenünk kell az 
egyetemi oktatás reformjá-
nak megvalósítását. A szár-
mazási kategóriák megszün-
tetéséből fakadó pi-oblémák 
megoldásit vállalni. Az 
ISZM mozgalmat fokozott 
mértékben a kommunista 
szakember képzés szolgála-
tába állítani. Nevelő mun-
kánkat minden területen 
(kulturális, sport stb.) rend-
szeresebbé tenni és hatéko-
nyabbá, valamint megszi-
lárdítani szervezeteinket 
szervezés! és vezetési mód-
szereinket tökéletesíteni, 
hogy a fentebbi feladatokat 
mind sikeresebben oldhas-
suk meg. 

— Melyik feladat a leg-
fontosabb? 
_ — Nehéz erre válaszolni, 

mert valamennyi terület 
fontos. Munkánk eeységes 
egészei képez, illetve kell, 
hogy képezzen, mert más-
képp hogyan is lehetne el-
képzelhető nevelő szerepünk 
sikere. 

— Munkatervük szerint 
mi az alapvető kötelessége 
minden klszistansk? 

— Igyekezzen minnél Jobb 
szakember lenni! Az egye-
temi oktatás reformjának 
gyakorlati alkalmazását épp 
ezért kísérjük figyelemmel. 
Ezért támogatjuk a világ-
nézeti oktatás ú j formáinak 
kialakítását is. 

— Hogyan épfll fel az ú j 
politikai oktatási rendszer? 

— Az eddigi politikai kö-
rök és marxista körök né-
hány kivételtől eltekintve 
sablonosak voltak. A jövő-
ben igyekszünk kislétszámú 
öntevékeny csoportokat szer-
vezni, melyek tagjainak ér-
deklődési körébe vágó elő-
adássorozatokat biztosítunk. 

Ezeken nem az előadáson 
lesz a hangsúly, hanem a 
vitán, a vélemények kicseré-
lésén. Tematikájukat is úgy 
kell összeállítani, hogy lehe-
tőleg a tananyagban nem 
szereplő fontosabb alapfo-
galmákkal Ismerkedjenek 
meg. 

— Milyen eredmények 
vannak máris e téren? 

— Eddig 72 új alapokon 
nyugvó kört tartunk szá-
mon. 9 marxista kört, 39 
politikai kört, 3 etikai kört, 
11 esztétikai kört, 3 nem-
zetközijogi kört, és 5 val-
láskritikai kört többek kö-
zött. Vannak speciális ér-
deklődést kielégítő körök 
is. mint a harmadéves böl-
csészek ' úgynevezett Lanin-
körc (Lenin életét és mun-
kásságát tanulmányozzák 
részletesen) valamint ugyan-
csak a harmadéves bölcsé-
szek irodalompolitikái köre. 
Kiszélesítjük a diákkörök 
hálózatét Is. Ezek a Filozó-
fiai, a Tudományos Szocia-
lizmus és a Politikai Gaz-
daságtan tanszék segítségé-
vel létesülnek. 

— Milyen eszközökkel kí-
vánják a tanulást elősegíte-
ni? 

— Az. ideális az lenne, ha 
valamennyi tanulmányi cso-
port napirenden tartaná ezt 
és csoportgyüléseken ösztö-
nöznék rászoruló társalkat, 
valamint a segítést is önál-
lóan szerveznék meg, hiszen 
ők ismerik legjobban a kö-
rülményeket. így alakulhat-
na ki a jó kollektív szel-
lem is, ami jótékonyan hat-
na bizonyára a hivatástudat 
fejlesztésére is. Ezt egyéb-
ként az első évfolyamtól 
kezdve kell kialakítani. 
Ezért is vállalták el a fiatal-
oktatók. akik KISZ-tagok az 
első évfolyammal való fog-
lalkozását. 

Az elmélyült tanulást 
akarjuk elősegíteni a szak-
mai versenyekkel, valamint 
a Szocialista brigádokhoz 
hasonló -tanulmányi cso-
portok- megszervezésével is, 
amelyek az elmélyült tanul-
mányi munka mellett első-
sorban kollektív eredmé-
nyek elérésére törekszenek. 
A hivatástudat kifejleszté-
sének szolgálatába állítjuk 
a nyári szakmai gyakorla-
tokat is. Azon leszünk, hogy 

komolyan vegye mindenki 
és ne töltse ott haszontala-
nul az idejét. 

Ugyancsak a hivatástudat-
tal hozható kapcsolatba a 
KISZ-nek a pedagógus kép-
zés fölött vállalt védnök-
sége. A védnökségi rend-
szer kiépítése most még 
kezdeti szakaszában van. 
Lényege az egésznek pedig 
az, hogy már a középiskolá-
tól kezdve segítsünk azok-
nak, akik vonzalmat érez-
nek a tanári pálya iránt. 
Ezekkel a KISZ állandótn 
tartsa a kapcsolatot. 

— Hogyan tudják ezt 
megszervezni? 

— Első és másodéveseink 
középiskolás KlSZ-saerveze-
tekben vállalnak munkát, 
hogy segítsék őket, A har-
madévesek szintén bekap-
csolódnak az úttörő illetve 
a KISZ-munkába, A ne-
gyedéveseknek a hospitálá-
sokon nyílik alkalma közép-
Iskolás tanulókkal való fog-
lalkozásra, az ötödéveseknek 
pedi j a gyakorlótanítások 
alkalmával. Ily módon ezek 
segílségével felfigyelhetünk 
jónéhány tanulóra, aki ta-
nár akar lenni, és mi már 
a felvételi vizsga előtt meg-
ismerhetjük őt. Természete-
sen ez. szűk működési terü-
lete miatt minden jó aka-
rat ellenére a felveendő 
egyetemi hallgatók igen 
csekény hányadát tudjuk 
előre megismerni. 

— A felvételi bizottsá-
gokban milyen szerep há-
rul n KISZ-re? __ 

— Ugyanaz, mint a bi-
zottság bármely tagjára, a 
legtehetségesebbek kerülje-
nek be az. egyetem padjai-
ba. Ezért fontos az, amit 
már fejtegetni kezdtem az 
előbbiekben. A lehetőséghez 
mérten meg kellene vala-
melyest ismerni felvétele-
zőiriket már a viwga előtt. 
Kimenni a tsz-ekbe. üze-
mekbe. felkeresni egy-két 
éve végzetteket, akik már 

kellő éietismerettel rendel-
keznek és alkalmasait to-
vábbtanulásra. A felvételi 
vizsgákon pedig olyan lég-
kört kell teremtenünk, ahol 
minden gátlás nélkül a leg-
jobban megismerhetők a je-
lentkezők. El kell beszél-
getni velük * a bizottsághoa 
való bejutás előtt és utána 
is. Fontos feladat még a 
téren a felvettekkel való 
tényleges foglalkozás. Kü-
lönösen a fizikai munkát 
végző szülők, gyermekeik-
nek való segítségnyújtás, 
hogy azok a hátrányok, 
amelyeket környezetükből 
magukkal hoztak az első 
szigorlat idejére megszűnje-
nek. 

— Milyen célt szolgál az 
ISZM? 

— Valamennyi célunkhoz 
eszköznek kell tekintenünk, 
vagyis a kommunista szak-
ember képzést kell, hogy 
szolgálja. Három formáját 
kívánjuk bevezetni: 1. a ta-
nulmányi és politikai mun-
kát, 2. a társadalom érde-
kében kifejtett hasznos te-
vékenységet (pl.: tái-sadal-
ml munka) 3. önnevelést. A 
lényeg az, hogy a tanulmá-
nyi idő alatt az ISZM kere-
tében végzett munka felö-
lelje a kommunista nevelés 
valamennyi területét. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a tár-
sadalmi, kultúr és sport 
munkát tömegessé tegyük, 
minél több KISZ-tagot von-
junk be ezekbe. 

— A fenti célokat és fel-
adatokat csak jó »tervezés-
sel, és vezetéssel lehet elér-
ni. Mit tesznek ennek érde-
kében? 

— Emeljük a vezetés és a 
szervezés színvonalát. A 
.TATE KISZ-szervezetének a 
létszáma mintegy kettőezer. 
37 alapszervezetünk műkö-
dik. Ezeknek összefogása és 
kellő irányítása nélkül nem 
lehet kielégítő eredményeket 
elérni. 

— b. gv — 

— Mi a véleménye a mai 
egyetemistákról? Megállják-e 
helyüket ők is? 

— A komoly munkától ők 
sem riadnak meg. Bízom ben-
nük! 

Mivel foglalkozik, mi ku-
tatásainak lényege? — tettük 
fel a következő kérdést. Meg-
tudtuk, hogy 1935 óta foglal-
kozik már baktériumok ta-
nulmányozásával, de az utób-
bi években ú j szempontok 
szerint kutat. Jelenlegi mun-
katársai közül Marjai Erzsé-
bet dr. nagy lelkesedéssel se-
gíti. Kutatásaik célja az, hogy 
kimutassák a baktériumok 

betegségokozó tulajdonságát, 
azt, hogy milyen biológiai 
tényezőkkel lehet ezt meg-
magyarázni. Eléggé tisztázat-
lan kérdések ezek. Hogy egy 
baktérium miért okoz beteg-
séget, két tényezőtől függ, két 
lény függvénye: az egyik a 
baktérium, a másik a gazda-
szervezet. Kettőjük kölcsön-
hatásán sok múlik. Ezt az 
eddigi kísérleti tapasztalatok 
igazolták. Jelenleg a lépfene 
bacilluson végeznek kísérlete-
ket. Munkájuk eredményes-
sége, reméljük, ismét segít-
séget ad egy újabb lépés 
megtételéhez. 

Misa az ollót emeli fel a magosba. 
— Most tettem rá a háziasszony ko-

mótos székjének a l á b á t . . A jobb kö-
vetkezik. . . 

Pista ás í t 
— Sorsoljunk. . . Ha korona, Laci, ha 

írás, Misa . . . 
— És te? 
— Ha élére á l l . . . ! 

Misa röhög. Szőke üstökét felveti. 
A megtisztított lábát újságpapír-
ra teszi és a másikat emeli ki a 

lavórból és ócska kötővel megtörli. 
— Háromig számolok, ha addig nem 

intézed el a kályhát, akkor. ' . . 
— Akkor? 
Az ollót csattogtatja felé. 
— Reggelre vékony hangod lesz.. . 
Nyögve emeli le a lábát az asztalról 

és a kályhához cammog. Kinyitja az 
a j tót és a frissen tördelt széklábból 
megpakolja a tüzet. Utána nyújtózko-
dik. Hosszú, vékony karjaival majd a 
plafont éri: 

— Ha egy napig lehetnék király! 
— Mit csinálnál? 
— Mit? 
Visszaül a székre és a lábát felrakja 

az asztalra. Ügy Igazítja, hogy a sar-
kán a lyukat eltakarja az asztal. 

— Vennék egy pár zoknit . . . 
— Tovább. . . 
— Neked egy télikabátot. . Marha-

Mgy szfirgallérra) és öklőr .-,yl 
gombokkal.. . 

— Tovább! 
— Lacit bedugnám Révayhoz, hogy 

komolyabb könyvekkel házaljon, ne a 
Molnárné lányával. . . 

— Tovább! 
— Sorakoztatnám a város összes lá-

nyait tizedes mérleggel és egész nap 
mércsikélném... 

— Tovább! 
— A házinénit betenném a jégszek-

rénybe, megvenném az összes könyvet 
és jegyzetet és a preifnak egy jó me-
leg szívet tennék, a régit meg a ku-
tyáknak adnám 

— Tovább! 
— Bizonyisten nem tudom.. . Meg-

hülyülnék és nem tudnám mit kezd-
jek a nagy boldogsággal... Te például? 

— Én? 
Az ollót leteszi az asztalra. Felhúz-

za a térdét az álláig. Nézi a légypety-
tyes villanykörtét, a sárgásán beteg 
fényt és a laposranyomult kályhacsö-
vet. 

— Te!? 
— Felvenném télikabátot, amit te 

adnál . . . Elmennék a Nagyfőnökhőz 
és . . . 

— Felpofoznád... 
— Nem. . . 
— Hát! 
— A főkönyvbe leíratnám vele h*-

romszázszor, hogy a díjtalan ^ » o k -
nak, havonkint legalább nagyven pen-
gőt kell f izetni . . . Kéthetenként egy-

szer elhívni vacsorára a Hűvösvölgy-
be, előre megbeszélt kajára és a kék-
szalonban elszívni egy vastag, gyűrűs 
szivart a leánya társaságában.. . 

— Nem forró a fejed? 
— Nem! 
— Nem is szoktál szédülni? 
— Csak ha éhes vagyok.. . 
— Bilibe sem ért még a kezed? 
— Nem! Mit akarsz vele? 
— Örült kucséber! Negyven pengő 

és potya kaja, nagy szőke lajhár, míg 
egyet mozdul, otthon beérik a tegnap 
vetett tengeri. Negyvenezer pengő...! 
Saját villa és megfogadnád a Nagyfő-
nököt Johnnak, a lányát meg pesz-
r ának . . . 

Laci megcsörrenti zsebében az ap-
rópénzt. Halkan szól, nem néz a 
fiúkra, csak az üres asztalra, amin 

elmázolódott a régi lókolbász leve, 
prézlivé száradt kenyérmorzsákkal 
van teli és a hasadékban annyi mo-
sza t amiből szappant lehetne főzni. . . 

— Feriről ne feledkezzetek meg. . . 
Egy ágyat szerezzetek neki valamelyik 
szanatóriumban.. . 

Misa az ollóér nyúl, de nem vágja a 
körmét, Pista leveszi a lábát és a lyu-
kat úgy huzigája össze, hogy ne virít-
son a bőre. 

Nem szólnak, csak a kályhában ég 
az öreg szék lába és a vekker kara-
tyol szélsebesen, mert óránkint három 
ét télpwcet s iet . . . 

, Folytatjuk.) 

December elején a Román 
Akadémia meghívására két-
hetes romániai tanulmányút-
ra utazott dr. Greguss Pál 
Kossuth-díjas egyetemi tanár. 
Ott tartózkodása során elő-
adásokat tart a bukaresti és 
a vidéki egyetemeken eddigi 
kutatásainak eredményeiről. • 

A bratislaivi egyetem 
gyógyszerésztudományi kará-
ról Szegedre látogatott dr. 
Smogrovic docens, tudomá-
nyos dékénhelyettes és Szűcs 
László adjunktus, hogy az it-
teni Gyógyszerésztudományi 
karnak a munkáját tanulmá-
nyozzák. Elutazásuk előtt 
megállapodtak dr. Nóvák 
István dékánnal, hogy a kar-
hoz tartozó intézetek közötti 
tudományos kapcsolatok kié-
pítését megkezdik. Elkészült 
az 1964. évi munkaprogram 
és szóba került az 1965-ben 
Bratislavában tartandó tudo-
mányos konferencia néhány 
fontos kérdése is. 

* 

Kettős jubileumról emlé-
keztek meg a budapesti Mű-
szaki Egyetemen: dr. Csű-
rös Zoltán akadémikus, egye-
temi tanári kinevezésének 25. 
évfordulójáról, valamint az 
általa vezetett szerves ké-
miai technológiai tanszék 
ugyancsak negyedszázados 
fennállásáról. 

Az egyetemi tanács nevé-
ben dr. Elek Tibor rektorhe-
lyettes köszöntötte a jubi-
lánst, s átadta az egyetemi 
tanács ajándékát. A Műve-
lődésügyi Minisztérium, a 
Veszprémi Vegyipari Egye-
tem és a volt tanítványok 
nevében dr. Polinszki Ká-
roly, a Művelődésügyi Mi-
nisztérium főosztályvezetője 
üdvözölte dr. Csűrös Zoltánt 
és a negyedszázados tan-
szék dolgozóit 

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság 
magyar szakosztályának de-
cember 10-1 felolvasó ülésén 
dr. Bodnár Ferenc, a József 
Attila Tudományegyetem Ma-
gyar Nyelvtudományi Intéze-
tének tanársegéde felolvasta 
A magyar azonosító mondat 
néhány kérdése című dolgo-
zatát. 

Dr. Antaltfy György egye-
temi tanár, a József Attila 
Tudományegyetem rektora 
december 10-én délben foga-
dást rendezett a Nemzetközi 
Munkajogi Kollokviumon 
résztvevő vendégek, valamint 
tudományegyetemünk Jogi 
Karának professzorai és do-
censei részére. 

December 11-én dr. Blczó 
György, Szeged város Taná-
csa vb. elnöke fogadta a 
Munkajogi Kollokvium 
résztvevőit, december 12-én, 
csütörtökön este pedig tudo-
mányegyetemünk Jogi Kara 
rendezett ünnepélyes vacso-
rát a résztvevők számára. 

Emlékestet rendezett a Ku-
bai Béketanács és a Havan-
nai Orvostudományi Múzeum 
dr. Korányi Frigyes profesz-
szor halálának 50. évforduló-
ja alkalmából. A világhírű 
magyar orvostudós életéről és 
munkásságáról kiállítást ren-
deztek Havannában. 

Felavatták az egyetemi és 
középiskolai diákklubot de-
cember 7-én Deák Bélának, 
a KISZ Szeged városi bizott-
sága titkárának a jelenlété-
ben. A klub eddig már töbh 
nagysikerű műsoros estet 
rendezett és tagjainak száma 
1300-ra tehető. 

\ 



Sportélet az Orvostudományi Egyetemen 

A vásárhelyi művésztelepröl 
a X. Őszi Tárlatról 

Tíz évvel ezelőtt néhány lelkes művész 
és műpártoló közreműködésével alakult 
meg a vásárhelyi művésztelep. A közelfek-
vő Tisza-menti Mártélyon művészüdülő lé-
tesült, s a telepre meghívott művészek már 
az első év őszén tárlatot rendetek itt ké-
szült alkotásaikból. Azóta minden év őszén, 
mikor eljön a begyűjtés ideje, a vásárhelyi 
művészek is bemutatják évi termésüket. A 
város Tornyai Emlékplaketett alapított, me-
lyet az őszi tárlatok alkalmával minden 
évben a legeredményesebben alkotó mű-
vésznek ítélnek oda. A plakettet először az 
akkor még élő s azidőben gyakran Vásár-
helyen dolgozó Medgyessy Ferenc kapta. A 

-mjúmeth József nagyméretű vásznain a 
l \ paraszti életet monumentálisan, fres-

kószerűen ábrázolja. Művészetében a 
legdöntőbb a lényeg megragadásra, sum-
mázásra való törekvés. Komponálása nagy-
arányú és rendkívül biztonságos. Különö-
sen igazolja ezt »Pihenő« című képe, mely 
határozott kontúrjaival, lezártságával tű-
nik ki. A »Csend« nyugodt hangulatot 
árasztó melegségével, a fekete és barna 
színek kellemes összhangjával éri el hatá-
sát. Vele szinte ellentétben a »Vízsugár« a 
pillanat nagyszerű megragadása. Üj olda-
láról mutatkozik be Németh József olaj-
portréiban, izek azonban még nem eléggé 

Kajári Gyula: »Ady: , l ' i j törvényt, Werbőczy.« 

művésztelep célja, hogy kedvező talajon új 
művészet sarjadjon, s ez legyen hivatva a 
Tornyai, Rudnay, Endre Béla és Pásztor 
János által hagyott örökség folytatására és 
továbbfejlesztésére. 
r t telep fejlődésében nagy szerepet ját-

J2j szőtt, hogy Szabó Iván, a Képzőművé-
szeti Főiskola tanára minden nyáron 

levitte a növendékek egy csoportját Vasár-
helyre. 

Az előző tárlatokhoz hasonlóan az idei 
tárlat anyagának javát is a Vásárhelyen 
letelepedett művészek alkotásai adják. Ró-
luk szólva elsőként Kohán György művé-
szetét kell méltatni, aki az itteni festészet 
egyik legmarkánsabb egyénisége. Bár az 
utóbbi években csak festményeivel szere-
pel a nyilvánosság előtt, tudni kell róla, 
hogy nemcsak kiváló festő, hanem nagy-
gualitású grafikus is. Munkásságát néhány 
évvel ezelőtt Munkácsy-díjjal jutalmazták, 
öt nagyméretű képe közül a »Vásárhelyi 
utcarészlet« címet viselő érdemel különös 
figyelmet, melyen Kohán eltér eddigi 
szemléletmódjától, felhagy a térábrázolás-
sal, csupán a festőiségre támaszkodik. Töb-
bi műve már szervesebben illeszkedik az 
előző években látottakhoz, de ezeken is 
történt előrelépés. Képei legfőbb erénye 
az a szenvedélyesség, dinamizmus, amely 
festményeit áthatja. Ezeken túl a »Tanya 
viharban« színeivel, a piros és haragoszöld 
egymást erősítő hatásával, a »Madárijesz-
tő« lendületes ábrázolásával s újszerű té-
májával, a »Bika« már-már a keretet is 
szétfeszítő feszültségével, a »Koporsóra bo-
ruló asszony« drámaiságával tűnik ki. 

Kohán mellett a vásárhelyi hagyomá-
nyok leghívebb folytatója a két fiatal 
freskófestő, Szalay Ferenc és Németh Jó-
zsef. Szalay képei őszinte átélésről, az em-
berek és a táj mély ismeretéről tesznek ta-
núságot; emberi közelséget és nagyfokú 
humánumot sugallnak. Témavilága rend-
kívül tág, tüzes coloritú temperáira a gon-
dos mívesség jellemző. Ezúttal kiállított 
képei közül kiemelkedik az »Asszonyok a 
rizsföldnél«, amely rendkívül tömör kom-
pozíciójával és szép színeivel a kiállítás 
egyik legszebb darabja. Méltó párja az 
»öregség«, mély gondolatiságával, a »TSZ-
elnökség« és a »Vonaton«, jellemző karak-
ter-figurával. A »Lány a zongorával« 
újabb sikerült darabja, muzikális témájú 
képeinek: leányalakjában a Szalay festé-
szetében oly nagy szerepet játszó életöröm 
és fiatalság testesül meg. 
kiérlelt alkotások, elmaradnak a néhány 
évvel ezelőtt látott pasztellportrék szín-
vonalától. 

E három művész kétségkívül vezető 
egyénisége a vásárhelyi piktúrának. Mel-
lettük szólni kell még az idősebb nemze-
dék két tagjáról, Almási Gyula Béláról és 
Kurucz D. Istvánról. Almási a síkság ram 

Még kért hét választott el 
bennünket a vizsgaidőszak-
tól, de már mindenki készült 
a vizsgákra, a sportolók is 
kisebb-nagyobb szüneteket 
iktattak be edzéseik soro-
zatába, a sportban is be-
fejeződött egy szemeszter. 
Ezek a napok a számve-
tés napjai voltak, ekkor 
összegeztük az elmúlt fél-
évi tapasztalatokat, s szám-
bavettük mit is kellett vol-
na jobban csinálni. 

Ilyen gondolatokkal keres-
tük fel Pestenlehrer Istvánt 
a SZEAC kosárlabda játéko-
sát, aki egyébként áz Orvosi 
Kar sportfelelőse, IV. éves 
hallgató. Kérdésünkre elmon-
dotta. hogy igyekeztek moz-
galmas sportéletet teremteni, 
Emennyire ezt az objektív 
lehetőségek megengedték. 
Mert ezekkel a lehetőségek-
kel sok baj van: Közismert 
a2 Ady téri sportpálya zsú-
foltsága, s amely télen szin-
te alig használható tömeg-
sport célokra. Így aztán a 
téli sportolás lehetőségei is 
kétségbíejtríek. A »gumite-
rem,. ugyan az OTE tulajdo-
nát képezi az ott lakó kol-
légista hallgatók mégis csak 
este 9—10 óra között hasz-
nálhatják. 

Mindezek ellenére megren-
dezték az évfolyamok közöt-
ti kosár- és labdarúgóbaj-
nokságot. A férfi kosárlab-
datornát a IV. év csapata 
nyerte a II; és a III. év 
előtt, 342 : 165 pontaránnyal. 
Nem. is csode. hiszen a Pes-
íenlehrert. Bácskait, Palás-
tit szerepeltető csapat abszo-
lút esélyeként indult. A női 
kosárlabdabajnokságot rész-
vétlenség miatt csak részben 
'udták lebonyolítani. 

A labdarúgó villámtornát 
ugyancsak a IV. év nyerte, 
18 : 6 gólaránnyal. A verse-
nyek szépséghibája a ÍL év 
sportszerűtlen magatartása, 
smely miatt egy kpsárLabda-
mérkőzés félbeszakadt, s 
majdnem egy labdarúgómér-
kőzés is kudarcba fulladt. 
Évfolyamok közötti barátsá-
gos kosáriabdamérköaést ját-
szott á II. és IV. év. a IV. 
évesek csoportok közötti te-
remfutballba'jnokságot szer-
veztek a Semmelweis-kollé-

giumban ping-pongversenyt 
bonyolítottak le. 

Még a télen megrendezik 
a sakk és kari asztaltenisz-
bajnokságot, tavasszal a kari 
atlétikai versenyt, s a röp-
labdatomát. (Reméljük jog-
gal bízhatnak abban, hogy az 
1962 november lá-én lesze-
relt Ady téri röplabdapálya 
akkorra elkészül . . . Egy má-
jusi vasárnap délelőttre pe-
dig úszóverseny lebonyolítá-
sát ütemezték be. 

A kari sportfelelőst aktí-
van segí.ették munkájában 
Kovács Gyula. Görög Ferenc 
és Tóth István alapsfcervi 
sportfelelösök. 

És mi a helyzet a Gyógy-
szerész Karon? Csízek Mik-
lós — ugyancsak aktív spor-
toló — kari Sportfelelös ad 
választ kérdésünkre. A sza-
badtéri- és teiemsportok te-
rén itt is hasonlóak a prob-
lémák az orvoskariakhoz. Az 
ő helyzeté még annyival ne-
hezebb. hogy kar létszámá-
nak zömét képező lányok 
sportolása a szokásos és oly 
soka; hangoztatott problémák 
miatt még csak hálátlan 
többletet jelent. 

A sportrendezvények rend-
szerének alapját a Kabai ku-
páért minden cvben kiírt 
verseny adja. 

Ez évfolyamok közötti pont-

versenyt jelent, amelyert leg-
utóbb a III. év nyert meg, s 
műsorában atlétika, kosár-
labda, kézilabda, sakk, asz-
taltenisz, és labdarúgás szere« 
pel. 

Ebben az évben az atléti-
kai részt a női kosár- és 
kézilabdát bonyolították le. 
Az atlétikai versenyen mint-
egy 80-an álltak rajthoz. 

Férfi kosárlabda eredmé-
nyek: I. IV; év 80:51, « 
ponttal (Kitűnt Horváth, 
ponterősségével.) 
II; II. év 33 : 46 5 ponttal 

A lányok bajnokságát az 
1. évfolyam nrevte a pont-
erős Sulák irányításával. 

A tervek között szerepel a 
téli asztal'.enisz torna meg-, 
lentí&zése. Az év-folyamok 
t-ö.:01 a IV. év mutatkozik 
sportban a legagUisabbnak 
olsősotban oz aktív Ember 
József munkájának eredmé-

• nyeképpen. 
Csizek Miklós szerint na-

gyon sok múlik azon, hogy 
a kari KlSZ-vezetőség jmeny-
nvire tekinti feladatának a 
-port megszervezését és meg-
szerettetését. Ügy gondolja, 
hegy e tekintetben hibák 
vannak a kar mozgalmi 
munkájában. Valóban így 
van? 

Farkas István 

Meg egy kép a SZEAC—FTC meccsről: Gilic 

átjátssza a Fradi védőket és éles szögből leadott 

lövése a kapufa éléről vágódik a hálóba. (8:1) 

jorigója, a horizont festője. Két szép olaj-
pasztell képe érdemel figyelmet: az »ön-
életrajzom« és a »Vízhordó«. Kurucz a 
népélet erősen realista ábrázolója. Képeit 
a gondos megmunkálás és a nagy mester-
ségbeli tudás jellemzi. Említést érdemel 
még Mári néni — Kovács Mária, aki egy-
kor Tornyai modellje volt — s idős kora 
ellenére 3 kedves olajképpel szerepel. 

A Vásárhelyen vendégszereplő művészek 
legtöbbje a fiatalabb generációhoz tarto-
zik. Róluk szólva elsőként kell megemlé-
kezni két igen tehetséges művészről, Orosz 
Jánosról és Patay Lászlóról. Sajnálatos mó-
don az idén mindketten csak egy-egy kép-
pel szerepelnek a tárlaton. Orosz az »öt 
kopasz fát«, Patay a »Kerítésen átnéző 
öregasszonyt« ábrázoló festményét mutat-
ja be. E két kép — különösen Patayé — a 
kiállítás leginkább gondolatébresztő darab-
ja. Kettőjük művészetével rokonvonásokat 
mutat Somos Miklósé, aki négy portrét ál-
lít ki. Képei hatását leggyakrabban a me-
rész előtér, vagy háttér megoldása fokozza. 
Külön kell megemlékezni Szurcsik János-
ról, aki az idei kiállítás plakettjét kapta. 
Szurcsik Szalayval és Némethtel Vásárhe-
lyen telepedett le a Főiskola elvégzése után, 
de néhány évvel később Pestre költözött, 
művészetének ihletője azonban továbbra 
is a vidék és a paraszti élet maradt. Négy 
nagyméretű képével szerepel a tárlaton. 
Ezek közül legsikerültebb a »Szobában« 
című finom hangulatú intérieur. Jó mun-
kaábrázolási képességéről tanúskodik a 
»Kocsma» és a »Vályogvetés« címet viselő 
életképe. 

a •zegedi festőket a fiatal és tehetséges 
y^J Dér István képviseli legméltóbban 

»Pihenők« című képével, mely nem-
csak témájával, de megformálásával is 
szervesen illeszkedik a tárlat anyagába. 
Figyelemreméltó még az Üllésen dolgozó 
Fontos Sándor két konstruktív megoldású 
képével. 

A tárlat grafikai anyagát tekintve, 
mindenekelőtt Kajári Gyula művészetét 
kell méltatni. Ezt a rendkívül művészegyé-
niséget nagy rajztudása, szenvedélyes vo-
nalvezetése, nemkülönben kitűnő ember-
és életismerete a grafika legkiválóbb mes-
terei közé emeli. Most szereplő művei kö-
zül megkülönböztetett figyelmet érdemel 
az öt lapból álló »Ady: Ülj törvényt, Wer-
bőczy« című sorozat. Ezek nem a vers il-
lusztrálására, hanem inkább annak ihle-
tésére születtek. Meggyötört arcú, görcsös 
kezű, fájdalmas alakjaiban a művész az 
évezredes magyar parasztsorsot látomás-
szerűen jeleníti meg. 

Végül két speciális művészeti ágról kell 
megemlékezni a rézdomborításról és a ke-
rámiáról. Előbbiben Tóth Sándor és Mesz-
lényi János, utóbbiban Somos Miklós nyúj-
tott átlagon felüli t 

Pálfai László 

As Ásatások fe l t á r j ák India 
múl t j á t — e címmel közölt ta-
nu lmányt Léonard Coltrell az Al-
ias Hi:, torié múl t év . decemberi 
számában Harappában és Ma-
heft-zso-Daro-bán ugyanis sike-
rül t le l tárul . annak a mintegy 
kétezer esztendős civilizációnak 
nyomait , mélyet áz. indus völgyé-
ben északnyugatról b<jozönlö ár-
j ák a Kr. e. 3. évezred második 
felében ki i r tot tak. Nem teljesen, 
hiszen „a hindu civilizáció meg-
alkotói magukka l hozták á r j a 
hazá juk hagyományai t , de né-
hány jól meghatározható, k o n j 
ind-usi műtárgy tanúsága szerint 
igen valószínűnek lábaik , hogy a 
hódítók a .legyőzöttek civilizáció-
jának elemeit ls a magúkéba ol-
vasztot ták" . Ez manapság sincs 
másként . Ára a f rancia archeoló-
gus a — természetesen elsősor-
ban tömegmcszár lásokra utaló — 
leletek tanulságait sor ravéve 
Ilyen — sakkozói szivet megdo-
bogtató — passzushoz kanyaro -
dik: az indusi kézművesek 

épp így más drágaköveket is 
használ tak, mint például a ka r -
neolt és lazurkövet ; sokféle tá r -
gyat készítettek szteatltból, igy 
gyöngysorokat és s akkbaboka t " . 

H. J . Murray alapvető — de 
Írott emlékekre támaszkodó — 
munkássága óta 570 kö rű i re da-
tá l tuk játékunk megjelenését . Ki-
derülne, hogy a — kitalálónak 
vélt — hlnaúk indusl elődeiktől 
örököltek? Sakkozó őseinket Így 
néhány évezreddel korábbról szá-
míthatjuk? A mezopotámiai Te-
pe-Gavrában lelt 3000 éves bá-
bok, a 4000 éves egyiptomi ostáb-
la. a teheráni múzeumban őr-
zött — igaz. „al ig" 30Ó0 éves — 
sakktáb lá i ábrázoló váza is erre 
buzdí tana: Csakhogy — jő az el-
lenvetés — azok a bábok és táb-
lák nem a maival rokon, igazi 
sakkhoz, hanem egy kockával 
űzött szerencsejátékhoz tartoz-
t ak ! 

Kár. Családfánk többévezre-
des ki ter jedésével v á r n u n k 
kell léhát , mig valahol — a j á -
tékszabályok is e l ő k e r ü l n e k . . , 

Egyedül a SZEGEDI EGYE-
TEMnek ván sakkrovata egyete-
mi lap ja ink közü. Egyedül a 
SZEAC-nak nincs sakk-szakosz-
tálya egyetemi sportegyesülete-
ink közül. 

Vajon a MTS alakuló kong-
resszusát követő felbuzdulásban 
megszűnik-e ez a visszásság? 

A megoldást nem a rovat meg-
szüntetésében l á t o m . . . 

Egy friss Szmlszlov-játszma 
a moszkvai verseny h í radójából : 

CARO—KANN. Szimagin — 
Szmlszlov, Moszkva 1963. 

X. e« c6 2. d4 ds 3. HcJ de 4. 
He4: Hd7 E szerény sötét fej lő-
dési rendszert annak Idején a 
. .centrumtagadó, t a r ra seh ta lan" 
lázadó: Nimzovics töltötté meg 
méreggel. 5. Fc4 HgK & HgS ec 

7. He2 A Ve2 folytatás ak t ívabb 
(a 8. Hf7: fenyegetés révén). Vi-
lágosnak azonban kel lemes em-
lékei m a r a d t a k . egy 1960-as 
Korcsnój elleni já tszmájából , ahol 
a szövegfolytatással 7. — Hb6 8. 
í !>3 cá r. c3 Fe7 10. 0-« után Ígé-
retes álláshoz jutot t . (De mikor 
jött ki Korcsnoj jöl a megnyi-
tásból?! ht Szmlszlov most be-
m u t a t j a a változat pontosabb ke-
zelését. Alapmot ívum: eS-pon'j! 
8. Hf3 Fd6 9. U-0. Ff4 Ff4: 10. H14: 
Vc7 m a j d c6 -c5 Vc7 10. He3 bS! 
10. — b6 i i . Ve: Fb7 12. Bel uián 
fenyegetne He5 11. FdS bl 12. He! 
He4: 13. Fe4: Hf6 14. Fd3 0-0 15. 
Vei Fb7 16. Fd2 cj Sötét 
m á r megoldotta a megnyi tás 
minden prob lémájá t 17. dc Vc5: 
18. h3 e i ! 19. Fe3 Vas 20. 
Fc4 Bar8 21. Bfdl Fb8 Ff3:? 22. 
Vf3: Bc4 23. Bd6: Bc2:? 24. Bf6: 
gf 23. Fh6:! 22. Hd2 VC7 23. FbD 
VcS 24. fi 24. Hf3 a5 tovább nö-
velné sötét ál láselőnyét — így 
meg a világos király helyzete vá-
lik egyre bizonytalanabbá e4! 25. 
fe? Elébemegy eUenfe szándéká-
nak ! He4: 26. Hfl Hf6! Kevesebb 
ellenesélyt enged, mint 2«. — 
Hg5 27. Fg5: hg 28. Vf2 27. Bdl 
a5 28. Bmdl Fa6! Erélyesebb, 
mint 28. — a4 29. Fc4! 29. Vfi Vf3: 
30. gf. Fe2 31. Bel Ffi: 32. Fa4? 
Időszűke. FÍ2 kellett Fe5 33. Bd2 
FbZ: 34. Bf2 Fc< 15. Fc6: Bc6: 36 Hg3 
Be8 37. Hf5 Kh7 38. Belf Bé3:! A 
pianissimo indított drescendo Jel-
legű já tszma hatásos záróak-
ko rd j a — véli A. Konsztantyi-
r.opolszkij mes ter 39 He3: Fd4 
40. Bel Be6 világos föladta. 

A mér ték ta r tóan egyszerű sö-
tét já tékvezetés imponáló össz-
hatása láttán megé r t j ük a szem-
tanúk elragadtatását . 

S. Z. Pigits 
Sahmat i 1958 

HÍREK 

Matt 5 lépésben 
V 

E félévi versenyünk utolsó fe-
ladványa. Beküldési ha tár idő: 
Január 18. 

A művelődésügyi Közlöny 
1963. november 15-i száma 
közli a művelődésügyi mi-
niszternek a társadalmi ta-
nulmányi ösztöndíj szabá-
lyozásról szóló rendelete 
végrehajtási utasítását Á 
miniszteri rendelet kiemeli, 
hogy az ösztöndíjat egy tan-
évre 10 hónapon át kell ki-
fizetni, s hangsúlyozza, hogy 
a felsőoktatási intézmények 
olyan hallgatói részére, akik-
nél a szorgalmi idő szakmai 
gyakorlat miatt meghossza-
bodik, az ösztöndijat a szak-
mai gyakorlat idejére is fi-
zetni kell. A felsőoktatási 
intézmények hallgatóinak 
ösztöndíj kiegészítése az elő-
ző félévben elért tanulmányi 
eredménytől függően havi 
300,— 250,— 150,— és 100,— 

Az NDK-ban folyó fizika-
tanítás problémáiról tartott 
előadást dr. Makai Lajos 
egyetemi adjunktus, a TIT. 
fizikai szakosztályának no-
vember 29-i ülésén. 

Hírek a TTK-ról: A férfi 
kézilabda házibajnokságon 
4 csapat indult. A tornát a 
biológusok nyerték 36:19-es 
pontaránnyal. 

A férfi kosári abdabaj noJ&-
ságon ugyancsak a biológu-
sok győzedelmeskedtek, bár 
kis különbséggel. (1. Bioló-
gusok 54:46 2. Vegyészek L 
54:50) 

SZEGEDI EGYETEM 

A József Attila T u d o m á n y -
egyetem, az Orvostudományt 
Egyetem a Tanárképző Főis-
kola lapja . Megjelenik ha-
vonta kétszer. Főszerkesztő: Papp 
Lajos. Szerkesztőség: Szeged, 
Magyar Tanácsköztársaság ú t j a 
2 Tel. : 51-98, 23-30 Kiadásért f e -
lel: Kovács László a Csongrád 
megyei Lapkiadó Vállalat Igaz-
gatója. Kiadóhivatal : Szeged, 
Klauzál tér 3. Tel.: 35-00, 31-10. 
A lapot az intézményei» pár tb i -
zottságai terjesztik. Ara 50 f i l lér . 
Előfizetés negyedévre 3 FS 
•Szegedi Nyomda VéUalst, Szeged 


