
Hatvanötezer kötet 
szakkönyv a polcokon 

Hogyan dolgozik 
a szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtára? 

A szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem Központi Könyv-
tára egyrészt az egyetemen 
folyó orvos- és gyógysze-

. részképzést, kutató- és gyó-
gyitómunkát támogató, az 
egyetem szervezetébe tar-
tozó tudományos intézmény, 
másrészt tudományági szak-
könyvtár. Fő feladata ellát-
ni az oktatásban és kutatás-
ban valamint gyógyításban 
tevékenykedő egyetemi 'sze-
mélyzetet és az egyetemi 
hallgatóságot a szükséges 
szakirodalommal és irodal-
mi tájékoztatással. Az egye-
temi feladatok megoldásán 
kívül a nyilvános szak-
könyvtári tevékenység ki-
terjed különös tekintettel 
Szeged városra, továbbá 
Csongrád, Bács-Kiskun, Bé-
kés megye egészségügyi in-
tézményeire is. 

Fenti feladatok végrehaj-
tásához a könyvtári ala-
pok megteremtése és funk-
cióinak fokozatos kiépítése 
viszonylag íövid fejlődés 
eredménye 1951-től az egye-
tem könyvtárügyét a leg-
messzebbmenően támogatta 
egyetemünk párt és szak-
szervezeti, valamint állami 
vezetősége és tanári kara. 
Eme egybehangzó segítség-
gel könyvtárunk dolgozói 
rohamosan fejleszthették a 
könyvtár szervezeti, dologi 
és működési kereteit. 

* Bizonyító számok 
A szakszerű könyvtári 

munkát fenti szempontok 
szerint jelen időszakban há-
rom, egymással szoros kap-
csolatban álló korszerűen 
berendezett könyvtári helyi-
ségben végezzük: emeleten 
olvasótermek, kölcsönzés, 
fotólaboratórium, földszin-
ten: hivatali helyiség, 
könyvkötészet, az emeletet 
és földszintet összekötő há-
romszintes könyv és folyó-
iratraktárban. E területeken 
bonyolítjuk le a munkák 
minden egyes fázisát azzal 
a tudattal, hogy a legegy-
szerűbbtől a legbonyolul-
tabb feladatig minden tevé-
kenység olvasóink érdeké-
ben történik. Könyvtári 
munkánk eredményességét az 
alábbi összehasonlító ada-
tok dokumentálják: összes 
személyi forgalom 1957-ben 

7398. 1962-ben 11718, összes 
kötetforgalom 1957-ben 60 
843, 1962-ben 130 648, egye-
temi összállomány 1957-ben 
49 909, 1962-ben 65 500, gya-
raoodás évenként 1957-ben 
2 562, 1962-ben 3 810. 

Kilencszázhúsz 
folyóirat 

Két olvasóterem és egy 
kutatószoba áll olvasóink 
rendelkezésére összesen 50 
"ülőhellyel. A nagy olvasóte-
remben (könyvolvasó) »sza-
bad polcos« rendszerben 
megtalálhatok a legfonto-
sabb kézikönyvek, szótárak, 
lexikonok, bibliográfiák, tan-
könyvek, válogatott ideoló-
giai irodalom, valamint igen 
széles választékban az or-
vostudomány és hatásterü-
leteinek referáló lapjai. Eze-
ket a könyvtár nem köl-
csönzi, így helybenolvasás 
formájában mindenkor meg-
találhatók. A folyóiratolvasó 
használata megegyezik a 
nagy olvasóval. Itt találha-
tók a könyvtár által előfize-
tett és csere útján beszer-
zett folyóiratok (250 db) leg-
újabb számai. Ezeken kívül 
az egyetem összes intézmé-
nyébe járó folyóiratok két 
hétig tanulmányozás céljá-
ból közszemlére vannak té-
ve. Ezáltal kutatóink az iro-
dalmat állandóan figyelem-
mel kísérhetik, mivel egy 
helyen találják meg a vi-
lág orvosi irodalmának leg-
javát. Egyetemünknek 920 
szakfolyóirat jár rendszere-
sen. 

A kutatószobában találha-
tók a referáló lapok. Remél-
jük rövidesen megszüntet-
hetjük annak munkahelyi-
ség funkcióját, s így teljes 
zavartalanságában csak ku-
tatók hasznáíhatják majd. 
Olvasóink kívánságuknak 
megfelelően válogathatnak a 
könyvtár és az összes egye-
temi intézmény könyv- és 
folyóirat állományát tükrö-
zőközpomti katalógusban. A 
katalógusok használatáról 
valamint egyéb kérdésekről 
eligazítást a könytár „tájé-
koztató szolgálata« nyújt. 
Rendelkezésére állunk az 

érdeklődőknek szóbeli, írás-

beli tájékoztatással és tele-
fon útján is. 

Fokozódó igények 
Mindazon irodalom", mely 

Szegeden nem található, be-
szerezhető a »könyvtárközi 
kölcsönzés« útján. Külföld-
ről érkező folyóirat közle-
mények mikrofilmcsíkjai a 
leolvasó készülékkel kényel-
mesen tanulmányozhatók. 

A könyvtári fotólaborató-
rium és könyvkötészet sok 
segítséget nyújt a könyv-
tári feladatokon kívül egye-
temünk intézményeinek is. 

Olvasóközönségünk magáé-
nak érzi a könyvtárat, ja-
vaslataikkal gyakran segí-
tenek egyes kérdésekben. 
E »társadalmi aktívákra« 
támaszkodunk személyes köz-
léseiken kívül az olvasóte-
remben elhelyezett »kíván-
ságkönyv« beírásai is erről 
tanúskodnak. 

Eddigi felméréseink alap-
ján meg kell mégis állapí-
tanunk, hogy könyvtárunk 
nagyobb közönség rendsze-
res ellátását helyhiány miatt 
nem tudja biztosítani. A 
könyvtári szolgáltatás szem-
pontjából ezért nem lehet 
más célunk, minthogy maxi-
málisan biztosítsuk és kielé-
gítsük az egyik bővül olva-
sóiközönség igényét. Jogos 
azon kívánság, hogy szak-
egyetemünk hallgatóit köny v-

tárilag csak mi lássuk 
el. Mégállapítható, hogy 
jelenleg hallgatóink a 
helybéli "könyvtárakat lá-
togatják. ily módon eme 
könyvtárak saját közönsége 
elől sok helyet foglalnak el. 
Ebből következik, hogy nem 
állhatunk meg jelen hely-
zetünkben. Fejleszteni kell 
könyvtárunkat, hogy mind-
azon feladatoknak, melyeket 
az egyetemi könyvtáraknak 
el kell látniok, mi is mara-
déktalanul eleget tehessünk. 

A könyvtár életéről nem 
nyújthatnak e sorok sem 
részletes beszámolót. sem 
értékelést. Csupán tájékoz-
tatást és általános ismerte-
tést igyekeztünk nyújtani. 
Az egyetem oktató-gyógyító 
és tudományos munkáját 
előmozdító intézmény fejlő-
dése egyetemünk színvona-
lát is emeli. 

Zallár Andor 

<BAUNT QYU A FELVÉTELE 
Kép a könyvtár életéből. A könyvtár tágas olvasótermében, amelynek polcain vala-
mennyi fontos kézikönyv megtalálható, zavartalanul folyhat a tudományos kutató-

munka. 

c& tadaüunAáí: 

Mit vár 
az újévtől? 

Műsorpolitika 
vagy kasszapolitika 

Az emberekről 

kell filmet csinálni 

Eszmecsere 

Rektori fogadás új 
évkor a József Attila 
Tudományegyetemen 

Csongrád megye politikai, 
gazdasági és kulturális éle-
tének vezető személyiségei 
számára fogadást adott dr. 
Antalffy György a JATE 
rektora, az MSZMP megyei 
végrehajtóbizottságának tag-
ja január 1-én délben a köz-
ponti egyetemi épületben. 

A hagyományos újévi fo-
gadáson megjelent Siklós 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
ra, - Perjési László, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára, me-
gyénk több országgyűlési 
képviselője, felsőoktatási in-
tézmények vezető professzo-
rai és társadalmi életünk 
számos más vezető szemé-
lyisége. 

Nyugdíjasok 
búcsúztatása 

Meleg hangulatú ünnepsé-
get rendeztek az óév utolsó 
munkanapján az Orvostudo-
mányi Egyetem Gazdasági 
Hivatalában. Deák Ferenc, 
főigazgató üdvözölte a meg-
hívottakat, majd Dr. Tóth 
Károly professzor, az egye-
tem rektora mondott rövid 
beszédet, s jutalmakat adott 
á t 

Ez alkalommal búcsúztat-
ták el azokat a dolgozókat, 
akik az ú j évet már nem 
munkával kezdik, hanem 
nyugalomba vonulnak. Csete 
Györgyöt, Förgeteg Lajost és 
Évnek Margitot dolgozó társa-
ik ajándékokkal halmozták 
el, az egyetem pedig áldozat-
kész munkájukért jutalom-
ban részesítette őket. 

Az ogyetern rektora nyúj-
totta át az Egészségügyi Mi-
nisztérium jutalmait az egye-
temen végzett légoltalmi 
munkájuk elismeréséül To-
kaji Lajosnak, Aradi Mi-
hálynak, Gera Antalnak, 
Donka Józsefnek, Paszt Jó-
zsefnek. Vadas Györgynek, 
Csamangú Jánosnak, Tó-
borosi Istvánnak, Páldi Lász-
lónak Dr, Ferenci Ilonának 
és Fodor Györgynek. 

Pénzjutalmat kapott Kéri 
Mihály, aki emlékezetes mó-
don mentette meg a múlt 
hetekben egy laboratóriumi 
dolgozó életét. 

V. E. 

(L iebmann Béla felv.) 

<J)Í£ii QtúiudLcL: 

Áradás 

Térdig ködben állnak a fák 

csúcsaikon a gyönge fények 

fölhúzott lábbal kucorognak 

s a földön hatalmas kövek 

ülnek az ikrás ködben ostobán 

Valami gyáva bánat rémülten 

kapaszkodik a lámpa halvány 

egyetlen cérna-sugarába 

Merre vagytok árad a köd 

befolyt a levelek közé is 

a kócos fákat ell'ödi 

de el nem sodorhat mert fogom 

erős kézzel a tárgyakat 

Hosszú kerítés egy szobor 

hirdetőoszlop láda szén 

házak is józan-fehéren 

az emeleten világos lett egy ablak 

Tudom hogy tisztul majd az ár 

A tárgyak lassan fényesednek 

Még meglelhetem a társakat is 

MI ÚJSÁG 
az orvosegyetemi filmklubban? 

Ez év őszén a Filmklub 
— mint az korábban is je-
leztük —, programot tűzött 
ki, melyhez a fennálló nehéz-
ségek ellenére igyekezett tar-
tani magát. Egy szűkebb lét-
számú aktív gárdára, a film 
igazi fanatikusaira, és egy 
szélesebb, csupán érdeklődők-
ként résztvevő csoportra tá-
maszkodott a vetítéseken. A 
KISZ-től anyagi támogatást 
— ha minimálisát is —, de 
kap. A klub félhivatalos 
szervezetként működik egye-
lőre. Méltó pozícióját a má-
sodik félévtől foglalja el, mi-
koris az egyetem szakköre-
ként legálisan szerepel és jó-
val nagyobb anyagi alappal 
rendelkezik. 

Időközben megalakult a 
Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsának kezdeményezésére 
és keretében a Csongrád me-
gyei Amatőrfilm Klub. Célja 
a megye amatőrjeinek össze-
foglalása, s számukra rend-
szeres program, valamint a 
szervezeti élet biztosítása. 
Ennek egyik megnyilvánulá-
sa volt a más intézmények-
kel kooperáltan megrende-
zett november 29-i vetítés a 
Szemklinikán. 

Az Orvostudományi Egye-
tem Filmklubja a következő 
félévi hivatalos beiktatásáig 
is megtart ja önálló jellegét, 

az aktív bekapcsolódás azon-
ban — a szervezetileg fölötte 
álló — megyei filmklubba 
nyilvánvaló. 

Az idei Országos Amatőr-
filmfesztiválon — előzsűri-
zés folyamán kiesett filmeket 
nem számítva — mindössze 
egy vidéki klub vett rész 
(Lehel Film Klub Jászbe-
rény), s nyert is díjat. A töb-
bi nyolc vidéki film közül 
kettő szegedi, a fennmaradó 
hat pedig megoszlik az 
egész országra. Van alapunk 
tehát arra, hogy szervezetbe 
tömörüljünk és produkál-
junk. 

Az amatőrfilmezéshez elen-
gedhetetlen az anyagi bázis. 
Az egyik oldalról (Megyei 
Filmklub) ez biztosított, a 
másik oldalról (Egyetemi 
Filmklub) biztosítottnak lát-
szik. Kérünk minden érdek-
lődőt, hogy december 6-tól 
kezdődő, s ettől számított 
kéthetenként péntek este 6 
órai gyűléseinkre jöjjenek el! 
Szeretnénk, ha a ké t klub 
külöi. is, együtt is a filmmű-
vészet számára hasznos és 
eredményekben gazdag mun-
kát végezne. 

Gaál Csaba 

T É L I Ö R Ö M Ö K 
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4 SZEGEDI EGYETEM ' 

SZÉLRÓZSA 
A Szovjetunióban jelenik 

meg a világ könyvtermésé-
nek minden negyedik kötete. 
1962-ben a Szovjetunió 76 
ezer 700 különféle könyvet 
adott kl 1,2 milliárd összpél-
dányszámban. 

J. F. Kennedy elnöksége 
alatt sokkal mozgalmasabb 
volt a Fehér Ház kulturális 

élete. Pablo Casais hangver 
senyen kívül Shakespeare és 
barett előadásokat tartottak 
az elnök rezidenciájában és 
Frederick Marc Hemingway 
kiadásra még nem került ké-
kirataiból olvasott fel. 

Jen Ikel Matuba 27 éves 
kameruni írónak ítélték oda 
a francia nyelvű afrikai írók 
irodalmi díját. 

Carl O r f f , az ismertnevű 
modern német zeneszerző egy 
Prometheusról szóló szceni-
kai művön dolgozik. 

Heinrieh Mann műveinek 
25 kötetes kiadását elő a Né-
met Művészeti Akadémia. Az 
első három könyv 1964-ben 
jelenik meg az Aufbau Ver-
lag gondozásában. 

Stockholmban bemutatták 
az első izlandi filmet. A «Go-
go» vádirat az amerikai 
megszállók ellen és vetítését 
az U. S. A.-ban betiltották. 

Morc Chagal-i megbízták 
a párizsi Opera mennyeze-
tének díszítésével. A világhí-
rű művész nemrég fejezte be 
a metzi katedrális részére 
tervezett üvegfestményét 

Ruo Vmezakinak, a háború 
utáni japán írónemzedék tag-
jának «A nap vége» című 
könyvét kiadták Prágában. 

Alberto Moravia nagy mo-
nográfiát írt Renato Guttuso 
életművéről. A kötet a pal er-
mói II Puto kiadónál jelent 
m e g 

Orsón Welles Dosztojevsz-
kij -Bün és bûhôdés«-ét vi-
szi filmre. Személyesen ját-
sza a bíró szerepét, míg 
Raszkolnyikovot Maximilian 
Schell alakítja. 

B. B. 

Megalakult Szegeden 
a Dél-Magyarországi 

Pedagógus Eszperantó Csoport 
A pedagógusok külföldi 

tapasztalatcseréjének elő-
mozdítása érdekében és kü-
lönböző tanítási módszerek 
megbeszélésére az eszperan-
tista pedagógusok megalakí-
tották Szegeden a Dél-Ma-
gyarországi Pedagógus Esz-
perantó csoportot. A jövő év 
nyarától kezdődően tovább-
képző nyelvtanfolyamokat 
és a nemzetközi nyelv ok-
tatásával kapcsolatos meg-
beszéléseket, konferenciákat 
szándékoznak renderni. A 
közelmúltban lezajlott ala-
kuló ülésen Csongrád. Bács, 
Szolnok megye küldöttein kí-
vül az cpp Szegeden tartóz-
kodó bolgár eszperantisták 
is résztvettek. 

„Az emberekről kell filmet csinálni!" 
Találkozás a „Hamu és gyémánt" rendezőjével 

December elején hazánkba i át tolmácsolhatjuk, sűrítve vei sorsukat é s ' ezért a jó-
látogatott. Andrzej W a j d a , összpontosíthatjuk. Egy pél- zan racionális politikai ér-
a kiváló filmrendező. Alko- dát idéznék Eisenstein, aki vetéseket mindig erős ér-
tásai, a világ filmművésze- r téren zseniális dolgokat /elmi közelítéssel adja. A 
tében előkelő helyet elfogla- alkotott, Tíz nap, amely lengyel filmesek közül egye-
lő lengyel film reprezentán- megrengette a világot c. dül csak Adrzej Mánk 
sai. A Mi nemzedékünk fia- filmjében Pétervár ketté- volt következetesen raclona-
tal kamaszok emberré válá- szakítottságának mozzanatát lista, a többiek, s különösen 
sát. a mozgalomra való rá- mutatja meg. Minden köze- Wajda a romantikus poézis 
találását, a tragikus varsói p e s rendező ezt a várost ket- eszközeivel alkotnak, 
felkelést megörökítő Csa- tészelő Néva-folyón átívelő El kell mondanunk ezt is, 
torna a balladai szintre hidak motívumával fejezte hogy jobban megértsük 
emelt hősiességet, bajtársi- volna ki, a középütt szét- mindannak jelentőségét, me-
asságot. A H a m u é s G y é - nyitható hidak kettéválnak, lyet rendezőtársa: Munk 
m á n t az ellenállásban fel- Eisenstein azonban megsok- mondott. A tragikus körül-
nőtté váló fiatalok felszaba- szorozta ennek a képnek mények között elhunyt film-
dulás utáni útjának irányait erejét. A hídon egy halott alkotó munkáját társa Le-
mutatja be. Ez utóbbi kü- asszony fekszik, golyó áldó- siewicz fejezte be ki szintén 
lönös erővel veti fel a leg- zata. És amint a hid szét- tagja volt a delegációnak, 
alapvetőbb kérdéseket. Hőse, nyílik, teste az egyik hosszú Lesiewicz kollégám Munk 
egyetemista. Maeiok heiy- kibontott haja a másik ol- anyagát kéziratnak tekintet-
telen nézetei mellett szub- dalra esik. a lassan távolo- te. Ilyen maga a film is. Azt 
.iektlv imponáló módon — dó két hídrész között az adja, amire Munk tanított 
haláláig kitart. A fiatalon alak önmagától is távo- mindannyiónkat Ez Munk 
szerzett élmények, a harc, a lodik, szinte szét szakad, a utolsó üzenete hozzánk a sí-
fegyverropogás életelenné haj egy ideig még kontak- ron túlról: ne térjünk el ko-
válása, a heroizmus román- tust tart a két eltávolodott rábbi célkitűzéseinktől, vál-
tikus kultusza a megváltozó rész között, majd lehull a laljuk a valóság megváltoz-
körülmények közöttt a népi kőperem szélén. 7—8 má- tatásának nagy célját. Az 
hatalom ellen küzdők sorá- sodperc alatt e bemutatott utóbbi lengyel* filmek közül 
ba juttatják,- s miután hős- jelenség annyi érzelmi erő- az I d e g e n n ő a h a j ó n t 
bői gyilkossá válik, szükség- vei bírt, amennyit írásban tartom legértékesebbnek — 
szerűen pusztítja el önma- talán csak száz oldalon le^ említett ezzel kapcsolatban 
gát. A rendező rendkívül hetett volna kifejezni. lengyel vendégünk, 
mély dialektikában egy tör- — Amikor első filmemet A film állóképekkel kez-
ténelmi szituáció hiteles tár- forgattam — mondta Waj- dődik. A rendező fénykép 
sadalmi körképét adja. mely- da — érdekes lehetőségeket után a félig elkészült anyag-
ben a gazdagon árnyalt főfi- találtam, melyek gondola- ból kimerevített állóképeket 
gura mellett a kor számos taim kibontakoztatásánál se- látunk, felnagyítva, közel 
jellegzetes típusa is megje- gítettek. Azóta kipróbáltam hozva a szereplőket. Az így 
lenik. ezeket az eszközöket. Mások megszerkesztett képi össze-

Wajda először arról be- más eszközöket próbáltak ki függések drámai atmoszfé-
szélt, hogy milyen fogadta- és ma nem lehet úgy fii- rát adnak. Az eredeti film 
tásban részesült a Hamu és mezni. mint ahogyan azt né- a háború után két évtized-
Gyémánt. A recenziók ott- hány évvel ezelőtt előre el- del játszódik és azt szándé-
hon pozitívek voltak, de képzeltük. kozott volna bemutatni — 
egyesek extravagáns próbál- A Hamu és Gyémánt óta jóllehet Munk tartózkodóbb 
kozásnak akarták feltüntet- forgatott filmjeiben Wajda volt annál, semhogy ezt 
ni C y b u 1 s k i alakját. Azt ábrázolási módszerének jel- előttünk ilyen egyszerűen 
mondták, ez a figura 15 év- legzetes kellékét — a szim- megfogalmazta volna —hő-
vel későbbi. Nálunk őszin- bolikát — fejlesztette to- gyan viszonyulnak egvmás-
tén szólva nem bíztál.- a vább, jóllehet a korábbi hoz az emberek egy közös 
film külföldi sikerében. Ké- nagy egységet tematikai és rettenet-élménnyel a birto-
sőbb vettük csak észre, hogy ábrázolásmód között nem kukban. A két nő találkozá-
beszélnek rólunk a világba, sikerült még megismételnie, sa a luxus-óceán járón en-
és mi az amit speciálisan Ojabb törekvései. így a mai nek a problémának a ki-
lengyelnek. provinciálisnak lengyel fiatalok életével fog- bontására szolgált volna. A 
mondtak, eljutott az idegen lalkozó problematikájú A r - felvételek közben azonban 
nyelvű nézők szívéhez. Mi t a t l a n v a r á z s 1 ó k, vagy autóbaleset érte Munkot. A 
korábban is azt .. vallottuk, készülő forgatókönyvei azt vezetése alatt leforgatott 
hogy az emberekről kell fii- mutatják, hogy mindenkor anyag némi kiegészítéssel 
met csinálni, és ha az em- belülről ábrázolja hfceit mégis filmmé állt össze, 
berek élnek a vásznon, ha meg akarja értetni a néző- Csányi Miklós 
őszintén mutattuk meg őket. j — 
olyannak, mint amilyenek 
a valóságban, akkor min-
denütt jó fogadtatásra talál-
nak műveink. Eat tartom a 
mi világnézetünk legjobb 
propagandájának! 

A provincialista jelzőt 
egyébként már a C s a t o r -
n á r a ráütötték. A can-
nesi siker viszont az ellen-
kezőjéről gondolkodtatott el. 
Azt valljuk, ha őszintén, ob-
jektív módon saját problé-
máinkról készítünk filmet, 
igényességünk belföldön is 
megértésre talál. Természe-
tesen az igényesség nélkü-
lözhetetlen. A film nem 
dialóg hanem kép és ezt 
nem felejthetjük. Egy k é 
pen belül gondolatok so-

Kik kapták meg a múlt éri 
fizikai díjakat 

Az Eötvös Loránd Fizikai tatóintézete tudományos fő-
Társulat 1963. évi Bródy munkatársának, K i s d i Dá-
Imre és Schmidt Rezső-díja- vid kandidátusnak, az MTA 
it, melyekkel minden év vé- elméleti fizikai kutatócso-
gén az esztendő legeredmé- portja tudományos munka-
nyesebben dolgozó fiatal el- társának és P ó s i k György 
méleti és kísérleti fizikusait kandidátusnak, az Eötvös 
szokták kitüntetni, ezúttal Lóránd Tudományegyetem 
S o m o g y i Antal kandidá- Elméleti Fizikai Intézete 
tusnak, a MTA Központi adjunktusának nyújtotta át 
Fizikai Kutatóintézete tudo- ünnepélyes keretek között 
mányos főmunkatársának, dr. S z i g e t i György aka-
K o 1 t a y Ede kandidatus- démikus, a Társulat főtitká-
nak, a MTA Atommag Ku- ra. 

Tesivérlapjain k írják 
«Egyetemi Lapok« Budapest: 
LUDMILLA 

Modern arcú, sötét szemű nő, foglalkozását tekintve 
szemsebész szakorvos. A neve Ludmilla Szuhinyina. Ér-
dekessége, hogy ő a szovjet televízió »Barátunk, Magyar-
ország« című versenyének győztese.. . 

Most itt vendégeskedik hazánkban, hogy közelebbről is 
megismerkedhessék az országgal, amelynek életérő!, ada-
tairól, a tv-verseny tanúsága szerint, már eddig is alapos 
tájékozottságot árult el. 

— Régóta érdekel Magyarország — mondja, miköz-
ben rágyújt egy Fecskére. — Nagyon szerelem irodalmát 
Petőfi, Móricz. József Attila a kedvencem. 1961-ben 
mint turista, jártam is itt egy ideig. Amikor meghallot-
tam, hogy vetélkedő indul Magyarországról, azom.al je-
lentkeztem. Február 28-án négyezer társammal együtt 
kezdtem meg a versenyt. A döntő napján a Moszkvai 
Televízióhan már csak kilencen voltunk. Nem mondom, 
nem volt könnyű a dolgunk. A vetélkedő nagy tájéko-
zottságot követelt a magyar törtérelemben, irodalom-
ban és művészetek területén egyaránt. Ho^y melvik 
volt a legérdekesebb epizód? A maayar labdarúgó-válo-
gatott egyik mérkőzését láttuk filmfeivételről. A játéko-
sokon nem volt címer, vagy másfajta ismertető jel, s 
így kellett megkülönböztetni a magyar játékosokat el-
lenfelüktől. Magam sem tudom hogyan, de sikerült. 

»Mezőgazdasági Mérnök«, Budapest: 
A TANULMANYI ELLENŐRZÉS ŰJ MÓDSZEREIRŐL 

A Szovjetúnió egyetemeihez hasonlóan, tárgyanként 
akarjuk végig követni a hallgatók munkáját. Kísérletkép-
pen két elsőéves csoportnál vezetjük be az ú j módszert 
A hallgatók grafikont vezetnek, amelyen feltüntetik az 
óralátogatást, a beadott feladatok számát és zárthelyi 
osztályzataikat. Ezeket a grafikonokat a mechanikai tan-
széken függesztjük ki. Így a hallgató maga is látja, meny. 
nyit kell még pótolnia, tanulnia. A szemléltető ellenőrzés 
megszívlelésével, a KISZ és a kari vezetés segítségével 
talán könnyebben megelőzhető így a sok vizsgáéi ma radás, 
a nagyszámú lemorzsolódás. 

Az ellenőrzés továbbra is kétoldalú lenne. A hallgató 
is t ellenőrizhetné magát, de a tanszékek is foglalkoznának 
velük. Módszerünkkel az egyetemi hallgató tudatos tanul-
mányi fegyelmét, a tervszerű, jó mérnökké válás szubjek-
tív módszereinek' kialakítását szeretnénk elősegíteni. A 
felsőbb évfolyamoknál egyelőre megmarad a régi ellenőr-
zési rendszer: a tanulmányi munkáról két-háromhetenkétn 
jelentést tesznek a kari KISZ-vb-nek. Ez történt most is 
a legutóbbi bizottsági ülésen. 

Olyan légkört szeretnénk teremteni, hogy a hanyag, 
lógós, nemtörődöm hallgatóknak ne legyen létjogosultságuk 
a karon. Például megszigorítottuk a kollégiumokban való 
felvételt: minimális követelmény a közepesrendűség. Ter-
mészetesen a rászorulókat a jövőben is segíteni fogjuk 
mind a konzultációk, mind az egyéni segítés módszerével. 

-Orvosegyetem«, Budapest: 
TUDOMÁNYOS DlAKLAFOT! 

Milyen új elemekkel rendelkezne -egy szocialista or-
szág tudományos diáklapja a nagy hagyományokkal ren-
delkező lapokkal szemben? 

Mindenekelőtt: ez a lap az első szocialista típusú tu-
dományos diák-lap lenne, folyóirat jelleggel. Feladatává 
lehetne tenni, hogy rendszeresen közölje (a diákok szá-
mára érthető nyelven) az egyes tudományágak és tárgyak 
területén bekövetkező tudományos haladást. Ezáltal kikü-
szöbölődne az a veszély, amely ma már erősen fennáll, 
hogy az egyes tárgyak megjelent tankönyvel már meg-
jelenésük pillanatában is a tudományos világ immár le-
zárt eseményei és újításai nyomában kullognak. Ezen ösz-
szefoglaló dolgozatokat a tankönyvek íróira lehetne bízni, 
vezető professzorainkra. 

E folyóirat feladatává lehetne tenni a szocialista egész-
ségügy szemléleti kérdéseinek írásos propagálását, az egész-
ségpolitika aktuális problémáinak ismertetését is, tudomá-
nyos pedagógiai szinten. 

A nemzetközi elszámolás kérdéseiről 
Mo«t hotey az idegenfor-

galom jelentősen megnőtt 
— 1963-ban pl. közel félmil-
lió külföldi járt hazánkban 
és csaknem ugyanannyi ma-
gvar külföldön — különö-
sen előtérbe kerülnek a 
nemzetek közötti gazdasági 
kérdések. Az egyes országok 
életszínvonala, gazdasági 
színvonala között összeha-
sonlításokat tesznek. 

A politikai gazdaságtan-
nal nem különösebben fog-
lalkozók, vagy esetleg éppen 
az iránt sokszor nem ér-
deklődők is önkéntelenül 
gazdasági kérdésekkel kez-
dőnek foglalkozni. Egy ilyen 
probléma a pénz, az el-
számolás kérdése a nemzet-
közi gazdasági kapcsolatok-
ban. Meg kell mondani 
azonban, hogy a kérdés 
tényleges, alapos Ismerete 
nem áll arányban azzal, 
amilyen mértékben foglal-
koznak vole. Igen sok ezen 
a területen a félreértés, a 
téves elképzelés. 

Márpedig a nemzetek gaz-
dásági kancsolatok növeke-
dése. különösen a KGST 
tagállamok közötti fokozódó 
nemzetközi n^tkamegosz-

tás egyre inkább felveti ezt 
a kérdést és így rendkívül 
fontos, hogy eloszlassunk bi-
zonyos félreértéseket. 

A nemzetközi elszámolás-
ban a pénz tulajdonképpen 
két fő területen .íelentkez-
het, mégpedig az áruszállí-
tásokkal kapcsolatos fizeté-
seknél, mint annak ellenté-
tele, vagy a nem áruszállí-
tásokkal kapcsolatos fizeté-
seknél, mint annak ellenté-
te, vagy a nem áruszállítá-
sokkal kapcsolatos fizeté-
seknél (turisztika, külföldi 
pénzküldemények, stb.) 

E két területen egészen 
másképpen jelentkezik és 
ezért rendkívül fontos az, 
hogy ezt megkülönböztessük 
egymástól. 

Vegyük kissé részleteseb-
ben szemügyre ezeket a te-
rületeket és- így először azt., 
amikor az áruszállításokkal 
kapcsolatos az elszámolás 

F.lözetesrn meg kell azon-
ban valamit jegyezni, még-
pedig azt. bár a forgalom-
ba kerülő á rumén nv.i «ég-
nek ára van, pénzben feje-
rik ki, egyáltalán nem pénz 
áramlik ellentéttel képpen. A 
szállított áruk mennyiségét 

kifejezik és nyilvántartják, 
pénzben valójában azonban 
az ellentétel is áru és csak 
az esetek rendkívül kis szá-
zalékában az egyenlegeket 
fizetik tényleges pénzzel, 
illetve arannyal. A legtöké-
letesebb nemzetközi pénz az 
arany. Rövidebb idő vi-
szonylatában egyes országok 
pénzei is betölthetik ideig-
lenesen a világpénz funk-
cióját. 

Nézzük közelebbről ho-
gyan is történik az áruszál-
lítások elszámolása Eddig 
már volt arról szó, hogy az 
áruk értékét valamilyen 
pénzben (dollár, font, rubel) 
fejezik ki. A kérdés azon-
ban az, hogy mennyi pénz-
ben fejezik ki? Egy megha-
tározott árumennyiségért 
egy meghatározott áru-
mennyiséget adnak ellen-
szolgáltatásul, de milyen 
arányban, H7. a kérdés? 

A nemzetközi elszámolás 
alapja a világpiaci ár. Te-
hát úgy történik a nemze-
tek közötti áruforgalommal 
kapcsolatos elszámolás, hogy 
a szállított árumennyiségek 
világpiaci áraik arányában 
ellenértékei egymásnak. A 

világpiaci ár lényegében 
egy-egy terméknek többé 
kevésbé az egész világon 
egvségesen kialakult ára, 
amelyet a nagy tömegben 
termelő és exportáló orszá-
gok árviszonyai, valamint a 
világpiacon kialakuló Kíná-
lati és keresleti viszonyok 
határoznak meg. Jelenleg 
piég a szocialista országok 
egymás közötti kereskedel-
mében is a tőkés világpia-
con kialakult világpiaci ára-
kat alkalmazzák, kiküszö-
bölve annak szélsőséges hul-
lámzásait. Például szeret-
ném érzékeltetni, hogy mi-
lyen félreértés volt 
leg még jelenleg is előfor-
dulhat a világpiaci árral 
kapcsolatban. Vegyünk egy 
olyan példát, hogy mondjuk 
Magyarország zsírt expor-
tál. Milyen áron? — akái 
tőkés, akár szocialista relá-
cióban, nyilvánvaló világ-
piaci áron. A zsír világpia-
ci ára 33 cent/kg. — ha vi-
szont vészük a dollár hi-
vatalos árfolyamát. 1 dollái 
11.74 Ft (valóságos kb. 30 
Ft)., akkor első pillanatra 
úgy látni, hogy kb. 4 Ft-ért 
exportáltuk a zsírt Itt azon-

ban óriási tévedés van, az 
áruforgalommal kapcsolatos 
elszámolás nem úgy törté-
nik, mint ahogv sokan téve-
sen elképzelték, hogy az 
exportált áru értékét hiva-
talos vagy tényleaes árfo-
lyam alapján átszámítva, 
pénzt kapunk érte, vagy 
ilyen arány alapján más 
árut. Ha a fenti példánál 
maradunk, zsíreladásból kg-
ként 33 centes követelésünk 
keletkezik, amivel árut vá-
sárolunk (pl. a cukor világ-
piaci ára 11 cent kg, tehát 
3 kg. cukrot kapunk érte. 
Mint láthatjuk, az árfolyam 
alapján történő átszámítás-
nak (pl. 1 dollár =11,7 vagy 
30 Ft, stb.) semmi köze eh-
hez az elszámoláshoz. 

Magá t a v i lágpiac i á r a t 
kl lehet fejezni mind dol-
lárban, mind pedig más 
pénzben (a szocialista or-
szágok viszonylatában ru-
belben). hiszen mögöttük 
meghatározott aranymennyi-
ségek vannak (1 R = 0,937 gr. 
színarany, 1 USA dollár 
0,888 gr. színarany.) 

A nemzetközi elszámolá-
sok másik területe a nem 
áruforgalommal van kap-

csolatban. (Pl. turisztika, 
külföldi pénz-alakulások). 
Ezen a területen az elszá-
molás a pénzféleségek egy-
máshoz viszonyított értéke 
alapján történik. Az egyes 
országok pénzei bizonyos 
arányban egymásnak egyen-
értékei. mégpedig részben 
nz általuk képviselt arany-
mennviség. sokkal inkább a 
vásárlóerőjük különbsége 
alapján. 

A vásárlóerők különbsé-
gét úgy számítjuk ki. hogy 
veszik az egyik pénzféle-
ség egy egységé-', megnézik, 
hogy azért az illető ország-
ban mennyi »gyasztési cikk-
mennyiség. illetve szolgálta-
tás kapható és megnézik 
azt, hogv ugyanez az árutö-
meg. '11. szolgáltatás az 
összehasonlítani kívánt <>r-
szág milyen pénzmennyise-
gével vásárolható meg. Ilyen 
formán pl. 1 dollár kb. 
25—30 Ft-tal egyenértékű, 
mert kb. 25—30 Ft-ért vá-
sárolható meg az a fosyas^-
tási cikk, jil. szoísaJtatasi 
mennyiség, ami az USA-ban 
1 dollár értékű. 

Mayer László 



If f lGHM EGYETEM 

MIT VÁR AZ ÚJÉVTŐL? 
Ilyenkor, az év elsői napjaiban sokszor elhangzik ez a kérdés. Szinte frázis-sze-

rűen, mint a »hogy vagy-, »élsz még- és a többi megszokott beszédfordulat. Hogy 
mégsem válik frázisok módjára súlytalanná, tartalmatlanná, az annak köszönhető, 
hogy az évek — különösen manapság — sorról-sorra számos meglepetéssel, szenzá-
cióval gazdagítanak bennünket, hogy évről-évre, de hétről-hétre is változik, fejlő-
dik az életünk s e változás kifejeződik az események egymáshoz kapcsolódó sűrű 
láncolatában is. 

Mit vár az ú j évtől? — A kérdéssel ezúttal felsőoktatási intézményeink néhány 
oktatóját keresték föl a Szegedi Egyetem munkatársai, akik körkérdésükre a kővet-
kező nyilatkozatokat adták. 

Dr. Antalffy György rektor, 
egyetemi tanár, 

József Attila Tudományegyetem 
, . lődése egyaránt anyagi lehe-

— 1964-ben elsősorban a válnak. A tudományos diák- a KlSZ-szervezet segitsege- tőségeink bővülésétől függ: 
felsőoktatás módszertanát körök munkájától ugyan- vei tovább is folytatni fog- ¿ j műszerekre van szükség, 

mnlmánvozás- csak sok eredménvt várunk iiik a harcot. /.«.•¡¡^t^t.r.^ 

Dr. Téth Károly rektor, 
egyetemi tanár. Orvostudományi Egyetem 

— A Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemre szép fej-
lődés vár az 1964-es évben 
mind az oktató-nevelő, mdnd 
a gyógyító munkát tekintve. 

— Az egyetemi oktatási 
reform hatásának nálunk is 
minden szempontból, de kü-
lönösen gyakorlati vonatko-
zásban kell megmutatkoznia 
az idei évben. Jelentős javu-
lást várok az évfolyamfelelő-
sök munkájától, mivel ez az 
ú j rendszer a kezdeti nehéz-
ségeken már túl jutott. 

— Az oktató, a tudomá-
nyos és gyógyító munka fej-

Vállalat jobb ütembe végez-
né a bővítési munkálatokat, 
hisz lemaradásukkal hátrál-
tat ják a gyógyító munkán-
kat is. 

— Amint a napi sajtóból 
bárki értesülhetett, pályáza-
tot írtunk ki egy ú j 
klinika tervezésére. Ebben az 
épületben majd a H. számú 
sebészeti- és az ideg-elme 
klinika kerül elhelyezésre. 
Nagyon jó lenne, ha még 
a jövő évben újabb pá-
lyázatot hirdethetnénk az el-
méleti, tudományos és okta-
tási épületek bővítésének ter-
vezésére. 

— Munkánkat segíti a 
külföldi intézményekkel ki-
alakított együttműködés. Az 
1964-es évben baráti szerző-
désit szeretnénk kötni a glas-
gowi orvosegyetemmel, ku-
tatási és gyógyítási eredmé-
nyeink cseréjére. Glasgow-
val személyi kapcsolataink is 
vannak, az ottani egyetem 
anatómiai intézetének pro-
fesszora, Bacsich Pál szege-
di származású. Tovább mé-
lyítjük a kapcsolatainkat a 
bratislavai egyetemmel is. 

Bizkodva nézünk az 1964-
es esztendő elé, s reméljük, 
hogy problémáink megoldód-
nak. 

során a levelezők legered-
ményesebb oktatási formáját 
megtalálni ugyancsak cé- é r n i ; 
lünk, hisz M Ü f 
száma évről évre nő. Az el-
múlt években már kialakí-

kell alapos tanulmányozás- csak sok eredményt várunk juk a harcot. ú j épületekre. Kétségtelenül 
nak alávetni és kidolgozni, továbbra is. , , , vannak lehetőségeink, csak 
E módszertani kutatómunka „ ,„ , ' . — Ahhoz, hogy oktató-, kérdés miképp tud-

— Nevelőmunkank során tudományos es nevelomun- ^ 
elsősorban azt szeretnénk el- kánk még eredményesebbé J u k iaaJOWizni azoKat. « a -

arsL-sra-a «¡¡sas ^ j m í ^ t 
TLzT. *—,, * megfelelően a hallgatók az elmúlt évek során mind meg nem kezflteK meg <oz u j 
mint eveKDen mar Kiaiani- munkafegyelme még jobban több és több hallgató nyert íogMinika építését bzeret-
trctt tantervek ex oktatási megszilárduljon. Az itt-ott felvételt, az egyetem viszont nénk, ha az 1964-es évben a 
^ g C r t r t a t n i ^ fellépő káros nézetek ellen épületeket nem kapott. Csongrád megyei Építőipar, 
hajtásán is fáradozni fo-
gunk, hogy a megfelelően 
átdolgozott tananyag ideo-
lógiai és tudományos köve-
telmények tekintetében is 
magasabb szintűvé váljon. . 
Üj feladatot jelent szá- — Bízunk abban, hogy a emberekkel bővült oktatói teket felkarolni es e terute-
mumkra az ú j évben a 1964—65-ös tanévtől áttérve kart összefogni, s közös pe- ten eredményeket elemű 
szakbiológus-képzés megszer- ismét a két szakos tanárkép- dagógiai, politikai és világ- A tanárképző Fóisko-
vezése is. zésre, jobban képzett tanáro- nézeti egységű közösségé ko- ^rkesztjük a Módszer-

— Egyetemünkön folyó tu- kat adhatunk a magyar pe- %>ácsolni. _ tonj Közleményeket immár 
dománj'os munkának első- dagógus-társadalomnak. Re- — Örvendetesen fejlődött nenyedik éve. 1964-ben még 
rendű feladata az legyen az mélhető, hogy újabb átszer- főiskolánk tudományos mun- ¿nfc(jbb törekedni fogunk, 
elkövetkező évben is, hogy vezés nem lesz egyhamar, Icájának megszervezése. 1963 h ffl „¿¿éki pedagógusok-
a gyakorlati élettel számoló, és megtaláljuk azt az egyen 64-es tanévtől kezdődően 

súlyi állapotot, amely a fő- Nagy István igazgató helyet-
iskola életébe tartós lesz, és tes fogja össze a különböző 

Dr. Nyíri Antal egyetemi tanár, 
JÁTÉ Magyar Nyelvtudományi Intézet 

D r . Csukás István igazgató, főiskolai 
tanár, Tanárképző Főiskola 

a népgazdaságot szolgáló mű 
vek szülessenek. Ennek ér-

kai kapcsolatot tartsunk 
ezen keresztül. Olyan gya-
korlati kérdések felvetésére 

dekében egy központi labo- lehetővé teszi az eredményes területeken folyó kutatáso- sor e folyóirat hasáb-
ratóriumot akarnak létesí- tudományos kutató munkát kat. Eddig többnyire a ku- . . Qmit közvetlenül a va-j _ I 1 . L I . j r* I Á. —7—, ÁI..'>I«.I.I. „T-. — *.'. — i ,1! ™ + 4 „—„.»i,, otliilr ' __ _ . . teni, ahol több tanszék ku-

— E lap segitséget adhat 
a képesítés nélküli nevelők 

es az elmelyúltebb óktato- tatas felteteleit teremtettük lósÁ alkalmazhat minden 
tatái együtt dolgozhatnak, nevelő munkát egyaránt. A meg. Az új évben bízunk gyakorló pedagógus. A fo-
Meg akarjuk valósítani a két szakra való áttérés elő- abban, hogy gyümölcsözni iyóirat célja pedig meg-
számítóközpontot is, ahol nyeit mind a tanulóknak, fognak az eddigi beruházó.- alapvető célunkkal: 
egy M—3-as típusú kiber- mind a tanároknak ki kell sok. Az évenként kapott fél- színvonalasabb főiskolai ok-
netikai számológép segíti használni. Csökkenni fog a millió forint támogatást tatÁst teremteni. 
majd a kutatók munkáját, főiskolai tanárok kötelező ezentúl egyre inkább súly-
A külföldi társegyetemekkel óraszáma, ami a főiskolák pontozva osztjuk szét. Azo-
közösen végzett tudományos felsőoktatási intézményként kat a kutatási területeket . _ 
kutatómunka eredményei a való tényleges elismerését is támogatjuk, amelyek tudnak és a levelező hallgatok kép-
jövőben egyre inkább reali- jelenti egyben. 1964-ben re- is felmutatni eredményeket, zéséhez is. Tervezzük mod-
zálódnak, gyümölcsözőbbé mélhetöleg sikerül az új Ügy véljük, ez minőségi ku- szertani kézikönyvek soro-

tatásra való ösztönzést is je- zatának kiadását is. 
FI*» TTfllflSV F I rád P f r Y P f p i t l i ® versenyszellem ki- _ 1964-től várjuk a főis-
M J r . n a i a ^ Z H.14M1 e g y e i e m i alakulásanak lehetoseget fcoía 6S m m ó s fejlesztési 

t a n á r , J A T E G e r m á n N y e l v e k — — t ™ * elfogadását u , a m t 

é s I r o d a l m a k I n t é z e t e 5dő Fel- — A SZEGEDI EGYE-
Az ú j évtől a Germán Nyel- Az Idegen nyelvi tanszék sőoktatási Kutató Csoport TEM-től azt várjuk, hogy 

vek és Irodalmak Tanszéke fejlesztésének körébe tartó- munkájába. Már eddig is tartson tovabbra is eleven 
is sokat Vár. A várakozás zik az angol szakos tanár születtek cikkek és doktori kapcsolatot foiskolánk elete-
azonban megnövekedett fe- képzés bevezetése. A szak a disszertációk a felsőoktatás vei és a. leglenyegesebb 
ladatkört is jelent. Az idegen Germán Nyelvek és Irodai- módszertanának korebol. problémáinknak megoldasa-
nyelvi tanárképzés — csak- mak tanszékén belül működ- Szeretnénk ezeket a kisérle- ban segítsen. 
úgy mint az idegen nyelvi nék, s az előkészítő munka e 
tanítás — ma világszerte for- téren megindult már. Remél-
rongás állapotában van. Ha hetjük, hogy tanárképzésünk 
számunkra az idegen nyelv 1964-ben ezzel a szakkal ki-
tanítása nem közvetlen fela- egészül, mert a Bölcsészeti 
dat is, bizonyos módszerbeli Kar dékánja magáévá tette 
és technikai újítások mégis az ügyet s a kar, valamint az 
bizonnyal haszonnal gyümöl- egyetem érdekeinek figye-
esöztethetők. Éppen ezért üd- lembe vételével a hivata-

— Mit várok? Üjat, job-
bat! Vegyük a felsőoktatási 
reform megvalósítását első-
nek. E téren ugrásszerű fej-
lődést 1964-ben nem várok, 
mert ennek eredményei 
azonnal nem mérhetők le. 
Azt azonban várom, hogy 
a reform alapjainak leraká-
sa után, a kialakuló nyu-
godtabb légkörben tovább 
fejlődünk. Az eddig kialakí-
tott »reformkereteket- pedig 
megfelelő tartalommal meg-
töltjük, és ehhez mindenki 
a maga munkaterületén 
eredményesen hozzájárul. 
Bízom abban, hogy ez minő-
ségi fejlődést fog eredmé-
nyezni. Ezzel kapcsolatos az 
a javaslat-tervezetünk, hogy 
a jövőben felveendő magyar 
szakos hallgatóknál elsőren-
dű kívánalomnak számítson 
a kellő fokú helyesírási 
készséggel való rendelkezés. 

— 1964-ben intézetünk ok-
tatói közösen elkészítik a 
Müncheni-kódex betűhű ki-
adását Ennek a 15. század-
ból való és a huszita moz-
galommal kapcsolatos nyelv-
emléknek a kiadása, a ma-
gyar nyelvtörténet és nyelv-
tudomány nem csekély je-
lentőségű eseménye lesz. Tu-
dományos munkánkat a fel-

sőbb szervek jelentős anyagi 
támogatásban részesítik. 

— A felsőoktatási reform 
megköveteli az igényesebb 
oktató-nevelő tevékenységűt 
Ezt a mai létszámmal elérni 
nem lehet. Üj oktatókkal 
kell megerősíteni intézetün-
ket. Néhány éve Szegeden 
végzett tehetséges fiatalokra 
gondolunk elsősorban. Az 
itt végzettek jól megállják 
helyüket, mint ezt a leg-
utóbbi Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián való 
szereplésünk is bizonyítja. 

— Szeretném, ha 1964-től 
kezdve állandó munkarit-
mus alakulna k j az egyete-
men, amit ad hoc dolgok 
nem zavarnának meg. így 
jobban és hamarabb elérjük 
azt a magasabb szinten folyó 
oktató-nevelő munkát, amit 
várnak tőlünk, amit a re-
form jelent Úgy érzem, a 
jelenlegi politikai légkör 
serkentően hat az alkotó 
munkára és lehetővé teszi 
mindazt, amit elmondtam. 
Végezetül néhány apró kí-
vánságot említenék: a nyelv-
szakos hallgatók minél több 
időt töltsenek abban az or-
szágban amelynek nyelvét 
tanulják. Ne csak német lek-
torunk legyen! 

alakulásának koia 65* mliüós/"fejlesztési Dr. Mészáros Lajos docens, 
JATE Alkalmazott Kémiai Intézet tanszékek között így tamasz- az eikövetkező években rea 

tott feszültség. 
Szeretnénk bekapcso-

lódni EVTE-en működő Fel-
lizálódna. 

— A SZEGEDI 

Dr. Kedvessy György 
egyetemi tanár, 

Orvostudományi Egyetem 
- Az egyetemi oktatási nél is nagyobb szorgalom-

vözöljük kömmel * a fonett- tos' vona tkozás i«^ túl" "is reform érinti a gyógyszerész mai tanulnak és vesznek 
kai laboratórium feiáUítá- k ö r ü l t e k i n t ő e n f o g l a l k o z i k v e - képzést is. Az oktatas kor- reszt a tudományos munká-
sát, mely nem o-eciaszer le. Nem szabad azonban el- szerűsítésének az 1964-es ev- ban. De ehhez meg hozza 
ugyan, ele eredmcnyeket felejteni, hogy szervezeti ben vetjük meg az alapjait, kell tenni, hogy egyetemi 
hozhat és egyre megfogha- szempontból egyelőre az ala- Elsősorban ezen a teren va- eletünk csak akkor nevez-
tóbb eredményeket fog hozni, pok lerakásáról van csak szó, rok jelentős javulast az u j heto teljesnek, ha a tarsa-
mentől inkább elsajátítják más tekintetben pedig erre is évben. dalom közös erőfeszítései-
majd nyelvoktatóink h aszná- vonatkozik az az általános — Az oktató-nevelő mun- bői szintén kiveszik részü-
latának módszertanát. A la- érvényű tétel: egyetemünkön ka természetesen kétoldalú, helytállnak a mozgalmi 
boratoriumra a fonetikai ku- az angol szakos tanárképzés fejlődése nemcsak az egye- társadalmi munkában is 
tató munka mellett a magyar indul csak meg, de nem az temtől függ hanem az egye- , ., . , 
szakos tanárjelöltek szép és angol nyelv tanítása, mely . . ^ eppugy, mint a mult evben. 
helyes magyar nyelvi kiej- egyébként folyik az összes t e l r u 1 I J U S ' ' 1 — Szeretném, ha tovább 
tésének kialakítása terén is karon, csakhogy más igény- akkor lesz eredmenyes, ha kapcsolataink a 

nyed és más célkitűzéssel. hallgatóink még az eddigi-

— Bízom abban, hogy a 
tudományos műszaki okta-
tásfejlesztéssel kapcsolatos 
munkaterületünk a vegy-
iparban devizaforintban is ki-
fejezhető eredményeket hoz. 

— Cize-m abban is, hogy 
iall(iotó\nk diplomamunka-

eredményeit az új évtől kez-
dődően működő üzemekben 
szente sitiik majd, valamint 

hogy a szovjet vegyipar fej-
lesztési terv a mi mun-
kánknak is kiterjedtebb fel-
használását jelenti. Ezji kí-
vüli szeretném remélni, hogy 
mvnkánk segédeszközea 
magyar gyártmányok 1964-
ben közelebb kerülnek a vi-
lágszinthez, hogy a politikai 

gazflasagtan megfelelő tani-
tásait a magyar műszaki fej-
lesztésre sokkal-sokkal ter-
mékenyebben alkalmazzák a 
sorún következő népgazdasági 
tervek jó és ésszerű megva-
lósításának érdekében. 

— Remélem, az új évben 
sem kell csalódnunk hallga-
tóinkban, akiket továbbra is 
érdekelnek az általun/c meg-
valósított technikai eredmé-
nyek és végezetül erősei, bí-
zom abban is, hogy városunk 
tovább bővül, fejlődik, ide-
genforgalma jelentősebbé vá-
lik akirakatok tetszetősebbek 
lesznek és mindennapi éle-
tünk nnapról-napra kényel-
mesebbé és szebbé válik... 

Dr. Karácsonyi Béla docens, 
JATE Magyar Történeti Intézet 

fontos szerepet vár. 

Dr. Vajda László főiskolai tanár, 
Tanárképző Főiskola 

baráti országok társintézetei-
vel. Hisz a gyógyító-kutató 
munkának elengedhetetlen 
feltétele az elért eredmé-
nyek, tapasztalatok kicseré-
lése. Ügy érzem, jó úton ha-
ladunk ennek a megvalósítá-
sához, hisz éppen az év utol-
só heteiben kötöttünk szer-

— Sokat beszélünk mosta- szonynak a kimunkálásán zon a hallgatókat érdeklő 
nában a fesöoktatási reform- akarok fáradozni. problémákkal. Színvonalas-
ról, de egyik feltételéről — — Bizonyos vagyok abban nak tartom az irodalmi ro- z ó d ^ a h a U e i egyetemmeL 
a tanár és a diák helyes vi- is, hogy a jelenlegi három vatot. Néhány költőre ma- Ez .g 'mutat5a a kapcsoiatok 
szonyáról — azonban nem szakról a két szakra való gam is felfigyeltem, akiknek bővülését 
eleget. Meggyőződésem, hogy visszatérés is, az oktatás mi- érdemes írní. Névszerint: - Az 1963-as évben jelen-
ős irodalom ürügyén az élet nőségi javulását eredménye- R n ^ ^ mk_ tősen javult az ^ ^ 
minden lenyeges probléma- zi. Vallok be, hogy ezeddig hallgatók anyagi helyzete. A 
;dról S2ót ejthetünk, s mi a hallgatók a tanulás rová- ; B^ela es Szepesi At ^ ^ ^ ^ 
tanárok a diákokkal olyan sára szórakozhattak csak, tilara gondolok. Nem artana, k e d é s e i n e k n e m kizárólag 
intim közelségbe kerülhe- annyi volt dz elfoglaltságuk ho, TendszcTesitcnélc az isme- hanem egy jobban képzett 
tünk, amely szituációban a s csak kevés akadt, aki a retterjesztő részt és az új- szociálpolitikai célja volt, 
nevelés hatékonysága elérhe- tanulást részesítette előny- gá terjesztését szervezetteb. értelmiség kinevelését segítik 
ti a maximalis fokot is. Ez- ben, ami fiatalokról lévén „ elő. Több komolyságot és 
által a reform-követeimé- szó, nem is halálos bűn. Delt veOezneK •••• vruineK, i g é n y e s e b b f e l készülést vá-
nyek is intenzívebben való- _ A SZEGEDI EGYE- ^ 0 2 előadó és hall9at° vi~ runk hallgatóinktól nemcsak 
sulhatnak meg. 1964-ben en- TEM-től azt várom, hogy a szonyáról vitát indítana a a vizsgákon, hanem 
nek a vázolt tanár-diák vi- jövő évbe« többet foglalkoz- lep. évben. 

— Az elmúlt évek során az 
egyetemi tudományos munka 
kérdése került előtérbe és 
eközben kissé háttérbe szorul-
tak az oktató-nevelő munka 
problémái. 1964-ben végre 
meg kell találni a kettő kö-
zötti egyensúlyt. Ugyanígy a 
reform során főleg szervezési 
kérdéseket oldottunk meg ed-
dig amelynek nagyon fontosak 
voltak, de most már a felső-
oktatási reform tartalmi kér-
dési legyenek napirenden. 

— Ebben a tanévben a kor-
mányintézkedés következté-
ben jelentősen megjavult az 
egyetemi hallgatók anyagi 
helyzete. Ennek az intézke-
désnek nem kizárólag szo-
ciálpolitikai célja volt, hanem 
egy távolabbi célt, egy jobban 
képzett értelmiség kinevelé-
sét kell elősegítenie. Több ko-
molyságot és igényesebb 
felkészülést várunk hallga-
tóinktól nemcsak a vizsgá-
kon, hanem egész évben. 

— Az utóbbi években bő-
kezű egyetemfejlesztésnek 
voltunk tanúi. Kiépültek a 
tanszékek. Intenzívebb, ered-
ményesebb oktató munkára 
törekszünk. Eközben valami-
ről azonban megfeledkeztünk. 
A tanszékvezetők, az előadó 

gárda vezetőinek és a hallga-
tóságnak a vizsgáitatáson túl 
való találkozásáról egy-egy 
szemináriumi foglalkozás ke-
retei között. Nemcsak a hall-
gatóktiak jelentene ez él-

mény és tudástöbbletet! 
— Évről évre szaporodnak 

a levelező hallgatók és egy-
re többen kapnak így diplo-
mát, ami egyenértékű a nap-
padi tagozaton szerzettel. Vi-
szont nem azonos a kétféle 
módon szerzett tudás menv-
nyisége és minősége. Legtöbb 
kifogást a levelezők kötelező 
olvasmány ismerete ellen lehet 
hallani és tapasztalni. Azzal 
védekeznek, hogy nem kap-
ták meg, amit el kellett ol-
vasni. Végre meg kellene 
szervezni országosan, hogy 
jegyzeteken túl szöveggyűj-
teményeket is adjanak ezek 
kezébe. 

— Ha lehet kérnék is va-
lamit az ú j évtől, 1964-tól. 
Ne legyen emeletráépítés az 
Ady-téri épületre, hanem ab-
ból a pénzből, amit erre 
szánnak építsenek a sportpá-
lya helyére ú j és korszerű 
épületet. A jogi-kari emelet-
ráépítéssel járó zűrzavart és 
kavarodást nagyon megsíny-
lette az ottani oktatás. 



4 SZEGEDI EGYETEM ' 

C S O Ó R ISTVÁN: 

A katonaköpeny (Folytatás) 

IJVri tovább megy. a ki-
rakat a háta mögé kerül, 

de ujabbak vetik rá a lényt. 
Olyan is, amelyiknek a háta 
tükör és így a porcelán figu-
rágat párosával mutatja. Ha 
akarja oldalt is megnézheti, 
de szembe is. Még a katona-
köpenyt is. Erős, fogja a hi-
deget. A barna csontgombok 
is egészségesek és a gomblyu-
kak sem koszolódtak még. ki. 
Prémgallérja nincs, csak si-
ma, de ezt is fel lehet haj-
tani és a havat kavaró szél 
ott marad a járdán, vagy 
fennakad a tetőn. A szemét 
szórja teli, de a nyakába 
nem jut belőle semmi. 

Ennek is lehet örülni. 
Tovább megy. A tükör 

mindent úgy mutat, ahogy 
van. 

Köhög Feri, de a szél nem 
viszi messzire a hangot, mert 
az oyan gyenge, hogy nem 
tud rendesen megkapaszkodni 
a hátában. Leszórja magáról, 
oda a járdára, a vasrácsos fa 
tövébe, ahova a köhögésével 
falat vért is köpött... 

A fiukra gondol. 
Valamit mond neki. Űjat, 

frisset, olyan csodát, ami csak 
a szökőévekben szokott elő-
jönni. 

Az ajtónál újságolja majd: 
— Gyerekek! Találkoztam 

ma egy pasassal, aki a ró-
mai pápa sógora... Rettene-
tes gazdag ember... Behitt 
egy vendéglőbe és kocsonyát 
fizetett Két tányérral... 
Vörös bort, meg egy fehéret... 
A fehér bennem maradt, de 
a vöröset kiköptem... Hol-
nap küldi a kinevezést a 
Bankba ... Pénzt fogok szá-
molni és aranyat mérek olyan 
mérleggel, amelyik csalásra 
van beállítva... Ügyelek majd 
a csurgásra és minden nap 
haza hozom... 

A nyakát behúzta, a hátát 
szerette volna kiegyenesíteni, 
de nem hajlott vissza, csak 
le, a föld felé, a kikoptatott 
flaszter felé. Emberek járnak 
rajta. Egészséges, vastag em-
berek, akik a piros bort sem 
köpik vissza... 

Uárman ülik körül a 
M rezgőlábú asztalt. Mi-

sa előrenyújtja nagy tenye-
rét és az aprópénzt az asztalra 
borítja. 

— Tizenegynyolcvan! 
Laci is zsebbe nyúl és a 

csörgőket a többi közé teszi 
és a tízest pedig kihajtogatja, 
simogatja és beborítja vele a 
többit. 

— Tizenháromhatvan.' 
Pista kinyújtja hosszú lá-

bait és a nadrágzsebben ko-
torász. Dohányporral és ba-
katollal vegyenes veszi elő a 
pénzt és a többi közé teszi. 

— Hattiz! 
— A többi? 
— Ötöt levont a gazember! 
— Mit csináltál? 
Ideges ujjakkal dohol az 

asztalon és úgy szól, hogy 
nem néz fel a fiúkra: 

— Az üstház peremét két 
centivel elmértem... Nem 
ment bele az üst... Még egy 
ilyen és kirúg... Az anyja 
istenit! 

Misa összekaparja a pénzt. 
A tízest külön teszi. 

— Azzal mi lesz? 
— Repülőgépet veszünk és 

a megmaradt pénzen elme-
gyünk világkörüli útra... 

— Remek! Tahitiben kikö-
tünk, mert ott még pucérok a 
nők... 

Ügy nyel Pista, hogy hallik 
a kortyolása. 

Misa külön rakja a pengő-
ket és külön a filléreseket. 
Szépen stócolja és átszól Pis-
tának. 

— Irjadl 
Pepitafedelű füzetet vesz 

elő és ad hegyes ceruzát. 
— Ferinek hét liter tej és 

vasárnapra külön egy üveg 
kakaó egyhúsz... A három 
recept két pengő, ebéd a zöld-
ászban négy pengő ...A töb-
bi előre nem látott.... A tí-
zesnek helye van... 

— A többi? 
— Oszt el háromfele és 

ma változatosság kedvéért 
kolbászt eszünk... 

— Lót? 
•-« Nem. a 
— Hát? 
<— Ma kivételesen csikót...! 
Friss újságpapírt terítenek 

az asztalra, mert az ünnepi 
vacsora úgy kívánja. 

A kapualjban visítva sza-
lad végig a huzat. Rákanya-
rodik a lépcsőkre és azon 
felbotorkál az emeletre is. 

Feri utána megy. 

Nem siet. Lassan falja a 
lépcsőket. Szaporán szedi a 
levegőt, de így is nehezen 
győzi magát jóltartani. Az 
első pihenőnél megáll és meg-
fogja a korlátot. 

Hideg a fa, de sima. A gör-
csöket i$ kisimította a fogás 
és a régi politúrt fakóvá kop-
tatta. 

Üj gondolatot spekulál. Va-
lami egészen máson, mint az 
eddigiek. Nem jó a pápa só-
gora sem. A Bank sem. Kéz-
zelfoghatóbbat olyan, ami 
van is és ami lehet.... 

ÍM' isának nincs nagyka-
* bátja. A kicsinek 

hajtja fel a gallérját és úgy 
szalad végig az utcán. Pista 
kimaradt a második félévből 
és olyan üstházakat csinál, 
amiben szappant is lehet főz-
ni. Lacit a Szondi utcában a 
múlt héten fenéken rúgták, 
mert a Molnárné lányát aján-
lotta. Nem drága, pár fillér 
egy füzet, de minden héten 
újat hoz. Lelket nemesítő ol-
vasmány. A rossz elnyeri 
méltó büntetését a jó megkap-
ja a jutalmat. Rózsákkal hin-
tik tele az útját és úgy ve-
zetik fel a templom lépcsőjén. 
Három gyereket szül, amiben 
nincs egy iker sem. Egészsé-
gesek, mint a makk. Nem kö-
högnek, csak olyankor tüsz-
szentenek, ha az orrukat ma-
cerálja a toll... 

Teát szoktak főzni. Szik-
fűt és hársat. Annyi cukrot 
tesznek bele, hogy megáll 
benne a kanál. 

— Hízzál, faszi1 Jövőre 
földhöz verheted Czáját... 1 

Issza a teát. Kavargatja a 
cukrot. 

Keserű mert keserű a szá-
jaize. ., 

Pihen a lépcső pihenőjénél. 
Néz fel az emeletre, ahol 
balra kell fordulni és a vas-
rácsos folyosón végén ott vi-
rít a rézkilincs. Húrom pa-
pircédulát ragasztottak az aj-
tóra rajzszeggel és gyönyörű-
en cirkalmazott betűkkel fel-
írták a nevüket. Káposztás 
Mihály fogalmazó... Péter 
István nyug. egy. halig, üst-
készítő. Török László szépiro-
dalmi könyvterjesztő... Ba-
gos Ferenc, magánzó... 

Két ágy. Lábbal hálnak és 
úgy húzgálják éjjel a takarót, 
hogy reggelre szakadozott a 
lepedő. Éjjel úgy köhög, hogy 
Pistának ne köpködje le a lá-
bát. 

Fogja a korlátot és gondol-
kozik. 

— Csalás! Óriási csalás! A 
gyufás sem tudott így csalni! 
A tíz pengőt nem a postás 
hozza... Csalás! Régi utal-
vánnyal játszottak és csak 
úgy villantjátok meg a szeme 
előtt... Csalás, mert mindig 
olyankor hozza a postás, 
amikor csak ti vagytok ott-
hon. .. 

4 lépcsők ís kopottak a 
szélei csorbák és a 

közepe síkos, akár a jég. Még 
tizennyolcat kell lépnie és el-
éri a kanyart. 

Nem indul. Vár és pihen. 
A törött ablakon betör a 

hideg. Érzi a hátán és a nad-
rágszárán, ott is felszalad és 
hegyes tűket szurkál a lábá-
ba, combjába, egészen addig, 
ameddig a nadrágszíj elszo-
rítja a hasát. 

— Tavasszal meleg van. Az 
akác is nyílik. Tavasszal, 
amikor indul a vegetáció... 

Nem gondolja tovább, mert 
a többi már fekete, sötét mint 
az éjszaka. 

A lépcső lefelé is tizen-
nyolc. .. 

4 tea felforrt Szikfűt 
szórnak bele és leszű-

rik. A kékzománcos bögrét 
otthagyják a dobkályha kö-
zepén, a melegen. 

Pista könyvet olvas, Mihály 
a klottgatyába biztosítótűvel 
gumit húz, úgy feji végig a 
korcón, hogy a marka tele 
van ránccal. Laci elhasznált 
gyufával fülét piszkálja és 
a fülzsírt a kályha oldalához 
feni. 

Az óra ketyeg az asztalon. 
Akkor kopogtattak az ajtón, 

amikor kilenc órát mutatott. 
öreg ember lépett be. Kar-

ján katonaköpeny és cédula. 
A cédulán csak két sor. „Mi-
sának, nem szőrmés, de me-
leg. .. Feri...« 

— A hídon volt... A cé-
dula is... A cím is... 

Fordul és megy tovább. 
A fiúk nézik a köpenyt és 

az órát. Kilenc óra tíz perc. 
Ténylegesen nem volt tnt:g 
annyi, mert az óra mintí?.i 
órában három és fél percet 
sietett.... 

A koronatanú 
Alig néhány perccel eze-

lőtt váltam el Manci kától 
bájos, kedves arámtól. A 
'kiadós búcsúcsóktól még 
mindig kábultan botor-
káltam át az úttesten. Ek-
kor tör tént . . . Egy autó el-
ütött. Szerencsére, az ijedt-
ségen kívül, semmi ba-

jom nem történt. Csak ép-
pen megütöttem magam, 

és az autó fogságába es-
tem. 

Azt mondtam, hogy 
•fogságba-«. Igen, mert ba-

nánzöld, df*-atos fazonú 
felöltőm a kerék alá ke-
rült. Nem mertem kirán-
gatni, mert attól féltem, 
hogv az autót esetleg meg-
mozdítom, és a kerék a 
lábamra csúszik. Banán-

zöld leplem sem szerettem 
volna elszakítani. Ezért 
aztán meg se moccantam, 
csak kikiabáltam az autó 
alól: 

— Emberek segítség! 
Emeljék meg az autót! 

Senki sem jött segítsé-
gemre. 

Erre kikandikáltam a 
kocs'i alól, és szemembe 
tünt az a csinos, platina-
szőke nő, aki a kccsit ve-
zette. Mellette egy teher-
autó vezetője állt. Vitat-
koztak és tanúkat keres-
tek. Kiabálásomra rá se 
hederítettek. 

— Húzzanak már ki! 
Es hogy kellőképpen 

megijesszem őket, nyögve 
hozzátettem: 

— Súlyosan megsebesül-
tem! 

A nőt azonban ez nem 
hatotta meg. Csak a foga 
között szólt néhány szót az 
autó alá: 

— Várjon a sorára! Nem 
hallja, hogy tanúkat sze-
dek össze? 

No, jó, várok. Mást úgy-
sem tehetek. De meddig? 
Már fél órája gubbasztok 
ezajlatt a vacak Felicija 
alatt. Újra kiszóltam, és 
hogy a hatás ismét na-
gyobb legyen, hangom sí-
ránkozóvá hangszereltem: 

— Elvérzek.. . megha-
lok. . . 

Megint rám kiáltott: 
— Mit siránkozik itt 

férfi létére? Értse meg 
már, hogy még egy jó tanú 
kell, különben bajba ke-
rülök. 

Ekkor mentő gondolatom 
támadt! tanú kell a 
hölgynek, aki autójával 

elütött? Miért ne lehetnék 
én az a jó tanú? Megfog-
tam szép. formás bokáját, 
és mielőtt újra rámszólha-
tott volna ívelő vádlijába 
kapaszkodtam: 

— Figyeljen ide! A ma-
ga érdekében valami fon-
tosat akarok mondani. 

— Na, mi van? — kér-
dezte gyanakodva. — Re-
mélem nem azt akarja, 
hogy húzzuk ki? 

Végig cirógattam a ha-
risnyáját. már ameddig a 
kerék alól el lehetett érni, 
s folytattam: 

— Én pontosan láttam, 
hogy a teherautós a hibás! 

Egy pillanatig megle-
pődve bámult rám, aztán 
izgatottan rászólt a körü-
lötte álló kíváncsiakra: 

— Emberek! Gyorsan 
huzzuk ki ezt a szeren-
csétlent az autó alól, hát-
ha valami ba j é r t e ö a 
horonatanú? V« E. 

Műsorpolitika 
vagy kasszapolitika 

Lassan már négy éve, hogy 
többé-kevésbé rendszeresen 
ifgyelem a szegedi mozik 
műsorát, mely ez alatt az 
idő alatt nem kevés megle-
petést, sőt bosszúságot oko-
zott. Először arra gondoltam, 
hogy saját ízlésemmel és ér-
tékítéleteimmel van baj, er-
re bizonyosabbá válik azon-
ban, hogy valahol máshol 
kell keresni e bosszankodás 
okait. 

Elsősorban az okoz szá-
momra problémát, hogy mi 
határozza meg Szegeden egy 
film vetítési időtartamát. Mi 
határozza meg azt, hogy a 
Cartouche és a Robinzon csa-
lád című szokványos, igény-
telen, sőt helyenként meg-
lehetősen giccses filmeket a 
Szabadságban és a Vörös 
Csillagban egyszerre mutat-
ták be, s • egy hétig játszot-
ták. ugyanakkor nemrég az 
Elektra mindössze négy na-
pig volt műsoron a Szabad-
ság filmszínházban? Vagy 
mi okozta, hogy a Kés a 
vízben-t több mint féléves 
késéssel mutatták be nálunk 
és akkor is csak a Dugonics-
ban? De az is előfordult, 
hogy érdeklődéssel várt fil-
meket Szegedre egyszerűen 
le se hoztak. EZ történt töb-
bek között Andrzej Wajda 
Sámson című filmjével is. 

Ilyen nyilvánvaló arány-
talanságok után nem alapta-
lan, ha azt mondjuk, hogy 
valahol a műsorpolitika kö-
rül van a baj. Ez a műsor-
politika ugyanis nemcsak 
hogy közönséget nevelni nem 
képes. de a megfelelő igénye-

ket sem tudja helyesen felmér-
ni. Ezt mutatja az a tény, 
hogy az Elektrára sokan nem 
kaptak jegyet, s hogy a Kés a 
vízben még a Dugonicsban 
sem bukott meg (ha éppen 
egetverő sikert nem is ara-
tott). A tapasztalat azt bizo-
nyítja, hogy a szegedi mozik 
szívesebben vállalják a szok-
ványos, de biztos kasszasikert 
jelentő filmeket, mint a néha 
esetleg problematikusabb mű-
vészi alkotásokat. 

Közönséget nevelni csak az 
utóbbiak következetes mű-
sorratűzésével lehet, s ezt a 
nevelés a kispolgári mentali-
tástól és ízléstől jócskán át-
itateftt szegedi közönségre 

nagyonis ráférne. És ez a 
próbálkozás talán nem is 
lenne olyan reménytelen. 
Mert bár egy pillanatig sem 
akarom idealizálni egyete-
temistáink jelenlegi ízlésének 
színvonalát, azt azonban 

többször bebizonyították, hogy 
egy józanabb, igényesebb 
műsorpolitikánál számítani 
lehet rájuk. S itt van ez a 
rengeteg középiskolás, kik-
nek ízlése jórészt most van 
kialakulóban, s így potenci-
álisan szintén egy ú j közönség 
magvát alkotják. 

Ehhez azonban nem kasz-
sza-, hanem műsorpolitika 

kellene. 
Gádorosi Vas István 

Samuul cÁttila: 

Kettős arckép 

Múltad és jövőd egybeforrott 
arcát őrzi a csupasz jelen 
szigorú ujjaimmal. Múltat és 
jövőt nem láthat rajtad senki sem. 
Csak én érzem kettős arculatod 
kétélű kését, mely testembe tört, 
és tépem, egyre tépem jelenének 
virágait: az elvetélt gyönyört. 

Nincs a jelen. Széímálló Rézfogás. 
Mégis örök. Rongy semmiség a múlt: 
málló ködökbe messzeszállt varázs, 
s jövő: idegen kövekbe szorult. 
Éjszaka hűvös arcod gödrein 
lányságod tiprott hava földereng, 
míg üt az óra és lágy sejtjeid 
mélyén dorombol az igazi csend. 

S jövőd messze gomolygó körei: 
táguló csontok, unott ölelés, 
vad fájdalomnak mindig elegendő, 
de emléknek és reménynek kevés. 
Mégis, kettős arcodnak igazi 
tükre, a jelenlévő nyugszik itt, 
szigorú valóságom biztos őre: 
múlttal a jövővel terhes harmadik. 

DLihmjut Q-óuwl: 

Napraforgók a parton 

El vinném ajándékba hozzád 
a víznek ezt a simaságát 
e szeptemberi belenyugvást 
egy parti nyárfa arany ágát 

Elvinném hezzád ezt a látványt 
kövek közt három napraforgót 
lángszínű arcuk sárga mását 
amit a folyó hígra oldott 

Elvinném hozzád ezt a kérdést 
itt napraforgó hogy virágzott 
egy fiú és egy lány tavasszal 
e köveken tányéricázott 

Elvinnék minden színt tehozzád 
ahol titok van velem kérdezz 
ha csodálkozol velem ámul j " ' 
velem mondd együtt milyen szép ez 

TISZAI HALÁSZ 
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FILMMÚZEUM 
Kaméliás hölgy (amerikai film) 

Garbó mint Marguerite 
Gauthier! Dumas regényének 
százféle megjelenítése transz-
ponálása közül talán legsi-
kerültebb ez a film. 

(A néhány éve bemutatott 
francia változatánál például 
összehasonlíthatatlanul kü-
lönb.) A harmincas évek ki-
magaslóan nagyszerű film-
stinésznőjenek alakítása fő-
részese a sikernek. G r eta 
Garbó romantikus gesztu-
sok, érzelmeket végletekig 
játszó pátosz helyett halksza-
vu, fínommimikáju színészi 
megformáltságban jeleníti 
meg »kaméliás hölgy-ét. Az 
ilyen tónusú szerepfelfogás 
az ő alakításainak szinte ki-
vétel nélkül sajátja. Híres 
szomorú szépsége, boldogsá-
ga, melyre a bánat árnyat 
von a legfelszabadultabb pil-

lanatokban 'is elsősorban 
mindenkori magányosságér-
zéséből fakad. Garbó mindig 
valamilyen formában magára 
maradó figurákat alakít. Ar-
cának rezdülései — a filmek 
premier planjaiban — kitű-
nően fejezik ki ezt az érzelmi 
állapotot. 

Cukor György, filmes né-
ven George Czukor rende-
zése sokszor és hatásosan él 
Garbó színészí lehetőségeivel, 
s következésképp a közel-
képpel. Ennek iskolaszerűén 
szép példáit láthatjuk a fii-
ben. 

Jóllehet azért állandóan 
kisért a színpadszerűség ve-
szélye, főleg a társadalmi 
környezet bemutatásakor jól 
él a film saját lehetőségeivel 
Beállításában Marguerite-
Garbo számára a további 

élet is pusztulás lenne, olyan-
nak rajzolta meg a környe-
zetéhez tartozó alakokat. A 
betegséget sem használja fel 
a rendező véglegesen tragi-
kus motívumként, a tüdőbaj, 
csak a tragédia külső járu-
léka. 

A társadalom mindeképpen 
kiveti az ilyen nőt, hiába 
változtatna életformáján, 
mondja kihangsúlyozottan a 
film, és így a tragédia sokkal 
inkább belső-lélektanivá vá-
lik. 

A dekoratíven megkompo-
nált párbeszédjelenetek, a 
közelképek erről a küzdelem-
ről szólnak, ill. ezt mutatják 
meg. E ennek magas színvo-
nalát értékeljük közel 30 év-
vel a bemutató után. 

CS. M. 

r()idám pere ék 

Ismeretterjesztő előadásokat rende% 
a József Attila Tudományegyetem szakszervezeti bizottsága 

December Ijlyamán sokol-
dalú tevékenységében a kul-
turális, népművelési munká-
nak is helyet szorítva isme-
retterjesztő előadás-sorozatot 
indított József Attila Tudo-
mányegyetem szakszervezeti 
bizottsága az egyetem dolgo-
zói, oktatók, valamint az 
egyetemi hallgatóság számá-
ra. Az előadássorozat első 
előadásait évfordulók aktu-
alitása határozta meg. Ilyen-
formán előadást rendeztek 
Verdi születésének százötve-
nedik évfordulója alkalmából 
s előadás lesz majd Móra 
Ferenc halálának harminca-
dik évfordulója alkalmából 
4s. Harmadikként pedig a 
képzőművészeti életben nagy 
vihart kavart hirhedt Picassó-

nyilatkozatról rendeznek egy 
előadást. 

A közelmúltban az aulá-
ban megrendezett Verdi-előa-
dás népes közönsége a soro-
zat iránti érdeklődés bi-
zinyította. Az esten mintegy 
200 személy hallgatta meg 
Vaszy Viktor, a Szegedi 
Nemzeti Színház igazgatója, 
a Magyar Népköztársaság ér-
demes Művésze magasszínvo-
nalú értékelését a nagy olosz 
zeneköltő Giuseppe Verdi 
munkásságáról. Vaszy Viktor 
az életút mérföldköveit je-
lentő operák elemzése után 
külön felhívta a hallgatóság 
figyelmét azokra a ritkán 
hallgató Verdi-operákra, ame-
lyek a jubileum alkalmából 
a Verdi-bérletsorozat kereté-

ben a szegedi színház színpa-
dán is megszólalnak. 

Nagy tetszéssel fogadta a 
közönség az előadást illuszt-
ráló opera-részleteket, az Ai-
dából, az Álarcosbálból, A 
végzet hatalmá-ból és a Tru-
badúrból előadott áriákat és 
kettősöket, amelyek a színház 
művészei Alpár Mária. Tur-
ján Vilma, Gyimesi Kálmán 
és Vadas Kiss László avatott 
tolmácsolásában hangzottak 
el. Zongorán Hirsch Bence kí-
sért. 

A sorozat Móra Ferenc 
Munkásscgát méltató követ-
kező előadását februárban 
tart ják meg. 

Szécsi József 

Hasznos napokaf töltöttem Szegeden 
Beszélgetés G. L Seidlerrel, a lublini egyetem rektorával 

A közelmúltban a József 
Attila Tudományegyetem 
Állam és Jogtudományi Ka-
rának vendégeként néhány 
napot töltött Szegeden dr. 
G. L. Seidler, lengyel jogtu-
dós, a lublini egyetem rek-
tora. A lengyel vendég sze-
gedi tartózkodása utolsó 
napján fogadta munkatár-
sunkat, akinek kérdéseire a 
következőképp számolt be 
látogatása eredményeiről. 

— Hasznos napokat töltöt-
tem Szegeden — mondotta 
dr. Seidler — s szeretném, 
ha ez a látogatásom egy szo-
ros, tevékeny együttműkö-
dés kezdetét jelentené a 
szegedi Állam és Jogtudo-
mányi Kar, valamint a lub-
lini egyetem Jogtudományi 
Kara között. 

EI6ször turistaként 
Vendégünk elmondta, 

hogy ez már a második sze-
gedi látogatása volt. Először 
mint turista járt a tiszaparti 

városban, amely már akkor 
fölkeltette érdeklődését, kí-
váncsiságát hangulatos szép-
ségével. Akkor találkozott 
először dr. Antalffy György-
gyei, a JATE rektorával, s 
a közös kutatási terület, a 
közös problémák révén ba-
ráti kapcsolat alakult ki 
kettejük között. Seidler dok-
tor szintén az államigazga-
tás, a jogpolitika témaköré-
be vágó tudományos kutató-
munkával foglalkozik. 

E találkozás eredménye-
ként a lublini egyetem év-
könyvében megjelent dr. 
Antalffy György egyik jog-
politikai értekezése, amely 
általános érdeklődést keltett 
a lengyel jogtudósok köré-
ben. 

A második látogatás so-
rán dr. G. L. Seidler rektor 
tanulmányozta az Állam és 
Jogtudományi Karon folyó 
oktató-nevelő és tudomá-
nyos kutató munkát. 

— Megragadott — emli-

KÖNYVSZEMLE 
Hegjelent a Magyar Irodalmi 

Lexikon 
Régóta hiányzó mű, — bát-

ron mondhatjuk hézagpótló-
nak is — látott napvilágot 
az elmúlt hetekben, és az 
irodalom szeretők olvasók 
nyomban mohó kíváncsiság-
gal lapozták át a impozáns 
formában megjelent lexikon 
fényképekkel illusztrált lap-
jait 

¡A: őszinte érd k 6iés 
egyaránt szólt a magyar iro-
dalomnak es a lexikont ösz-
szeállító és író tudósgárdá-
nak, hiszen Benedek Mar-
cell (főszerkesztő), Király 
István. Pánd( Pál, Sötér Ist-
ván, Tolnai Gábor és az el-
hunyt Bölöni György nevei 
fémjelzik c nagyszabású mü-
vet, amelyben mintegy 4000 
címszó található. 

A szépirók és kiemel-
kedő publicisták mellett az 
irodalomtörténet esztétikai és 
•részben a nyelvtudomány 
művelőiről egyaránt megem-
lékezik a munka. A főszer-
kesztő a bevezetésben hang-
súlyozza:. .-mee kell monda-
nunk hogy Szinnyei József 
vajy Gulyás Pál más célú mű-

vének teljességére nem törek-
szünk, nem is törekedhetünk. 
Sok már megírt cikket félre 
kellett tennünk, mert a lexi--
kon megszabott terjedelme 
miatt a leggyakrabbakrói írt 
részletes tanulmányokat kel-
lene megkurtítanunk, ha 
mindenkiről megemlékez-
nénk, akinek egy-két kötete 
valahogyan napvilágot lá-
tott.« 

A lexikon csaknem száz 
ember hároméves munká-
jának eredményeként jött lét-
re. Céljukat a főszerkesztő 
tolmácsolja: -Milliók kultú-
rális felemelkedését akarja 
szolgálni (t. i. a lexikon), hi-
szen tanárok és tanítók ke-
zébe is kerül, akik továbbad-
ják azt, amit ebből a könyv-
ből tanultak-

E munkát különös öröm-
mel kell hogy fogadják a 
bölcsészhallgatók. akiknek 
nagy segítséget fog jelenteni, 
tanulmányaik során. 

(Akadémia Kiadó 
Budapest 1963) 

tette ezzel kapcsolatban —, 
hogy milyen aktív Szege-
den a kapcsolat, az együtt-
működés az elméleti és a 
gyakorlati jogászok között. 
A szegedi tapasztalatok hasz-
nos tanulságul szolgálhatnak 
a mi számunkra, lengyel 
elméleti jogászok számára is 
az élettel, a gyakorlattal va-
ló közvetlen és szoros kap-
csolat fontossága tekinteté-
ben. 

Ai együttműködés 
lehetőségei 

A lublini egyetem rektora 
ezután arról beszélt, milyen 
lehetőségei nyílhatnak a két 
egyetem tudományos együtt-
működésének a jövőben. 

A lublini egyetem tudo-
mányos együttműködési szer-
ződést kötött tavaly a deb-
receni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemmel. A debre-
ceni egyetemnek nem lévén 
Állam és Jogtudományi Ka-
ra, lehetőség nyílik azonban 
arra, hogy a Debrecennel kö-
tött hivatalos együttműkö-
dési szerződés keretein be-
lül, a szerződésben foglaltak 
alapján tovább szélesedjék 
a lublini és a szegedi Állam 
és Jogtudományi Karok in-
tézeteinek tudományos 
együttműködése, tapasztalat-
cseréje. látogatások és pub-
likáció cserék formájában 
Ennek megfelelően már a? 
idén szeretnének meghívni 
Szegedről is három elméleti 
és két gyakorlati jogászt 
Lublinba. akik átadnák az 
elméleti és gvakorlati jogá-
szok együttműködésére vo-
natkozó tapasztalataikat. 

Kapcsolat — a műveken 
keresztül 

Egyébként a hazai szak-
emberek már a magyar 
nyelvű jogi szíiktrodalrmban 
találkozhattak G. L. Seidler 
professzor nevével. «kinek 
egy az imperialista orszá-
gok törvénykezését elemző 
munkája két évvel ezelőtt 
magyarul is megjelent. Ha-
marosan napvilágot lát két 
másik kötete is. amelyben 
az ókor és a középkor poli-
tikai eszméit vizsgálta. 

Seidler professzor kíván-
csian várja a majp'ar szak-
emberek véleményét művei-
től. 

Számtant tanít az egyik fő-
iskolai hallgató. Csodák-cso-
dája félóra alatt befejezi az 
anyagot. Ilyenkor mit csi-
nálhat egy jólkepzett tanárje-
lölt: étismétli az órán vett 
anyagot. Az ismétlésnek már , 
vége, de az órának nem, _ 
Biztos ami biztos, mégegy-
szer átismétlik. A hátralévő 
néhány perccel, nem tud mit .— 
kezdeni a jelölt. Az osztály-
tól kérdezi meg, mit csinál-
janak a csengetésig. Az egyik 
öntudatos kisdiák kitörő lel-
kesedéssel ad tanácsot: Ta-
nár úr.ismételjük át mégegy-
szer' 

Fizika óra. Hosszú kísér-
letezés után végre kitér a 
Voltmérő és jelzi, a kísérlet 
sikerét. A tanár nagy maga-
biztonsággal az osztálytól 
akarja a kísérleti eredményt 

• megkapni. 
— Ki tudja megmondani, mi 
történt a kísérletben? — né-
ma csend. Majd jelentkezik 
az egyik diák. Felvidul a je-
lölt arca, mégis van aki tud-
ja. — 

— Tessék mondd el mi tör-
tént! — büszkén vágja ki a 
diák: 
— Eldőlt- a zseblámpa-telepi 

Ismét fizika órán vagyunk. 
A munkát, mint fizikai 
mennyiséget tanulják a gye-
rekek. Már az összefoglalás-
nál tartunk. A tanár felteszi 
a kérdést, mi a munka? Hall-
gat az osztály. Aztán a meg-
váltó gyermek itt is jelentke-
zik A szocialista öntudat 
legmagasabb fokával vála-
szol a kérdésre: 
— Nálunk a munka becsület 
és dicsőség dolga! 

V. T. 

Kukoricatörésen vettek 
részt a főiskola hallgatói. 
Mindenki elfoglalta a maga 
sorát. X. hallgatónő is, aki 
tűsarkú cipőben s nagy hév-
vel fogott neki a munkának. 
Társai nagy meglepetésére 
sorra letördeli lakkozott kör-
mű kezével a kukorica c i-
merét s még meg is jegyzi 
közben: »Az idén gazdag ter-
mésünk van...« 

(Mayer Gyula rajza) 

(Csányi MlklAt rajta) 

(Boshlgt Gongonon rajza) 

Falusi tanítási gyakorla-
ton vesznek részt február-
ban a Tanárképző Főiskola 
negyedéves hallgatói. A tár-
sadalmi ösztöndíjas hallgatók 
tovább fejlesztik a gyakorló 
iskolában szerzett módszer-
tani gyakorlatukat, felké-
szültségüket. 

Doktorokat avattak a Jó-
zsef Attila Tudományegyete-
men. A Dugonics téri aulá-
ban megtartott ünnepségen 
negyvennégy jogászt, négy 
bölcsészt és tizenegy termé-
szettudományi karon végzett 
hallgatót avattak doktorrá 
Az ünnepelteket dr. Keme-
nes Béla az Állam és Jog-
tudományi Kar dékanhelyct-
tene az egyetem oktatói ne. 
vében, mitid üdvözölte őket 
dr. Antalffy György rektor 
1*. 

* 

ö t év alatt 2 ezer 891 iskola 
épült a lengyel városokban 
és falvakban. Ebből 734-et 
társadalmi adakozásból, a 
lakosság társadalmi munká-
jának segítségével építettek, 
a lengj'«! állam fennállásá-
nak ezxedik évfordulójával 

kapcsolatos Milleneumi Is-
kolák Moagalom keretében. 

Együttműködést irt alá a 
közelmúltban a Német De-
mokratikus Köztársaságban, 
a halle-i orvosegyetemen dr. 
Tóth Károly, a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem rek-
tora és dr. Szilárd János, az 
egyetem pártbizottságának 
titkára. A szerződésben töb-
bek. között abban is megálla-
podtak. hogy az idén, nyár 
elején Szegeden közös szym-
poziont rendeznek majd, 
amelyet kölcsönös tapaszta-
latcserével kötnek egybe. 

• 

Két hetet töltött Romániá-
ban dr. Greguss Pál Kossuth-
díjas egyetemi tanár, a Sze-
gedi Füvészkert igazgatója. 
A neves tudós a Román Tu-
dományos Akadémia vendé-
geként több előadást tartott 
bukaresti és más romániai 
"gyetemeken kutatásairól. 

Bemutatták nemrégiben a 
fővárosi Egyetemi Színpadon 
n Balázs Béla Stúdió fiatal 
filmművészeinek új kisfilm-
jeit. A Mese a bogárról, a 
Kedd. a Strand, az Egynejű-
séq, és a Mienk a világ és a 
többi bemutatott kisfilm élénk 
vitát váltott ki az egyetemis-
ták körében. 

Űjabb fogászati klinika 
épül Szegeden. A II. számú 
fogklinikát a jelenlegi mel-
lett építik fel, az úgvneve-
zett Demke-ház átalakításá-
val. A munkát ebben az év-
ben kezdi meg a Csongrád 
megyei Építőipari Vállalat s 
az ú j klinika létesítésére 
több millió forintot fordít 
kormányzatunk a következő 
években. 

• 
Egy japán laboratórium-

ban igen vékony rézhuzalok-
ból előállították az •»elektro-
nikus emlékezet•« elemeit. 
Méretei jóval szerényebbek, 
s használata lényegesen prak-
tikusabb a jelenleg haszná-
latban levő elektronikus gé-
peknél. 

* 
A Művelődésügyi Minisz-

ter dr. Szentpétery István 
adjunktust, az Államjogi 
Tanszék előadóját, dr. Hor-
váth Andort, az Állatrend-
szertani Intézet adjunktusát, 
dr. Krajkó Gyulát, a Föld-
rajzi Intézet adjunktusát, dr. 
Moór Artúrt, a Bólyal Inté-
zet adjunktusát egyetemi do-
censsé kinevezte. 

Dr. Henryk Reninger egye-
temi docens, dékánhelyettes, 
a lengyelországi lublini egye-
tem pénzügvi jogi tanszéké-
nek vezetője ellátogatott a 
budapesti jogi karra, s kez-
deményezésére — tudomá-
nyos anyagólt cseréjével — 
megkezdődik a magyar és 
lengyel államigazgatási és 
pénzügyi jogi tanszékek kö-
zötti együttműködés. 



Egy izgalmas ankét tanulságai 
Neves íróink a biulapesti bölcsészkaron 

Az ELTE lapjában nemrég gráfiára törekszenek. Nem újraértékelését szorgalmaz-
n i a zajlott le korunk művé- akarnak, vagy nem tudnak zák. 
szetéröl, az ifjúság szerepé- szintézist teremteni. Nyuga- Calabárdi Zoltán vélemé-
rő! a művészetben. E vita- tan a művészetekben a féle- nye szerint nem pontos ez 
anyagra támaszkodva anké- lem, a zűrzavar és a kétség- a meghatározás, hogy az «if-
tot rendeztek a pesti böl- beesés dominál. Mit állítunk júság» szerepe a müvészet-
csészkaron, amelyen részt mi ezzel szemben?» ben», mert csupán az ifjúság 
vett Kassák Lajos, Veres Pé- Szerinte sok tudatos vissza- egy részéről van szó. az 
ter Bajomi Lázár Endre Ga- élés történik a fogalmakkal egyetemi ifjúságról, ez vitat-

labárdi Zoltán és a vitave- Például nem értelmezik he- kőzik, de milyen kicsi ez az 
zető Bessenyei Gyögy. Ívesen az absztrakt művésze- ifjúság egészéhez viszonyít-

Veres Péter felszólalása- teket ~A kritikusok semmit va. Támadta az a kísérlete-
ban a dráma problémáival « f ^ t e k . »Visszatérő jel- zés a művészi szabadság egy-
foglalkozott - Nyitva áU a l e m v o n , a s a i a kritikáknak: »«, oldalú ertelmezeset vallókat, 
történelmi dráma útja, sok a "Amolyan , mint az« Vita- «félek attól, hogy. ez mond-
konfliktus csak a megfelelő S » « L u k a " művészetemé- vácsinalt es csak nehahyak-
kidolgozás hiányzik - mon- "Lukacs nem értette nak hasznos«, 
dotta. Hosszan beszélt a ™ e g a z ^ k o t a s enyege». A M I t a a késő éjszakai 
kísérletezésről A pártosság H a a m u v e s z e k ^ t a r j a k le- orakba nyúlt. Ez azt mutatta, 
és az elkötelezettség prob- "yüket, miért nem tíszik ezt hogy érdekelte az ifjúságot, 
- - - - - => kritikusok? Helyeselte, szükség volt ra. 

„Élőnyelvet vagy műnyelvet99 

Nemzetközi nyelvet! 
A Szegedi Egyetem I. évf. F. E. tanár véleménye: inkább a közép- és keleteu-

18. számában Z. R. felteszi «Az eszperantó nyelv tanú- rópai nyelvekkel mutat ro-
a kérdést: «Élőnyelvet vagy lásával könnyebben érthet- konságot. Képletes hasonlat' 
műnyelvet«? A válaszunk: jük meg az idegen nyelvek tal élve olyan mint a prizma, 

nemzetközi nyelvet! A nyel- anatómiáját. Bámulatos szó- melynek felületéről az At-
veknek szigorúan élő- és mű- képzési lehetőségeivel, análi- lanti-óceán partjaitól a szov-

I nyelvekre való felosztása záló és szintetizáló tulajdon- Jet pusztákig terjedő euró-
| nem minden esetben helyes, sdgaival pedig a nyelvek pai szivárványnak minden 

hiszen a műnyelv is élővé kémiáját mutatja be szemle- színárnyalata tükröződik.» 
i válik, mihelyt beszélni kez- letesen. íl tulajdonságaival A cikk írója idézte Kosz-
• dik. Formálódik, alakul, fej- igen komoly mértékben se- Mányit, engedje meg hogy 
i lődik, történelme lesz. giti elő a nyelvi Ítéletek ml, is idézzük őt: «Dr. Za-
I A cikkíró szerint »Foglal- megfogalmazását, és elő- menhof eszperantó nyelve 

hozzanak eszperantóval első- nyösen befolyásolja fordiiá- már mindenfelé a gyakorlat-
sorban azok, akik már más soknál a kétnyelvű vetület- b a n is terjed, sok helyen Ili-
nyelvekben jártasságot sze- ben való gondolkodási r a latosan elfogadták, ér szá-
reztek... » Ezzel szemben töb- Tanítása a legjobb alapozást 'n°s szaktudós vélemény- sze-
bek között Ahgliában, Fran- nyújthatja általában az ide- rinf minden vonatkozásban 
ciaországban, Finnországban gen nyelvek eredményesebb gyakorlatilag alkalmas. " 
és Dániában évek óta nagyon és gyorsabb elsajátításához. (Hungara Revuo, 1919. jan. 
eredményes kísérletek foly- Többek között, ezért is áll e Egyébként Kosztolányi 
nak az eszperantónak első nyelv előtt igen nagy pers- '°bb írótársával és Simonyi 
idegen nyelvként való tani- pektiva. lélektani nevelési Zsigmond neves nyelvésziink-
tásával s z e m p o n t b ó l k e l együtt tagja volt ^ Nem-

Ezzel kapcsolatban meg- D r S z T ¿-érdesünkre a z e t k 8 z l Nyelvet terjo .ztő Bi-
kérdeztűnk néhány gyakorló következőket válaszolta: <Az foitságnal;. A cikkíró azt ¿1-

lémáját is boncolgatta. Csat-
lakozott ahhoz a közismert 
véleményhez, mely szerint: 
»nincs szükség állandó ki-
nyilatkoztatásokra, mert a 
művek önmagukért beszél-
nek. Szólt saját életútjáról 
és a mai valóság helyes ér-
telmezéséről. Derűség köze-
pette ' beszélt a mai magyar 
filmekről. — Megnéztem né-
hány magyar filmet, de egyet 
se végig. Bíráltam az Isten 
őszi csillaga és az Angyalok 
földje című filmeket 

Bajomi Lázár Endre a mű-
vészi kísérletezés mellett fog-
lalt állást. A kritika szerinte 
nem a művek ellen, hanem a 
művekért» van. 

Kassák Lajos a múltról 
beszélt az orosz futuristák-
ról, az októberi forradalom 
futurista művészetéről és 
művészeiről, majd eltűnésük-
ről a kultura színpadáról. 
— Olyan kérdések merülnek 
fel napjainkban — mondotta 
—, amik azelőtt tabuk vol-
tak. — Beszélt a művészi 
szabadságról, de figyelmez-
tetett, hogy a «szabadság nem 
végleges és nem abszolult 
Vigyázni kell arra, hogy az 
ne csapjon át anarchiába. 
Ha retrográd vonásokat lá-
tunk a művészetben, azokat 
el kell taposni. «Szerinte a 
művész nem csupán a va-
lóság közvetítője, hanem visz-
hang-kiváltó is. Szenvedélye-
sen kiállt Csontváry mellett.» 

Ez a festődszinte mágikusan 
hitt igazában, vajon hány 
művész hisz ma valamiben 
ilyen következetesen? A 
mai magyar irodalomról az 
a véleménye, hogy szocio-

hogy többen Franz Kafka Bodor Ferenc 

. . seg az eszperantó , . , , , . , 
az indoeurópai nyelvek ta- n y e l v tanulásánál nem okoz -CP°S 'enne a tudományok 
nulásában. Tehát az eszpe- különösebb problémai. A 
rántó hasznos útitárs, ha bar- nveivtan egyszerűsége egyér-
mely más idegen nyelv ta- telműsége a nyelvtani tuda-
nulasahoz kezdünk.» tosítást jól szolgálja. Elő- és 

Péter Józsefné zongoraestje a Főiskolán 
A Tanárképző Főiskola ze- skálán követhetjük a művé- Monoki Lajos Hándel 

ne-tanszék én megtartották a szí zongorajáték előadó meg- Larghettóját. Mozart Menu-
tanév első tanári hangverse- formálásában. Ravel művé- ettjét komoly hozzáértéssel 
nyét. Különös örömünkre szetének színes csillogását is és technikai felkészültséggel 
szolgált, hogy a már hosz- őszinte, meleg emberi köz- szólaltatta meg meleg-tónusú 
szabb idő óta a szegedi Ta- vétlenséggel tudta az előadó és kifejező hegedűjátékával, 
nárképző Főiskolán működő sízámunkra közeli élmény- A zongora kíséreteket Mé-
Péter Józsefné előadóművé- anyaggá formálni. Általában szaros Emma gondos alkal-
szetével egy gazdag és vál- szívesen emlékezünk vissza mazkodással és művészi pre-
tozatos műsor keretében is- a melódiavezetésnek oly egy- cizitással látta el. A műsort 
merkedhettürik meg. értelműen beszédes művészi Varga Ferenc ismertette. 

Garamszegi József Az élvezetes műsor Tel- kifejezőkészségére, mely Pé-
mann könnyed, rögtönzéssze- ter Józsefné művészi zongo-
rű fantáziájától ível át ko- rajátékában oly jellemző 
rok, századok fölött napjaink módon érvényesült, 
zeneművészetéig, közben Weiner Passacaglia, Kados 
érintve a zeneirodalom leg- Dohnányi Capriccio elő-
kimagaslóbb alkotó egyéni- adásának forró sikerei az 
ségeinek egy-egy remekét, előadóművész és a közönség 
megszólaltatva a halaüan lelkes egymásratalálását iga-
zenei alkotások egy-egy zolták 
gyöngyszemét A hangversenyt Frank 

Telmann Fantáziájának Oszkár zeneszerző műveinek 
stílusos előadásában a esem- bemutatasa kiemelkedően 
ballómuzsika korának zenei unnepélyesse avatta. Juhász 
hangzásképeit érzékelhettük. Gyula Szerenád c. vensének 
Pescetti Allegrójának elő- megkomponálása, valamint a 
adásában pedig a technikai szellemes Scherzo zenei in-
igényesség mellett egy tar- tonácioja a modern ember 
tózkodó de ugyanakkor fe- érzés és gondolatvüaganak, 
gyelmezett játékstílus impo. a modern zenei nyelv mu-
náló ¡szépségeiben gvönyör- veszi alkalmazasanak, s ze-
ködhettünk. Beethoven, d- nei-képj megfogalmazásának 
moll szonátájának meggyő- l e t t a tükrözője, 
ző előadása, a beethoveni Frank-Juhász szerenádját, 
eszmevilág tartalmi mélysé- Ravel Habaner a és Debussy 
geibé vezetett el bennünket, Csillagfényes é j c. műveit 
amikor a belső zenei élmény Veszely Gabriella adta elő 
szélesívelésű érzelmi feszült- kulturált énékhangon finom 
ségeit egy sokrétű dinamika ízléssel, művészi átéléssel. 

művészetek, az irodalom 
egyetemes világnyelvévé vál-
ni.» 

Cgy látszik, a napjainkban 
utóképzői, szóösszetételei a S n f ^ „„»7„J ^ A ^ ^ I A . dományos (matematikai, ke-nyelvi gondolkodás legjobb Z-'-T^^- X « „'"T , TT 
szolgálói A nyelv ritmusa, ™ U T e s f (irodalmi) 
zeneisége kellemes esztétikai S f e ? ^ ™ ™ 
hatást kelt. E tények alap- ZUL nIeg 1 Sem talalk<> 

ján az eszperantó nyelv a a J f ÍT- i JS " V T " 
nyelvi alapműveltségnek, íovoben 

alapozó nyelvek felel meg.» ^ L d T a ^ X ' s z ü ^ ű 
Ide soroljuk még W. E. és nélkülözhetetlen. 

Collinson liverpooli egyete- a BTK eszperantistái 
mi tanár találó jellemzését: nevében: 
«Az eszperantó szógyökei töb-
nyire nyugati, latin eredetű Szloszjár György 
nyelvekből származnak, de a és 
nyelv szelleme és szerkezete Varga István 
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t a n u l u n k , n i i . . . 

zett 
sok izgalom és még 
meglepetés a vizsgán. Ilyen- lágot. Kelten vannak most külön megy el a lehető lég-
kor minden egyetemista a egymás számára, ő és a hosszabb úton. Ezalatt át-
tanulás megszálottjává vá- jegyzet. A fülére helyezett kalmad van szemügyre ven-
lik. Természetesen ennek tenyerével szigeteli el a ni az igen elegáns és még 
sok indító oka lehet: tanári külső zajoktól magát. Erre drágább kis csizmát, a mo-
szigorúság, ösztöndíjtöbblet "zükség is van, mert a mel- dernvonalú szoknyát. a disz-
nó és van olyan is, akit az lette lévő két kolleganő kréten »lezser« twisztpulcsit 
egyéni hivatástudat kény- analízist tanul. Bizony ez és az eleven színű fr izurát 
szerit a jegyzetek mellé, nagyon nehéz, sok probléma Külön érdekesség még az 
Hol lehet ilyenkor legnyu- merül fel tanulásakor. Most aznap vizsgázott diák. Ünne-
godtóbban és legeredménye- is élénk eszmecserét folytat- pi ruhájában a legnagyobb 
sebben tanulni? — Igen, az nak. Arról folyik a vita, lelkinyugalommal vonul be 
egyetemi könyvtárban. hogy Pista tegnap valóban a a tanulóba. Szánalmas rész-

Hogyan folyik itt az élet? zöld zakójában volt-e az vét mosolyt küld az ott ta-
Váltczatosan és érdekesen, előadáson. Az ügy fontossá- nulók felé, miközben elő-
Néhány ellenőrző hadműve- gára való. tekintettel nincs vesz egy Ludas Matyit és 
let után megszabadulsz fe- arra idő, hogy kimenjenek a olvasni kezdi. Aztán holnap 
lesleges ruhadarabjaidtól, folyosóra. Így most lefoly- reggel ő is beleolvad a ta-
táskától — miután megnéz- tott hangon, de az asztal- nulók szürke sorába, 
ték olvasójegyed, beléphetsz társaság számára teljesen Jaj, de el ne feledkezzünk 
»a tudás felszentelt várá- érthető módon csevegnek, róluk, a párosan tanulókról. 
ba«.Ez a belépés csak álló- Miután közösen megegyez- Már mint egy fiú és egy 
helyet biztosít számodra, nek. hogy a Pista nem is za- lány. Egy jegyzetből tanul-
Ezután következik a felderí- kóban, hanem melegítőben nak, és legszívesebben egy 
tés, melynek célja egy ülő- volt az órán, a vita fárad- széken is ülnének, de saj-
heíy megszerzése! Ez nem is ságait néhány perces szü- .no* kicsi a szék. Többet né-
olyan könnyű, bár sok-sok ndttel pihenik ki a folyo- zik egymást, mint a füzetet, 
szék van szabadon, de az són. Sokat leveleznek és biztos 
asztalon lévő jegyzetek jel- Itt a tanulóban sok min- sokat tanulnak. Az újabban 
zik, hogy foglalt. Az előre- dern meg lehet ismerni. így rendszeressé váló világítási 
látó, szorgalmas hallgató alkalmad van gyönyörködni rövidzárlatokért nem harag-
már' reggel lefoglalja a he- az évad legújabb divatjában szanak. 
lyet hogy este vacsora után és azok viselőiben Most is Sok-sok módszer van még 
legyen hol megírni a levelet befut egv jólöltözött, igen itt a tananyag jobb elsajátí-
a kedvesének. csinos kolleganő. Többször tására. Ki így, ki úgy. 

Kis türelem és máris van végiglibben az asztalok kö- Nekem is tanulnom kellett 
egy jó helyed. No most már zött. miközben sóvárgó fér- volna, de e helyett azt fi-
kezdheted a tanulást. Elő- fiszemek követik útját, és gyeltem, ki mit csinál. Ez is 
ször azonban körül kell néz- izgulnak azért, hogy legyen módszer. Csak sikerüljön 
ni, kik is tanulnak környe- hely s/ámára. Természetes, holnap a vizsgám, 
retedben. Az asztal sarkán mint ilyenkor már lenni szo- Vaszkó Tamás 

VEZERCSEL. R. Holinov— Sza-
bó L., Kecskemét, 1K!. július 
28. 1. d4, НГ6. 2. HM, ds. 3. Cl, 
CS. 4. Hc3, dc. 5. »4, Ff5. 6. еЗ, 
et. 7. Fc4: Fb4. 8. 0—0, 0—0. 9. 
VP2, Hbd7, 10. Bfdl, He4. 11. 
He4: Fe4: 12. Fd3, FdJ: 13. Bd:l: 

. lágos király közepén rogzUesere VaS. 14. Fd2, cü. IS. Fb4: Vb4: 
az Alföld sivár homokjából fial irányuló kteérlet kiviheteilennek l s . Vc2, cd. 17. Bd4: Vc5. 18. 
szakértelmével, verítékével és ?°пУи1л - Й , d ö n t ő 5 n ™gnöve l i Bc4, VM. is. b4, Hf«. 2«. as, 
szemfülességévei aranyat fakasz- sólet fejlődési gondjait. Itt mát Va6. 21. Hd4, Vde. 22. hS, Hd5. 
tó város felé fordul ismét a ~ J b ° \ „ 1 0 \ J L - 0 ^ ' V a 5 ' I 1 ' Ь5, Vd7. 24. a6, g6. 2S. ab, 
sakkvilág figyelme. A F1DE , K b 1 ' " d 5 „ i i : V „ " „ s l b „ a z „ l g , y ; v t > ' : 26- B»«- 2 ' - H«'6. Bícs. 
megbízásából itt rendezi meg a en lO. Hdf5, 0 -0 . l k Vc4: A 28. Bc5, Hc7. 29. HeS, sötét f8l-
MaSvar Sakkszövptsée 1964 la- kiralyfuto fejlődését tempóvesz- adu. 
nuár H f s S f r u á r 5 kftVöit az tés nélkül (C5 fenyegetése!) el6-

^ ^ л 1 » j « A n sst^js^b^ 
f ^ h ^ r s ^ 8 i l ^ , Ж t l f f i 
13. 0—0—0, Fa6. Más lepésekre fejlett sakk-kul túrá jának képvi-

seletében Matanovics (,,a máso-
dik ember") és Damjanovics, 
északról a szorgos elméletbúvár 
L. Pacbman — akinek idei ha-
vannai sikere bizonyára fokoz-
ta ambícióját, legalább is ezt le-
hel kiolvasni a Schpch-Echo ok-
tóberi számába frt cikkéből — 
és a beérett tegnapi csodagyerek 
Hort („a cseh Fischer"): lát-
ha t juk majd az idei i f júsági vi-
lágbajnokot. a román Gheor-
ghiu-t; a fejlett holland sakkéle-
tet Langeweg, a svájcit a „na-
gyok" orra alá sokszor borsot 
törő Bhend mester képviseli, a 
riagy hagyományú angolt Clarké, 
akit remélhetőleg honfitársaitól 
kényelmes döntetlenéiért kapott 
szemrehányások kellően íelpfcpri-

• • • • В Ч Р Ч Я 14. Hhe ; : E csinos kombiná- káztak; Németország ket része-
part i jaban (juiius 8-án Steiner c j ó n a k a z a csattanója, hogy sö- bői a naiunk már jól ismeri 
L. ellen) a spanyol megnyitásban ^ vezéréért nem 3, hanem — Pietsch és az olipmikon Hrcht 
sötéttel alkalmazott лл) fetatlá- h l _ a g 4 U 6 meggyöngülése mi- érkezik: Bulgáriából Tringov, 
..5..., „ ... . i , , ; , • ' - — - szigetéről Atttrd mest- i 

Osztrák szomszéda-
Prameslenber, lengyel ba-

Bednarsk! mester kép-
Н Я Н Н Н Ц Н H ^ H 

^ , Vagy Kh8.~ 16. Vf7: majd Hf5 utoljára említett, de korántsem 
>tt róla hogy a baden- m a t t - t ámadássa l 16. Vg4+ Kh8. utolsósorban számításba vett két 
konnyeasegger játszik — 17, Bd8: Bd8: Fd8:-ra 18. V<3 magyar nagymester: ba jnokunk , 

innen indult el a világbajnoki cím n y e r l a a s z t e t ig. Ve4, Hcí. 19. Bilek István és oly sok nagy 
elhódítására (hogy azután mind- V c 6 : F f s , 2o. Hf5, Fc4. 27. Fh6: sakkcsata hőse, a — múlt esz-
halálig görcsösen ragaszkodjék K l i5 Vc7, Bac8. 23. Vf4, Bc6. tendők eredményeit tekintve — 
hozzá) és aki meg evek multán 2 4 . B ( 8 : F ( g : 25 . V e 5 + Hf6. 26. . .kritikus korban" levő Szabó 
is nem titkolt nosztalgiával em- H d e . sötét föladta. Egységes László (aki mostanra remélhető-
lekezett vissza ,a magyar ven- 1 á t s z m a , n e m minden elméleti leg kiheverte Keres moszkvai 
degszeretet melegével beragyo- érdekesség hí ján. huszáráldozatát). Nagy küzdel-Orttt ríwrtlrfuíll Ifdllpm«" nflnnl'. 

35 év múlva, 1962 nyarán már m e t - «vezetés já tszmakat Ígérő 
az első kecskeméti nemzetközi lista! Nem panaszkodhatunk 

RECSKEMÉ, a 

mint ha jdan Hellász fial olim-
piától olimpiáig, úgy ma a sak 
kozók is számithatnák a világ- • i ,« . , „ . , . „„„ 
bajnoki párosmérkőzések közti gyors összeomlás következne, 
periódusok alapján az időt! — 
egyik láncszemét: a ü l . európai 
zónaversenyt. 

Valaha Kaszinónak, ma a szak-
szervezeteknek otthont nyúj tó 
Cifra-palota nem először lát ja 
vendégül a sakkozás nemzetközi 
hírességeit. A nagy válság előt-
ti viszonylag gondtalan 1927. év 
sakkeseményekben dúskáló nya-
rán itt találkozott Nimzovics, 
Tartakover, Grtinfeld, Kmoch, 
H. Müller, Gilg, Yates, Brinck-
mann, Vukovlcs. Przepiorka, 
Ahues, Colle, H. Friedmann, 
Reifir. Kramer. Regedzinsky, 
Apseniek. H. Grob — de minde-
nekelőtt és -fölött a zseniális 
Aljechin, aki egyik itt játszott 

t *; J t i i i 
£ i * 

i & В 
mmt'^J м~" "ш ш ж w/ffí, 

i - Ш 
í 4 Ш т т ж 

4 т i ? 

jaira, а И — miután megbizo-
nyosodott róla, hogy 
badeni 

gott rendkívül kellemes" napok-
ra. A verseny egyik játszmája 

győztes elemzésével: 
CARO—KANN. A. Aljechin—S. verseny egyik résztvevőjének, sakkéletünk Irányítóira. Vajon 

Tartakover, Kecskemét, 1927. jú- ^ A ^ l o s Lajosnak emlékére a k é t m a g y a r résztvevő követi-e 
nins 9i t «»4 fa ? ri4 «ff? % seregietteK egyoe a sakkozoK. . 
Hc3* de'. 1: He4: Hf í . S. Hgíf"es! A z h e l y sorsát eldöntő játsz- Portisch hallei és Lengyel en-
Igy ' játszott Capablanca is elli^ m a : schedei példáját? 
nem a legutóbbi new-yorkl tor-
nán. Sötét ezzel legfeljebb ke-
serves kiegyenlítést remélhet 6. 
Hf3, ed. 7. Hd4: Szívósabb, mint 
az említett Játszmában történi 
7. Vd4: Vd4: 8. Hd4: Fc5. 9. Hfö 
0—0. 10. Fe3 stb. Fc5 Mértéktar-
tóbb volt Fe7 8. Ve2+! Itt 8. 
Fe3 jobbnak látszik, mint amint 
valójában. Arra u. i. sötét nem 
He4 9. Hr6:l stb-vel, hanem 
Hd5!-tel válaszolt volna, amire 
a 9. KV6: bc. 10. Fc5: Va5+ 11 
b4, Hb4: stb. változat neki ked-
vező Fe7. Vagy Ve7. 9. Ve7:-f 
Fe7: 10. Hf3 stb. világos némi 
•'lönyével 9. Fe3, cS7 Ez a vl-
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vonta kétszer. Főszerkesztő: Papp 
Lajos. Szerkesztőség: Szeged, 
Magyar Tanácsköztársaság út ja 
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Lapzárta után 
A József Attila Tudo- tómunka koordinálására, a 

mány egy etem Munkajogi tapasztalatok, eredmények 
Tanszékének kezdeményezé- kicserélésére már eddig is 
sére a munkaszervezés, mun- több kísérlet történt, azon-
kajog, munkagazdaságtan, ban a rendszeres, szervezett 
munkalélektan problémáival együttműködés még meg 
foglalkozó tudományos ku- nem oldott s a további 
tatók, egyetemi előadók ta- eredmények szempontjából 
nácskozásra ültek össze a elengedhetetlenül szükséges 
közelmúltban, hogy megvi- feladat 
tassák az együttműködés A vitaindító előadás e 
legcélszerűbb formáit megállapítását támasztották 

Az ankéton dr. N a g y alá érveikkel az elhangzó 
László tanszékvezető tanár hozzászólások. A tanácskozá-
mondott vitaindító előadást, son megjelent szakemberek 
Rámutatott arra, hogy az megállapodtak abban, hogy 
emberi munka s a munkát a jövőben valamennyi terü-
végzö ember kérdéseivel a létről rendszeresen össze-
munka során létrejövő jelen- gyűjtik és feldolgozzák a 
ségekkel számos tudomány- megjelenő publikációkat s 
ág művelői foglalkoznak kölcsönösen kicserélik egy-
napjainkban. E többirányú, mással tudományos kutatá-
intenzív tudományos kuta- saik eredményeit 


