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Munkásvédelem az Orvosegyetemen 

Nincs és mégis van? 

Elmondta egy orvos fa lujáró 

Innen — O f l r t o « * 

Országos elektroencephalográfiai 
konferenciát rendeztek Szegeden 

A Magyar Elektroencepha-
lograius Társaság Szegeden 
tartotta meg 1964. évi ván-
dorgyűlését. A Szegedi Or-
vostudományi Egyetem Élet-
tani Intézetében megrende-
zett nagysikerű országos 
kongresszuson hazai és kül-
földi szakemberek negyven 
előadásban' számoltak be az 
emberi agy működését kísé-
rő elektromos áramok kuta-

tásával foglalkozó tudomány-
ág újabb eredményeiről. A 
kísérleti tapasztalatokat be-
teg emberek és állatok agy-
működésének tanulmányozá-
sa útján gyűjtötték össze. A 
vendéglátó egyetem nevé-
ben dr. Tóth Károly üdvö-
zölte a vándorgyűlés részt-
vevőit, majd Lissák Kálmán 
akadémikus mondotta el be-
vezető előadását 

Az eredményes ós számos 
kitűnő előadást fölvonultató 
vándorgyűlésen részt vettek 
osztrák, jugoszláv, csehszlo-
vák, román és vietnámi tu-
dósok, orvoskutatók akik 
több érdekes témájú élő-
adással egészítették lei hazai 
elektroencephalográfusaink 

sokévi tudományos kutató-
munkával megalapozott 
eredményeit, tudományos fel-
fedezéseit 

Nagyszabású kulturális seregszemle 
Szegeden tartják a felsőfokú oktatási intézmények művészeti 

csoportjainak területi bemutatóját 
A Magyar Kommunista 

Ifjúsági Szövetség rendezé-
sében május 2-án ós 3-án 
rendezik meg Szegeden a 
felsőfokú oktatási intézmé-
nyek művészeti csoportjai-
nak területi bemutatóját. A 
művészeti csoportokat a 
József Attila Tudományegye-
tem látja vendégül. 

A területi bemutató ünne-
pélves megnyitására május 
2-án, kedden délelőtt 9 óra-

„Legyenek mindig méltó viselői 
az aranygyűrűnek!" 
Gyűrűs doktoravatás a Tudományegyetemen 

Ünnepélyes külsőségek kö-
Bött avatták doktorrá Sub 
Auspicü6 Rei Publicae Po-
pularis kitüntetéssel a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem tanácsülésén Leindler 
László kandidátust, a Bolyai 
Intézet adjunktusát és Ru-
szoly József okleveles jo-
gászt, a jogtörténeti tanszék 
gyakornokát. 

Az ünnepi tanácsülésen 
.megjelent. Dobi István, az 

Elnöki Tanács elnöke, Kiss 
Károly, az Elnöki Tanácsti t-
kára, Molnár János művelő-
désügyi miniszterhelyettes. 
Siklós János, a Csongrád 
megyei pártbizottság titkára, 
Perjésí László, a szegedi vá-
rosa pártbizottság titkára, dr. 
Biczó György tanácselnök, s 
a tudományegyetem profesz-
6Zori, oktatói karának népes 
csoportja A közönség első 
sorában foglaltak helyet a 
doktorjelöltek családtagjai: 
Leindler László szülei. Ru-
szoly József édesanyja és 
két öccse, akik a Hajdú me-
gyei Bagamér községiből 
utaztak Szegedre ebből az 
ünnepi alkalomból. 

A Himnusz hangjai után 
az elnöklő dr. Antalffy 
György egyetemi tanár, a 
József Attila Tudományegye-
tem rektora ismertette a 
doktorjelöltek tanulmányi és 
tudományos tevékenységének 
eredményeit Leindler Lász-
ló 1935-ben született, közép-
iskolai es egyetemi vizsgáit 
kitűnő eredménnyel tette le, 
s . a matematika-alkalmazott 
matematika szakból nyert 
tanári oklevelet. Grünwald-
díjas. Dolgozataival több íz-
ben nyert tudományos pá-
lyadíjat. Ruszoly József 
1940-ben született Baga-
méren, középiskolai tanul-
mányait a debreceni gimná-
ziumban végezte kitűnő 
eredménnyel, s a legutóbbi 
Tudományos Diákköri Kon-
ferencián első díjat nyert a 
Nemzeti Bizottságok tevé-
kenységére vonatkozó dol-
gozatával. 

Az ünnepélyen mindkét 
doktorjelölt ismertette dok-
tori disszertációjának sum-
mázatát Ruszoly József ér-
tekezése a Horty-korszak 
választási rendszerének jel-
lemzésére sorakoztatott fel 
érdekes adalékokat; Leindler 
László disszertációja: Kon-
vergencia és summái hatósági 
vizsgálatok az általános or-
togonális sorok elméletéből«. 

A dolgozatok ismertetését 
követően a két jelölt ünne-
pélyes esküt tett. 

— A jog és igazság szol-
gálatára szentelem magam 

— hangzottak Ruszoly Jó-
zsef szavai, dr. Fonyó An-
tal jogi kari dékán monda-
tai után. 

Dr. Ket6keméty István dé-
kánhelyettes olvasta föl a 
másik esküszöveget: 

— Tudományos tevékeny-
ségemet hazám és honfitár-
saim szolgálatába állítom — 
hangzott Leindler László 
fogadalma 

A jelölteket kézfogással 
dr. Antalffy György rektor, 
dr. Fonyó Antal és dr. Mé-
rel Gyula dékán, valamint 
dr. Ketskeméty István dé-
kénhelyettes fogadta kitün-
tetéses doktorokká. 

Dobi István, az Elnöki 
Tanács elnöke a doktori ok-
levelek átadása után meleg 
szavak kíséretében nyújtotta 
át egyetemünk két kiváló 
neveltjének a Magyar Nép-
köztrásaság címerével díszí-
tett aranygyűrűt. 

— Példamutató egyetemi 
tanulmányi pályafutás zárul 
ma ezzel az ünnepéllyel — 
mondotta többek között. — 
Ilyen kiváló fiataloknak 
nyugodt szívvel adhatjuk az 
állami és gazdasági élet, a 
tudományos munkálkodás 
legfelelősebb posztjait. Szá-
mítunk rá, hogy mint kom-
munista szakemberek is ta-
nújelét adják a néphez való 
hűségüknek, s mind tudomá-
nyos munkájukkal, mind 

emberi magatartásukkal kö-
vetésre méltó példaként 
szolgálnak fiatal értelmisé-
günknek. 

Dr. Antalffy György rek-
tor zárszavában arra kérte 
az ú j kitüntetéses doktoro-
kat: legyenek méltó viselői 
az aranygyűrűnek, s tart-

sák továbbra is példaképük-
nek az egyetem névadóját, 
»az utca és a föld fiát«, a 
magyar proletáriátus nemzet-
közileg is jelentős, nagyszerű 
költőjét: József Attilát. 

Az ünnepi tanácsülés az 
Internacionálé hangjaival ért 

Dobi István elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke gratu-
lál Ruszoly Józsefnek, a Népköztársasági Aranygyűrű 
ú j birtokosának, kitüntetéséhez. 

kor kerül sor tudományegye-
temünk Aulájában. A meg-
nyitó ünnepségen Várkonyi 
Zoltán, a József Attila Tu-
dományegyetem KISZ VB-
titkára üdvözli a vendéglá-
tók nevében a felsőoktatási 
intézmények küldöttségeit. 

A területi bemutatón 250 
főből álló küldöttséggel kép-
viselteti magát az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem, 
150 tagból álló csoporttal 
pedig a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem. 
Népes csoportot küld a ne-
mes vetélkedőre a budapesti, 
debreceni és pécsi Orvostu-
doi lányi Egyetem, a mezS-
túri Felsőfokú Gépipari 
Technikum, a szarvasi Fel-
sőfokú Mezőgazdasági Tech-
nikum, a bajai Felsőfo'cú 
Tarítóképző, a szarvast és 
kecskeméti Felsőfokú Óvó-
nőképző is. 

A kulturális vetélkedő 
szinte valamennyi műfaj-
ban szerepelnek a szegedi 
felsőoktatási intézmények— 
a szegedi Orvostudományi 
Egyetem, a József Attila 
Tudományegyetem, a Ta-
nárképző Főiskola és a 
Felsőfokú Élelmiszeripari 
Technikum legtehetsége-
sebb hallgatói. 
Kedves színfoltja lesz a 

területi bemutatónak a sze-
gedi Tanárképző Főiskola 
dísztermében megredezésre 
kerülő képzőművészeti kiál-
lítás. 

A művészeti csoportok 
tagjai a következő művészeti 
területek vonatkozásában 
mérik össze legjobb erőiket: 
színjátszás, irodalmi színpa-
dok, énekl^rok. zenekárok, 
ének- és hangszerszólók, 
vers- és próza mondás, va-
lamint néptánc-társastánc. 

A színjátszók és az iro-
dalmi színpadok tagjai a 
Szegedi Nemzeti Színház 
Kamaraszínházában és a 
Móra Ferenc Kultúro'.thou-
ban lépnek föl. 

Bizonyára r.agy érdeklő-
désre tarthat számot a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem színjátszó csoportjá-
nak előa.iasa május 2-án. 
délelőtt 11 órakor. Ez al-
kalommal A. Maurois: 
Hotel Tanathos című mű-
vét adják elő egyetemünk 
hallgatói Lantos István 
joghallgató rendezésében. 

A budapesti Felsőfokú Élel-
miszeripari Technikum szín-
játszói Edgár' Albee: Bessie 
Smith halála című színmű-
vét mutatják be, Eigner Mi-
hály .rendezésében. A pécsi 
Orvostudományi Egyetem 
színjátszó csoportja Czakó 
Gábor: Simon, és Zongora 
című jeleneteivel szerepel. 

Népes érdeklődésre tart-
hat számot az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem 
Universitas együttese irodal-
mi részlegének fellépése is; 
ók Juhász Ferenc: A szar-
vassá változott fiú.kiáltozása 
?ímű művének oratórikus 

feldolgozásával teszik színes-
sé a bemutató programját. 

A zenei események ki-
emelkedő mozzanata lesz a 
szegedi , Tanárképző Főis-
kola női karának fellépé-
se. Műsorukban Monté 
Verdi, Kodály, Bartók, 
Bérdos és Britten művei 
szerepelnek. Horváth Éva, 
főiskolánk hallgatója áriá-
kat énekel Mozart: Figaró 
házassága, valamint Puc-
cini: Gianni Scicci című 
művéből. -

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem vegyeskarának 
és zenekarának hangverse-
nye is igényesnek mutatko-
zik. Mozart: F-dúr zongora-
versenyét és Reqiemjét ad-
ják elő. Szólóénekesként 
Nagy Erzsébet, Dauda Ka-
talin, Várkonyi Zsolt és Du-
da Attila lépnek fel. A versr 
mondók népes mezőnyében 
többek között fellép Jakab 
Mária, László Géza és Szo-
kács László, a József Attila 
Tudományegyetem hallgatói. 

A május 3-án sorra ke-
rülő felsőoktatási zenekari 
és vegyeskari vetélkedő al-
kalmából a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem Kamara 
zenekarát, a Budapesti Or-
vostudományi Egyetem ve-
gyeskarát, a Budapesti Marx 
Károly Közgazdaság Tudo-
mányi Egyetem zenekarát a 
Mezőtúri Felsőfokú Mező-
gazdasági »Gépipari Techni-
kum tánczenekarát, a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem tánczenekarát ' ós a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem vegyeskarát hallhatjuk. 
Cimbalomszólóval szerepel 
Kovács Borbála, zongora-
szólóval Haas Albert, a Köz-
gazdaságtudományi Egyetem 
hallgatói, klarinét-szólóval 
Kovács János, a Mezőtúri 
Felsőfokú Gépipari Techni-
kum hallgatója. 

Az irodalmi összeállítások 
közül kiemelkedően nívós-
nak ígérkezik a szegedi 
Tanárképző Főiskola Iro-
dalmi Színpadának Garcia 
Lorca-estje és a debreceni 
Orvostudományi Egyetem 
Irodalmi Színpadának ösz-
sze állítása mai magyar 
költők műveiből »Hajnali 
részegség« címmel. 
A táncegyüttesek vetélke-

désében többek között a 
Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem és a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem tánccsoportjának 
műsora, valamint a debre-
ceni Orvostudományi Egye-
tem társasági táncverseny 
bemutatója tarthat nagy ér-
deklődésre számot. 

A területi bemutató záró-
ünnepélyét május 3-án este 
8 órakor rendezik meg a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem Aulájában, ahol ünnepi 
beszédet mond és díjakat 
oszt ki a vetélkedő nyer-
tesei között Bíró Lajos, a 
KISZ Csongrád Megyei Bi-
zottságának titkára. 

Vi újság a József Attila Tudományegyetem 
KlSZ-szervezetében ? 

Dr. Antalffy György rektor köszönti a »sub auspiciis« kitüntetett doktorokat 
zárószavában, A képen az elnökségben balról jobbra: dr. Fonyó Antal az Allam-
és Jogtudományi Kar dékánja, dr. Antalffy György, KissKároly, az Elnöki Tanács 
titkára, dr. Mérei Gyula, a Bölcsészettudományi Kar dékánja és dr. Ketskeméti Ist-

ván, a Természettudományi Kar dékánhelyettese. 

Mozgalmasnak ígérkezik a 
KISZ Bizottság májusi ren-
dezvényeinek sora. Május 
2-án vitatják meg a felvé-
teli vizsgákkal kapcsolatos 
feladatokat. A május 7-i VB. 
ülésén az évfolyamokra spe-
cializált nevelési feladatok-
ról esik szó, valamint a 

KISZ közelgő kongresszusá-
val kapcsolatos tennivalók-
ról. Május 12-én kabinet-
ülést tartanak, május 15-én 
pedig megvitatják a KISZ 
Megyei Bizottságához kül-
dendő anyagot az ifjúsági 
mozgalmi munkastílust ille-
tően. 
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SZÉLRÓZSA 
„Félszázad alatt csaknem 

3 ezer ú j várost építettek" 

Ha a Szovjetunió térké- \ 
pét vizsgáljuk, ae első, ami I 
a szemünkbe ttiftlk — a M* | 
rosokat jelző körök és pontok 
sokasága. A régi városok 
mellett 2870 új Várost l í ta-
lálunk, amelyek a Nagy Ok-
tóberi Forradalom óta épül--
tek. 

Hogy csak néhányat említ-
sünk az új városok közül, itt 
bán pl, Magvyilogorsitk, 
KortUiMi'jlSzkna'AHiure, Ah. 
yarszk, Norüszk, Lenyinsek-
liuznyeckij, Magadan. i: vá-
rosok helyén nem is olyan 
régen még kihalt sztyeppe, 
vayy áthatolhatatlan tajgu 
terült cl. Most ezekben a 
városokban sokemeletes la-
kóházak, iíj Ukémek, színhá-
zak. Iskolák, főiskolák emel-
kednek. A mindössze 26—30 
éve fennálló vétőtök lako-
sainak száma eléri a 100 
ezret, 8öt a 400 ezret is. 
ilyen ütemű épitkesést, fej-
lődést eddig nem ismert a 
történelem. 

Nagyon sok mindent jelen-
tenek a térképen megjelent 
új pöntok. Nem csupán új 
ipart, hanem új kulturális 
Központokat, új fdsitott uta-
kat, kényelmes, modern la-
kóépületeket. iskolákat, mo-
zikat. klubokat, főiskolákat. 
MGdionofcot, új vasútvonala-
kat, országutakat, új légiuta-
kat is. 

Az új városok építése ma-
ua után v-onja természetesen 
az új ásványkincs-lelőhelyek 
kiaknázását, elektromos táv-
vezetékek. üzemek építését, 
a szűzföldek megművelését 

Kétszáz éves a leningrádi 
Ermltázs 

Leningrád idegenforgalmi 
ián ma jdnem fél kilométer 
hosszúságban elnyúló Ermi-
tázs a{• idén ünnepli alapítá-
sánali ' 200. évfordulóját . 
1063-ban 22 328 látogató-cso-
port. köztük mintegy három-
ezer külföldi küldöttség lá-
togatta meg a h . t a l m a s mú-
zeumot. Naponta 10 ezer em-

. ber fordul meg az Ermitázs-
bün, ahová egyébként a nyá-
ron vár ják a háború befeje-
zése óta a 32 milliomodik lá-
togatót. 

A múzeum több min t 340 
. termének megtekintése 20 ki-

lométeres ..sétát" jelent. Ma-
gú az Ermitázs is „sétál" 
amennyiben három vándor-
kiállítása a legkülönbözőbb 
szovjet Városok lakosságát is-
mertet i meg a képzőművé-
szet remiekeivel. 

Ember és a természet egysége 
Szalaу Ferenc kiállítása a bdtlapvtli fényes Adolf teremben 

Munkásvédelem | 
az Orvosegyetemen 

A fővárosi közönség eddig 
csupán országos tárlatok al' 
kalmúimi találkosott ennek 
at igen tehetséges fííial fest 
tőnek néhány képével. Sza' 
lay permc egy évvel ezelőtt 
otthonában, Hódmezővásárm 
helyen rendezte meg első önt 
álló, s igen nagysikerű kiálí 
ittasai, tíiúttal a rpruiPfl 
Adolt teremben mutatja be 
művészetét immár országos 
hyiivamtédp előtt. 

Szalay Ferenc Mosonma-
gyaróváron szti letett }p3i-
ben. A Képzőművészeti $6-
(s kolürt pap, Pór: majd Sső-
nyi István növendéke volt, 
iPSH-ban nyert diplomát a 
freskófestő szakon. Vásár-
helyt főiskolás évei alatt sze-
rétté meg. a főiskola elvég-
zése után pedig véglegesen 
Itt telepedett lé. Ma is itt 
Aolatfátk, művészete az újjá-
éledt vásárhelyi piktúra 
egvik legfőbb reprezentánsa. 
Alkotásait az évenként meg-
rendezésre ketülö vásárhelyi 
öszl Túrtatok alkalmával 
mutatja be. érdemes mun-
kásságának etis mérőiéként 
195S-ban elnyérte a Derko-
vits-öszwndíjat, majd 1962-
ben d Tornyal emlékplaket-
tel jütálMaztúk. 'Most bemu-
tatott kiáltMM at Utóbbi 
évek Jáva termése. 

MMéiiket«ntk céljáról így 
vart a fiatal festfl: „Változó 
korban étürik. Ügy érzem, 
kötelességem ezt a kort meg* 
festeni, ha majd fiz utánunk 
jövök számonkérik. ne kell-
jen ott állnom szégyenkezve, 

hogy itt volt a nagy-alkalom, 
s nem tettem semmit." Va-
lóban képalben egyaránt 
benne van <i múlt és a jövő. 
A mór már kihalófélben té-
rő régit idézi ngy-ett'l níli-
kendöbé~ burkolódzó asszony, 
a subán férfi, vagy as üreg 
kútágas és u fagereblye. De 
ott van már a születendő új 
a szemek határozott tekinte-
tében. a rizsföldek felé for-
duló usssony fejekbe ti, ae 
éneklő lányokban, s nem 
Utolsó sorban a Ms méreteí-
hén is nagyot sejtető freskó•• 
lérvek erőtől duzzadó nő* 
alakjaiban. Mindez pedig 
eggyéforrottan, szimboliku-
san a níüvész talán legsze-
retettebb festményében, a 
Tavasz című kép horizont 
fölé magasodó, fénybe tekin-
tő fiú-alakjában, Szalay fes-
tészetében nagy szerepet kap 
az ifjúság, a szerelém. s at 
élétÓröm ábrázolása. De ott 
láthatók emellett a fémekbe 
késtült, kisméretű csendéle-
tek és szobabelsblt is, 

Képei őszinte átélésről, az 
emberek és a táj mély isme-
retéről tesznek tanúságot. 
Tüzes koloritú temperáinak 
legfőbb jellemzői a gondos 
mívesség. a. S^lfortl kompo-
zíció,. s ffi. IftdcUéhféléit ft köz-
érthetőség. Mindez nagyon is 
korszerű kifejezési eszközök-
kel. Az ember és a természet 
csodálatos egységbe olvad 
ösr.zc képein. Ez a magárata-
l' s s ezek a sajátosságok 
teszik Szalayt egyre sokol-
dalúbban bontakozó festésze-

tünk egyik legígéretesebb 
képviselőjévé. 

Ha gyökereit keressük en-
nek a hagyományosnak tünö, 
tle mindenképpen új .festé-
sz?tnWR. akkor éft Vásár-
helyben, s az ottani hagyo-
tt lányokban tcett rnegtálál-
iiütilc. De csak szellemében 
rokon ez a művészet Tornyai 
világával, tartalmában és 
formájában nagyon is új, 

A festmények mellett Sia-
Jay kiállította néhány remek 
cerutarnjzát is, melyek tu-
lajdonképp a festményekhez 
készült tanulmányok, s a 
művész nagy rajztudisáról 
tanúskodnak, továbbá «é-
hdny égetett, színre festett 
terrakotta szobrocskáját, me-
lyek egyrésze a művész bará-
tairól késtített portré, más 
részük kücsikúkat lovakat 
— a művész kedvenc állatait 
— ábrázolják, a o tárlat ked-
ves darabjai. 

A kiállítás alkotásai mé-
lyen éfző és gondolkodó, 
őszinte, humanista művész-
ről vallanak, g ha a festőnek 
szavakkal kell elmondania 

'mindezt,, a költőt idézi: 
.,itthon vagyok, S ha nélM 
lábamhoz térdepel egy-egy 
bokor, -nevét is. virágát is 
tudom, tudom, hogy merre 
njfenntU, kik mennek az 
uion. s tudom, hogy mit 
jelenthet egy nyári alkonyon 
ú házfalakról csorgó, Vöröslő 
fájdalom''. 

Pálfai László 

Тез tvérlapjaisík írják 

EtmnemMi napokat, ta r tanak 
jilniusbuti Romániában 

Emiftesűit, a nagy- rámán 
költő halálának 75. évében 
országszerte emlékünnepeket 
rendeinek, A minisztertanács 
bizottságát nevezett ki és jó-
váhagyta az emlékünnepsé-
geket tervezetét. 

Június 5. én 15. közölt 
Eminescu napokat tartanak. 
A Román Tudományos Aka-
démia az trók Szönrtségé-
vel együtt ünnepi ülést tart; 
megnyílik a román irodalmi 
múzeumban az Eminescu ki-
állítás; a Nemzeti Színház 
bemutatja Mircea Stefanes-
cu; „Eminescu'' c. színmüvét. 
Ünnepségeket rendeznek a j 
fővárosban és a nagyobb Vi-
déki városokban is. A posta 

Eminescu-bélyegsorozato-
kat bocsát ki; ismét kiadják 
Eminéscu műveit, valamint 
alkotásairól megjelent kriti-
kai és irodalomtörténeti • ta-
nulmányokat. 

Kiadják Kun Béla írásait 
a Lengyel Népköztársaságban 

Kun Béla válogatott írásai 
hamarosan napvilágot látnak 
lengyel, nyelven. A mű fordí-
tója Edmund Semil a kom-
munista párt régi harcosa, 
személyesen ismerte Kun 
Bélát. Először a Szovjetunió-
ban 1917-ben találkozott 
Kun Bélával. Semil részt 
vett a forradalmi harcokban 
majd később a Magyar Ta-
nácsköztársaság oldalán har-
coló lengyel vörös zászlóali 
politikai biztosa volt 

„A MI EGYETEMÜNK , MISKOLC 
Egyetemi, napok, 1964. 

.f(.ц .-'Г -у,. , >>'V ''- 1 t̂ V-V- v'. • * 
Az egyetemi KISZ-biZottság úgy hatá-

rozott, hogy ег évben is megrendezi az 
egyetemi napok rendezvény-sorozatát. 

Milyen lesz az ez évi? 
A feltételek jobbak a tavalyinál. Ápri-

lis 20-tól május 3-ig lehet ünnepelni) és 
ak i eddig rendesen végezte munkájá t , lesz 
rá ideje, hogy pihenjen és talán kell Is. 
mert utána nagy urhhka következik. A . 
Jellenjzője, taláti jellemző eltérés a tava-
lyitól, hogy most elsősorban a magunk 
munkájúval »reprezentálunk«. Akkor már 
az egri kitltúrális szemle utón lesznek 
csoportjaink, így bizonyára nem lesz ne-
héz a műsor javát ünnepi csokorba kötni. 
KUltúrüeíiink M Egyetemi Napokon véle-
ményünk szét'lnt elsősorbán a Városnak 
muta t ják be munkájukat . 

.Nagy eseménye lesz az Egyetemi Na-
poknak az ez évben valóban nemzetközi 
tudományos diákköri konferencia; mely 
üt szekcióban — bányász, kohász, gépész 
alaptárgyi és ifjt'iláít-poHtikai — kerül le-
bönyöUtAsrü. Már eddig' is jónéhány kül-
földi társegyetemünk jelentet te be előadá-
sát a konferenciára. 4" 

Ег évben harmadszor rendezzük meg az 
Egyetemi Bajnokságokat, az egyetem mi-
nofeégl sportversenyeit, ami csapatspor-
tokban kari bajnokságokat i s jelent.' Itt is 
.várunk külföldi vendégeket; ez ugyan 
még nem végleges, de Valószínű, hogy 
labdarugóinknak lengyel egy »lem I csapat 
lesz az ellenfele. Végezetül az Egyetemi 
Napok keretében rendezzük meg ц köz-
ponti versenynaptárban is szereplő ors/.á-
fiös egyetemi és főiskolai természetjárd 
bajnokságot, fnelyet sportkörünk rendez, 

> EGYETEMÜNK« VESZPRfiM: 
-Szputnyik- nemzetközi i f júsági tábor а 

• Szovjet-Kárpátokban 

A "Szputnyik«, a Komszomolnak a mi 
"Expreszünkhöz hasonló utazási irodája, 
nemzetközi i f júság i tábort szervez a 
SfcoVjet-KárpAtokban. ?A Táborban s/.oci .-
lista ós kapitalista országokból, elsősor-
ban diákok vesznek részt. 

A közelebbi felvilágosítást az Expressz 
Központi i rodája a következőképpen ad-
ta meg: 

A tábor a Szovjet-Kárpátokban, Verho-
vinában, Ungvártól körülbelül 12 kilómé-
terre ' a Zamhovi hegyen, erdők között 
lesz. A táborból szép kilátás nyílik a fes-
tői szépségű Uasani völgyre A táborban 
mozi, tánchely, röplabda, futbal l és kosár-
labda pálya van. A keretprogram a kö-
vetkező: 

1. nap: UtazéS fi szovjet határhoz, 16,10-
kor megérkezés Csapra, autóbusszal elu-
tazás a táborhelyre. 2—7 nap; Táborozás, 
kirándulás a hegyekben, a Veitekéi-szo-
ros és a íízinyevefi tó megtekintése. Ki-
rándulás Ungvárra, a város, a t egyetem 
és a képtár megtekintése. Nemzetközi if-
júsági találkdkók, táncestek, tábortüzek. 
U. nup: Elutazás a táborból Csapra, haza-
utazás. ytazás: Gyorsvonat II. otetályon 
történik a szovjet határig, a Szovjetunió-
ban autóbusszal. Szállás: If júsági túrlsta-
házakban. többágyas szobákban. Két 
*gyas szobát nem biztosítanak. Részvételi 
d í j : 980.— Ft., ebből 400,— Ft előleg a 
jelentkezés elfogadásakor fizetendő. A 
/sebpénz összegét Illetően a tárgyalások 
még folynak. 

MEZŐGAZDASÁGI MERNUK-. 
GODOLLÜ 

Problémák és megoldásuk » mentán 

Előfordul még ma Is, hogy egy-két gya-
nús tekintetű ember kémlelő szemeit vé-
«ighordozza a sorbanállók hosszú sorún, 
nesztelen léptekkel előre surran «z árká-
dok alatt és egy gyor« fordulat után már-
i s a bará t ja előtt áll; mosolyogva üdvözli 
a mögötte levőket, s éléhk tarsalgásba 
kezd. Mondanom sem kell, hogy a több-
ség ellenszenvét váltva ki, esetenként le-
néző sajnálatot ébresztve magairánt. 

Van javítanivalója a konyhának, is. Nem 
mindig kifogástalanul tiszták a tálcák cs 
evőeszközök. Előfordul, hogy az étel, dc 
főleg a leves, a fogyasztók többségének 
nem ízlik. .Némely vacsora tartalmatlan, 
máskor 'kevés . Nagy segítség viszont szá-
munkra , -hogy a konyha, illetve a válla-
lat vezetője, minden esetben meghallgat-
ja a panaszokat, és uz extra kérelmeket 
kivéve, a jogos idényeket kielégíti, kéré-
sünket teljesíti. Ennek köszönhető, hogy az 
utóbbi időben számos eredményt' ér tünk 
el. ' - l i p i 

Például, ezelőtt órakezdésig nem volt 
időm. megreggelizni. Most a csoportveze-
tők által az 1,90 for in t ér tékű jegy a dá-
tum szerinti napokon mindkét büfében — 
a nyitvatartási időben — bármilyen áru-
ért beváltható. Javí tot tak az ebédlőben el-
fogyasztott reggeli minőségén is. A több-
letköltséget a megtakarított kenyér árából 
fedezik. A hallgatók megértésére vall, 
hogy a KISZ-bizottság felhívása nyomán 

^ februárban 5700 forintot takár í tot tunk 
meg a kenyérpazarlás következtében, ¡> 
ennek eredményeként márciusban napi 
1.90 forint tal emelkedett a reggeli-kerat. 
Reméljük, tartós les2 a KISZ akciójának 
hatása,' mély szerint: »mindenki annyi 
kenyeret kér jen , amennyi t megeszik«. 

A-a április f l A é l i Öleibe lépett ú j m u n k á s v é d l m í 
rendelet blzonyttjjB, hogy kormányzatunk Sagy 

ben az allainnos fejlődés követelményeinek megteMőeii 
llagVtAib felelősségei h á n t u ve/.elíikre. lényegesen növeli 
a szakszervezetek jogKöi'eT. v 

. Hogyan .hat majd az ú j munkasvédeimi rendelet a í>ze-
gedi Orvostudományi Egyetem viszonylatában, milycq 
eredményekre vezet, előre nem tudhat juk, de reméljük, 
hogy ú j abb fellendülést biztosít majd az egészségvédelem 
terén. 
He Ostezennsonlítjuk ц nihi inunkusvédeimet az l95|-52-ben 
uralkodó állapotukkal, (ei?e van mud. mer t a fSZOTE 
Közegészségtani Intézetének munkatSfsai dr. Kanyó Béla 
professzor li'fihyítáeáviil tikKoiiban tíöleskOrü egészség-
Ugy) füiméit-st végeztok egyetemünkön,) u fejlődés szem-
betűnő. Az akkori állapotokra jellemző, hogy megfelelő 
etiemélyaeti öltöző, tlsztálkcdo helyiséggel 'úgyszólván egy 
klinika sem rendelkezett. A mosodákban, kazánházakban 
rendkívül egészségtelen állapot uralkodott, pl. a krónikus 
Szénmonoxid mérgezés, a gázfűtéses Vasalóktól és mángor-
lóktól mindennapos Volt. A/.ót-a ezeket kiküszöböUük. 
Minden i'elüjított klihlltán igyekszünk kielégítő öltöző és 
tisztálkodó helyiséget létesíteni. Felépültek u Bőrgyógyá-
szati ée Belgyógyászati klinikák padiáeterében a nővérszál-
lások, aliol a vidéki ápolónők egészséges, barátságos ott-
honhoz Jutottak. Csupán az 1063. évben 1 300 Ö00 forintét 
költöttünk munkasvédelemre. Nem lehel célunk ehelyen 
részletesen felsoívlni a munkásvédelem terén elért e red-
ményeinket, de nem hallgutjuk el, hogy а balesetelhárj-
tás is lendületesen megindult, amelynek a lap já t a negyed-
évenkűnt veg2ett balesetelftSrftasl szemiek kepe-ttt es rm-
tékonyságát az üzemi balesetek viszonylag kis szama iga-
zolja. 

IV lncs okunk azonban a túlzott öneljfeülésre. Ered-
ményeiflket «ÜOIIséghibák hr tnf i j fc í t t j ík ." Egyes te-

rületeken megtorpantunk és negy-'ftt év alat t 'alig jutot-
tunk elöl-E. V«náxk régi keletű jogos igények teljesítet-
lenül. hm^lvflc л fftunitftevétfelemniel foglalkozókat lehan-
goljak, kedvüket szegik. Ezekkel az elmaradásokkal kap-
csolatban a legszigorúbb viZfcgálat szükséges. 

Síólrti kell, pedig l íéhfe az egészségügyi dolgozók állás-
pontjáról sa já t egészségükkel kapcsolatban. Amíg uldoza-
tot. fáradságot nem kiméinek a betegek gyógyítása, az 
óktalás és kutatás érdekében, Vajmi keveset tesznek meg 
sa já t egészségükért. Mondhatnám, hogy sokkal fe j le t tebb 
munkásvédelmi szemlélet alakult ki egyes üzemekben, 
rnittt éppen az egészségügyi intézményekben. Talán azért, 
mert lebecsüljük a Veszélyt? Vágy mert jobban Ismerjük; 
és ezért nem »dogmatikusán« alkalmazzuk az. óvórendsza-
bályokat? Akár így, akar ugy vah, halasa mindenkeppen 
rossz, mef-t az alacsonyabb egbs25égügyl képesítéssel blt'ó 
dolgozók kőiében az óvórendszabálvók lebecsüléséhez ve-
zet Lát tunk pl. laborvezetőt izötéplaboratóriurti méföfezo-
bájában uzsonnázni, mösik izólópUiboravóriuniban Petiig 
feketekávé ffízt.séhez szükséges teljes főbzeVelébt. Pedig 
SZ egészségvédő és balesétclhál-ító óvórendszabályok ok-
tatásának és az egészségügyi kultúí'a nevelésértek éppen 
az orvostudományi egyetemen kell példamuUilónak lenni. 

•Pgyetemütlk 1031-töl igen soknt fejlődött. A klini-
!ták ágylétizáma, a hallgatók száma nagymérték-

ben megnövekedett. Különös próbatétélnek tette . kt 
egsézségügyi dolgozókat az elműlt években a biztosított 
betegek szamának hirtelen bekövetkezett, rtagj-arányú-
megnövekedése. Klinikáinkon, intézeteinkben rfflhaen 
talpalatnyi helyet я legésszerűbben kelj fetllábínálrtl, 
mert dz alig 30 éves épületek s tdkekké és elavultakká Vél-

1 tali. Az ú j építkezések pedig ntní (ártottak lépést a f t j -
lődéssel. Jó beosztással ügyesen ¡¿u/dálkddó híkiaisaOhyok 
módjára kell a légköbméterekkel gazdálkodhünk и l'elü-
jítások során, hogy a funkcionális feladatokat is .elláthas-
suk és a dolgozók egészségvédelméről is kielégítően gon-
doskodjunk. Sfijnos ez nem egyszi r a t utóbbi 1-oVn - ira 
¡neiU. Korszeréi Uorházhlgiénét már csak ú j épületek 
létesítésével, a meglévő zsúfoltság fellazításával lehet el-
érni, 

l r otönosen a mosodák murikasvedelme terén szo-
rít a cipő. A mosodák túlterheltek, helyiségeik 

szűkek. a gépi berendezéseik elavultak, a blztoosagl fel-
tételeknek nem felelnek meg. Nem hal lgathat juk cl. hi-
szeh aki Ht Jut láthatja) hogy a klinika-kert - rendje«, ha 
ezt a szót egyáltóláfl szabad használni. n e m kielégítő. A 
KUKA tartályok, ha nem lennének. némáit, sokat panasz-
kodnának. Gyökeresen rendezni kel! а ftygiéhte követel-
ményeinek messzemenő betartásával a síeméteftávölftást . 
Ал építkezésekkel kapcwiihtosan keletkezett hulladék gyor-
sabb elszállítását mtg kell követelnünk -f. épitő vállala-
toktól. Sok gyár ebzOrfyelné. ha olyan elhanyagolt udvara 
lenne mint a klinika-park 
• Az, új munkásvédelmi törVíny nagyobb felelősséget ló 
в vezetőkre, az Igazgatókra és szélesebb hatáskört bizto-
sít u szakszervezeteknek, A munkásvédelmi felügyelőket 
még bírságolási Joggal is felruházza. Nagy bai van azon-
ban, ha tevékenységünket csupán a feléMsségrevonástól 
és bírságolástól való télelem Iránvít ja és nem a munka-
tursaink Iránti együttérzés és gondoskodás kötele.- égtn-
datu. "A törvény egyik főcélja éppen az. hogy az állami 
vezetők szemléletébon állandósuljon, és a termelési leia-
datok mellett sc szoruljon hát térbe a dolgozók <.letét:-t 
biztonságáért érzett felelősség. Mély felelősségérzet ma-
gunk és munkaUirsalnk egészségéért és testi épségeért kell 
hogy áthasson minden vezetőt és munkásvédelmi akt i-
vistát. . 

Dr. Fischer György 

As elmúlt húsz év lengyel 
irodalmának krónikája 

A Lengyel Tudományos 
Akadémia Irodalomtörténeti 
Intézete közel 45 ív terjedel-
mű, rendkívül érdekes köny-
vet készít elő kiadásra. A 
lengyel irodalom elmúlt húsz 
évének, 1944—1904-ig terjedő, 
időszakának krónikáját . A 
könyv nemcsak ebben az 

időszakban megjelent fontos 
könyvekről, hanemha lengyel 
irodalom nemzetközi kapcso-
latairól, megnövekedett t á r -
sadalmi jelentőségéről is ké-
pet nyúj t , ezenkívül közű ez 
időszak legérdekesebb irodal-
mi kri t ikáit is. 



SZEGEDI EGYETEM 

Nincs r es mégis van? 
A szabadidő nyomában 
Látogatás a leánykollégiumban 

fa» Aki becsületesen tanul, 
annak nincs sos^m szabad-
ideje — hangzik az egyik 
vélemény. 

— Mi az, hogy szabadidő? 
Egy gyári munkás, vagy hi-
vatalnok nyolc órát dolgo-
zik általában, ha nem túl-

órázik. Nyolc órát pihen és 
a többit szórakozással tölt-
hetné, de utaznia kell, ma-
gánügyeit intézni — vagy ez 
már a szabadidő terhére tör-
ténik? 

— Aki tanul — komolyan, 
nemcsak ímmel-ámmal — 

az nehezen tudja meghatá-
rozni, hogy szabadidejét 
tölti-e vagy sem, mert a 

•kettő összefolyik. Ha beszél-
hetünk egyáltalán szabad-
időről. 

— Van is meg nincs is? 
Hogyan? 

Azért nem lehet mindig 
tanulni. Különösen, ha 
ilyen szépen, melengetöen 
süt a tavaszi nap. Ez a 
három III. éves gyógysze-
részhallgató a Janesó kol-
légiumból jött ki ide, a 
múzeumlépcsőre, kicsit süt-
kérezni. S közben — ha 

már hárman vannak — 
jólesik egy kis ultizás. 

Persze ez a másik „nőiesebb" kedvtelés sem meg-
vetendő. Ez a három kollégista kislány egy szobában 
lakik s szabadidejében szívesen köt, horgol. Hol egy 
pulóver készül, hol egy csipketerítőcske az asztalra. 
Mindjárt otthonosabb így a „lányszoba" a kollégium-
ban is. 

Nehéz mostanában a jogászoknak. Födél nélkül 
maradtak a végetérni nem akaró emeletráépítés miatt. 
Szávay Marica és Szilágyi Magdolna III. éves jog-
hallgató például a Tisza presszóban fekete mellett 
üldögélve készül a beszámolóra. 

Ez az amit úgy szoktak mondani: összekötik a 
hasznost a kellemessel... 

A szabadidejét ki-ki 
kedvtelése, hajlandósága 
szerint szokta eltölteni. A 
kíváncsi fotoriporter meg-
tudta. hogy például a ké-
pen látható Felföldy Anikó 
I. éves bölcsész szabadide-
jében a művészetnek hódol, 
az Egyetemi Könyvtár fo-
lyóiratolvasójában az iro-
dalmi és művészeti lapokat 
tanulmányozza át. Hobby-
nak npm is haszontalan 
ez ' a passzió! 

Van akinek persze a kollégiumi társalgó közelebb lévén, mint a Tisza presz-
szó, jobban megfelel a tanulásra. Ezek a lányok már a vizsgákra készülnek. El-
kezdték jókor idejében S igazuk van! Jobb félni, mint megijedni — ezt tartja a 

közmondás. Még szabadidőben is. 

*** Aki nagyon akarja, an-
nak van! 

— Túlterheltek vagyunk... 
Az érem két oldala 
Oktatóknak ós hallgatók-

nak erről különböző a véle-
ménye. Vitáztak már és vi-
táznak ma is számtalan al-
kalommal a túlterheltségről, 
a kötelező olvasmányok hal-
mazáról, amit a legjobb ké-
pességűek is csak úgy tud-
nák »-átvenni« — azaz elol-
vasni és kijegyzetelni! —, 
ha szabadidejüket erre ál-
dozzák teljesen. A tanárok 
elismerik-e ezt vagy sem, 
az most mellékes kérdés. Az 
a lényeg, hogy többségük 
megköveteli a kiírt »-kötele-
zők-« ismeretét, mert az 
alapvető követelmény. A 
szemináriumokról sem lehet 
-lógni«. mert a sűrű kata-
lógusok és az ülésrendek 
minden esetben szigorúan 
ellenőrzik a hiányzókat. A 
készülést sem lehet elhanya-
golni, ami természetes is. 

A hallgatók panaszkod-
nak: erre sem érünk rá, ar-
ra sem. Ám tavasszal tele 
van vélük a Tiszapart, ki-
ülnek napozni a' múzeumlép-
csőre, sétálnák a korzón, ott 
látjuk őket a színház néző-
terén és a mozikban, órák 
hosszat elüldögélnék a presz-
szóban — kettesben vagy 
társaságban — feketét szür-
csölnek és konyakot hörpin-
tenek, kényelmesen megva-
csoráznak az egyetemi étte-
remben, a fodrászhoz és a 
szabóhoz rendszeresen el-
mennek, jut idő a há-iL>u-
lixra és a bálakra is. Nem-
csak farsang idején. 

Hogy lehet ez? Mégiscsak 
van szabadidő? A Pedagó-
giai Főiskola Petőfi Sándor 
kollégiumában megkérdez-
tünk néhány lányt, mi erről 
a véleményük? 

— Szabadidő? — csodál-
koznak a kérdésen, kicsit 
gondolkoznak aztán megered 
a beszéd. 

Jogos panaszok.. . 
— . Magyar—orosz—zene 

szakos vagyok — kezdi V. 
B. — heti ötven órám van. 
Diákbizottsági tag vagyok, 
énekkarra járok, olvasnom 
kellene sokat, hiszen anél-
kül, mit ér a magyar-szak, 
de mikor és miből. Sok re-
gényt nem lehet megkapni, 
mégha az összes szegedi 
könyvtárat végigjárja is. 
Időnként moziba és színház-
ba járok, meg koncertekre. 

— Magyar—orosz és test-
nevelés a szakom mondja M. 
Zs. Sok időt elvesz az ak-
tív sportolás. Vasárnap, ami-
kor a többiek pihennek, 
vagy szórakoznak, nekünk 
versenyezni kell. Nem esik 
nehezemre, hiszen szeretem. 
Csak másra nem jut időm. 
Nem egészséges dolog ez a 
három szak. Nem tudom, ki 
találta ki! Nem tudjuk egyi-
ket sem elvégezni tökélete-
sen. 

— Órára pontosan kell 
járni. Ez nem is lenne baj 
— jegyzi meg Sz. N. — csak 
sok esetben nem folyamato-
sak. Egy-egy lukas órát nem 
igen tudunk kihasználni, itt 
a kollégiumban pedig igazán 
nem lehet, unatkozni. Ha jó 
műsor van a tévében, alig 
lehet beférni. Szombaton-
ként pedig mosás1, vasalás, 
tisztálkodás vesz el sok időt. 

— Az bizonyos, hogy ke-
vés szabadidőnk van, ami-
kor ténylegesen kikapcsolód-
hatnánk és erőt gyűjthet-
nénk a további tanuláshoz 
— vallja B. V. — Azoknak 
pedig, akiknek valamilyen 
közösségi megbízatásuk van 
szinte semmire nem jut ide-
jük. Színházba és moziba ha 
el akarunk menni, mindig 
rohanoi kell, vagy valamit 
elhanyagolni miatta. 

Utóirat ként 
Ezeket mondották. Amikor 

kiléptem a kollégium kapu-
ján és szétnéztem itt is ott 
is beszélgető párokat lát-
tam. Nem úgy társalogtak, 
mint akiknek sürgős dolguk 
lenne még aznap. Igaz, kell 
egy kis kikapcsolódás. Vagy 
ezek kivételek voltak? 

Számomra a mhtematika: 
szórakozás! • • • 

Beszélgetés az ország legfiatalabb 
egyetemistájával 

Máté Attila, a szegedi 
Radnóti Miklós Gimnázium 
másodikos tanulója 1963 
nyarán, matematikus tehet-
ségének előnyösen gyorsabb 
kibontakoztatása végett, mi-
niszteri engedéllyel érettségi 
vizsgát tehetett. Szeptember-
től kezdve már a József At-
tila Tudományegyetem al-
kalmazott matematika sza-
kának első éves hallgatója. 
16 éves egyetemista! Erre 
eddig még nem volt prece-
dens a magyar állami okta-
tás történetében. Annak ide-
jén a fővárosi 6ajtóorsaa-i-
mok ÍR szenzációs, többha-
sábos cikkekkel számoltak 
be a valóban nem minden-
napi eseményről. 

A minap kezembe került 
egy német folyóirat. Az 
egyik képen fiatal fiú ül egy 
asztal mellett, ceruzával a 
kezében, jegyezget. Olvasom 
a magyarázó szöveget: -A 
16 éves szegedi matematika-
fenomén, Attila Máté, aki 
már az egyetem padjai kö-
zött készül újabb nagy fel-
adatok legyűrésére.« 

Itt él tehát köztünk egy 
olyan fiú, akiről még a kül-
földi sajtó is elismeréssel 
ír, s akit végeredményben 
alig-alig ismerünk. Elkapott 
a kíváncsiság, s ettől sar-
kallva csöngettem be a Fel-
ső-Tiszapart 32. sz. ház ka-
puján. Szőke, félrefésült ha-
jú, szemüveges fiú nyitott 
ajtót. Kölcsönös bemutatko-
zás után szívélyesen be te-
sékelt egy szépen berende-
zett, tágas szobába. 

Tizenegy éves 
Nehezen indul a társalgás. 

Kissé mintha meg lenne il-
letődve. Megpróbálom egy 
viccel feloldani a hangula-
tot. — Azt mondják, édes-
apád azzal büntetett meg 
tízéves korodban, ha rossz 
fát tettél a tűzre, hogy nem 
engedett integrálni. Igaz ez? 

Nevet. — Butaság. Hiszen 
csak tizenegy éves koromtól 
kezdtem komolyabban fog-
lalkozni a matematikával. 

De micsoda kezdet?! Be-
nevez az Arany Dániel ma-
tematikai versenyre, mélyet 
középiskolásoknak írnak ki 
évrőil évre. Harmadik díjat 
nyer. Ekikor hatodik elemis-
ta volt. Ezt azonban nem 
tőle tudom meg, mintahogy 
a többi, későbbi versenyeken 
elért eredményeit sem. Ret-
tenetesen szerény, sikerein 
egy mondattal átfutna. Édes-
apja siet segítségemre, aki 
előveszi Attila okleveleit. 
Egy egész paksaméta. Hogy 
csak a legjelentősebbeket 
említsem: 1960 — dicsérő 
oíklevél, hetedikes korában, 
a Kürschálk József tanuló-
versenyen, melyet érettségi-
zettek számára rendeznek 
minden évben. 1962-ben és 
63-ban már első díjat szerez 
ugyanezen a versenyen. 
Ugyancsak 1963-ban 1—2-ik 
a középiskolás matematikai 
versenyen, ós még ez év 
nyarán részvesz a Varsóban 
megrendezett nemzetközi 
matematikai olimpián. 

— Az olimpiáról ne í r j 
— kérlel — nagyon erős 
volt a mezőny, gyengén sze-
repeltem. Nem szeretek 
mentegetőzni és nincs is 
mentségem erre. Jobbak 
voltak. 

Megint a szüleitől tudom 
meg. hogy Attila középfültő 
gyulladással utazott Varsó-
ba, napok óta gyógyszeren 
élt, de így is sikerült har-
madik díjat nyernie. 

A családi hagyomány 
Édesapja MÁV-mérnök, 

kiváló dolgozó, többszörös 
újító, akinek a matematika 
a kisujjában van. 0 ismer-
tette, szerettette meg gyer-
mekeivel ezt a nehéz tudo-
mányt. Előfizetett matema-
tikai lapokra, s esténként 
együtt tanulmányozta a csa-
lád a feladatokat, A vér 

nem vált vízzé. Négy fia 
közül kettő mérnök, a har-
madik matematika-fizika 
szakos a TTK-n, 6 a legki-
sebb, Attila, tehetségében 
sem kételkedik senki. 

— Először kissé furcsa 
volt beilleszkednem az egye-
temi oktatás kereteibe — 
veszi fel a beszélgetés szálát 
Attila. — Furcsa volt, hogy 
nem kellett napról-napra 
magolni a biológiát meg a 
magyart. Több időm jutott 
a számokhoz, egyenletekhez, 
s én élek a lehetőségekkel. 
Egyébként az egyetemen ha-
mar megbarátkoztam évfo-
lyamtársaimmal, s soha nem 
éreztem, hogy fiatalabb ko-
rom miatt megkülönböztet-
nének. 

— Az első vizsgaidősza-
kod? Nehéz volt? 

— Hát, a matematika 
ment. A politikai gazdaság-
tan vizsgám viszont csak 
négyesre sikerült Hiába, eb-
be még bele kell »rázódni«. 

Jól beszél németül és an-
golul. Rengeteget levelez 
külföldi fiúkkal, természete-
sen matematikai problémák-
ról. Legbüszkébb azonban 
Erdős Pál professzorral, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia tagjával folytatandó le-
velezésére. Mutat egy képes-
lapot. Erdős Pál professzor 
küldte legutóbb Vancouver-
ből. Hátul egy mondat: 
»Vancouver csodálatos«. Az-
tán a képeslap további be-
tűvetésre használható részén 
számok, képletek számomra 
semmitmondó áradata. Hát 
Attila életét teljesen kitöl-
tik a számok, képletek, hal-
mazok? Nem így van! Édes-
anyja meséli, hogy Attila a 
legpontosabb látogatója a 
tánciskolának. 

— Nagyon szeretek tán-
colni, t imádom a jó táncze-
nét — mondja Attila. — A 
dzsesszt is kedvelem, főleg 
Louis Armstrong dixie-land-
jét. A komoly zene ugyan-
csak leiköt, Beethoven, Bar-
tók hangversenyeit hallga-
tom a legszívesebben. 

— Mozi, színház? 
— Minden jó darabot meg-

nézek. Filmek közül az »Elő-
zés- tette rám a legnagyobb , 
hatást. 

— A könyvekkel hogy 
állsz? 

— Amennyire időm enge-
di, olvasok. Agatha Christie 
regényei a slágerem. 

Szórakozás? 
Ha jön a jó idő, evezni, 

úszni jár a Tiszára, s nem 
hagyja ki a programból a 
SZEAC-stadiont sem. Veszé-
lyes sakkpartner. Teljesen 
otthon van a sakkszakiro-
dalomban. Aztán megint 
visszakanyarodunk a mate-
matikához. 

— Végeredményben a ma-
tematika is szórakozás a szá-
momra. Nem fáraszt külö-
nösebben. Néha, ha elkap az 
»ihlet«, éjjeléken át »büty-
kölök« egy-egy problémán. 
Egyébként 1962 óta szoros 
kapcsolatban vagyok Fodor 
Géza rektorhelyettessel. A 
tőle kapott segítség nagy 
hatással van fejlődésemre. 
Most jelenik meg Olaszor-
szágban egy közösen kidol-
gozott cikkünk. 

— Magyar szaklapoknak 
dolgozol? 

— Szoktam. Mo6t fog meg-
jelenni egy tanulmányom, 
melyben a relációelmélettel 
kapcsolatban boncolgatok 
egy-két problémát. (A cikk 
címe: On the Theory of Re-
lation). 

— Terveid? • 
— Elsősorban szeretném 

elvégezni az egyetemet. Az-
tán — jó matematikus sze-
retnék lenni. 

És azt hiszem Máté At-
tilának minden lehetősége 
megvan erre. 

Sörös Frigyes 
/ 
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t I S T E Y AND*RÁS: 

ÖT NAP A HECVCDI 
(folytatás) 

VÉGŰI, AZ EGYIK taná-
rához fordult, aki azt aján-
lotta neki, hogy először a 
marxizmus alapjait ismerje 

Egy hatalmas könyvszek-
rényhez vezette és hagyta, 
hagy fusson végig a köny-
vek címein. Marx, Engels, 
Lenin, Sztálin, Mehring, Ka-
utsky művei sorakoztak a 
polcokon, Tibor egyszerre 
szinte törpének érezte magát 
az óriási anyag mellett. 

Valami hitetlenkedő és re-
ménytelen kifejezés jelenhe-
tett meg az arcán, mert a 
tanár bátorítóan elmosolyo-
dott. 

— Ne ijedjen meg, nem 
kell rögtön hazavinnie az 
egészet, ha marxizmussal 
akar foglalkozni. 

Benyúlt a könyvek közé 
és kivett egy vékony füze-
tecskét, amelyet Tibor észre 
sem vett a vaskos kötetek 
között. 

— Kezdje ezzel. 
Tibor a kezébe vette a kis 

zöldkötésü könyvet és fel-
lapozta. Engels tanulmánya 
volt. A szocializmus fejlő-
désé az utópiától a tudomá-
nyig. Amíg ezt forgatta, a 
tanár kivett egy másik, vala-
mivel vastagabb könyvet. 

— Olvassam el ezt is! Ta-
lán jobb lenne, ha még a 
másik előtt elolvasná. 

Egy pillanatig habozott, 

Kisregény 

aztán most már határozot-
tabban mondta: 

— Igen. Jobb lesz, ha ez-
zel kezdi. 

— Mi ez? 
— plehanov. A marxizmus 

alapvető kérdései. Könnyen 
érthető, a stílusa szinte ol-
vasmányos. Gondosan olvas-
sa el Justus előszavát, 6 rög-
tön korrigálja Plehanov né-
hány tévedését. így, az elő-
szóval együtt igen hasznos 
olvasmány és tudomásom 
szerint az egyetlen rövid, 
összefoglaló munka a mar-
xizmusról. 

Tibor a kezébe vette a 
könyvet és a polcbn sorako-
zó többire mutatott. 

— És ezek? Ha így elné-
zem őket, szinte reményte-
lennek tűnjk ez az egész. 
Mikor ftjgom én ezt mind 
elolvasni? 

— Ha ezt a kettőt elolvas-
sa — mondta a tanár — 
máris többet fog tudni, mint 
az átlag. — Sajnos! — tette 
hozzá egy pillanatnyi szünet 
után. De azért nagyképűségre 
semmi oka nem lesz, mert 
ez még mind maga előtt 
van. 

Széles mozdulattal a pol-
cokra mutatott. 

Tibor megköszönte a köny-
veket és indulni készült. 

— Ha elolvasta, adok 
újabbakat. És ajánlom, hogy 
olvasás közben jegyzeteljen. 
Így sokkal jobban megmarad 
és később is könnyebben-fel 
tudja eleveníteni. 

Tibor este Plehanov köny-
vét vette elő, 

— Filozófiával foglalkozom 
«— gondolta egy kis önelé-
gültséggel. 

AZ ÖNELÉGÜLTSÉGET 
egyre inkább a kíváncsiság 
váltotta fel majd néhány ol-
dal után az érdeklődés. Meg-
lepte, hogy milyen sok isme-
rős dologra bukkan. Hiányos 
ismeretanyagát a könyv el-
rendezte és részben betöl-
tötte a sti.rún meglevő hé-
zagokat. 

Néhány nap múlva vissza-
vitte a könyveket és újabba-
kat kapott helyettük. Ezek 
azonban már nehezebbek 
voltak és a könnyű kezdet 
után Tibor gyakran kedvét 
Vesztette, fáradtait félretette 
a könyveket. Néha már úgy 
érezte, csak azért nem hagy-
ja. abba, mert szégyellné a 
tanár előtt. Arra pedig nem 
vitte rá a lelkiismeret, hogy 
elhozza a könyveket és ol-
vasatlanul vigye vissza, jól-
lehet a tanár, bár gyakran 
magyarázott neki, soha sem 
„vizsgáztatta". 

így azután a jegyzetek 
mennyiségével együtt növe-
kedett az ismeretanyaga is 
és kezdetben szinte maga 
sem vette észre, hogy már 
nemcsak érti, amit a többiek 
beszélnek, de ki is tudja 
javítani őket, Vitázni is tud 
velük. 

Ezt tudva most már min-
dig, mindenkivel vitatkozni 
akart, nem csak a szűkebb 

baráti társaságban, de az 
ismerősökkel, évfolyamtár-
sakkal is. Fő célpontjai azok 
a „közömbösök" voltak, akik. 
hez nem sokkal előbb még 
maga is tartozott. Ezek úgy-
szólván mind Sartre és Ca-
mus rajongói voltak és egyik 
nyíltan, a másik burkoltab-
ban, de mind a Nyugatért 
lelkesedtek. Magatartásuk, a 
közömbösség, a mindent fity-
máló agresszív nemtörődöm-
ség azonban vitathatatlanul 
népszerű volt és egész slepp 
úszott utánuk azokból, akik 
szerették volna utánozni 
őket. 

EZEKKEL SZEMBEN Ti-
borban nem volt kímélet. 
Minden alkalmat megraga-
dottK hogy a vitában, lehe-
tőleg minél nyilvánosabb vi-
tában. ellentmondásba kever-
je, meghátrálásra kényszerít-
se, nevetségessé tegye őket. 

Általában higgadtan, logi-
kusan, közérthetően vitatko-
zott. Ellenfelei nagyképű és 
sokak számára gyakran ért-
hetetlen, zavaros magyaráz-
kodását lefordította egyszerű, 
hétköznapi nyelvre, azután 
logikus ellenérvekkel kikezd-
te, végül összerombolta az 
egészet. A nyilvánvaló osto-
baságok azonban feldühítet-
ték, ilyenkor „berágott", lo-
gikus érvelés helyett idéze-
tekkel dobálózott és hangerő, 
bel próbálta ellenfeleit túl-
szárnyalni. Ezt később gyuk. 
ran kihasználták ellene, az 
állandó szószerinti' idézetek 
miatt pedig valaki rásütötte, 
hogy dogmatikus, nem lát 
tovább a könyvek lapjainál. 

Minél többet olvasott, an-
nál gyakrabban vette észre, 
ha más valami ostobaságot 
mondott, annál gyakrabban 
„berágott" és így egyre több 

embert vadított el magától, 
jól tudta, hogy ellenségeinek 
a száma aránytalanul gyor-
san növekszik a barátai szá-
mához képest, de ez nem iz-
gatta, sőt büszke volt rá, 

«— Csak a langyos, helyez-
kedő embereknek nincsenek 
ellenségeik. 

Akkor hökkent meg elő-
ször, amikor a családdal, el-
sősorban az apjával is Össze-
veszett, annyira, hogy utána 
nem is szóltak egymáshoz. 

AZ APJA ÜGYVÉD volt, 
igen jól keresett és Ti bor, 
mióta egyáltalán felmerült 
benne ez a probléma, képte-
len volt megérteni, tntért 
gyűlöli szinte fanatikusan a 
fennálló rendszert. Sokáig 
hallgatott, még akkor is, mi' 
kor az egyetemen már min-
denfelé ö provokálta a vitá-
kat, pedig az apja bőségesen 
szolgáltatott okot arra, hogy 
vitatkozni kezdjen vele. Ál-
talában vegyesen hallgatta a 
magyar és a nyugati adók 
híreit és ha valami, számára 
kedvezőtlen hírt az utóbbiak 
is megerősítették, akkor el-
hitte ugyan, de mindig kom-
mentárt fűzött hozzá, rend-
szerint dühöngve és tarkítva 
olyan útszéli kifejezésekkel, 
hogy Tibor mindig csodálko-
zott, hogy nagyon ragadtató 
hatja el magát ennyire. 
Ugyanakkor azt is látta, hogy 
az apja az életben korántsem 
mondja meg ilyen egyenesen 
a véleményét, egyáltalán nem 
mond soha semmíftle hatá-
rozott véleményt, még baráti 
társaságban sem• Azt <« 
gyakran látta, hogyan híze-
leg körül olyan embereket, 
akiket otthon legenyhébben 
csirkefogóknak nevezett. 

(Folyt, köv.) 

Elmondta egy orvos falujáró 
Jé árán séta utón megta-

láltam a keresett ismerőst, 
aki bizonyos mennyiségű be-
ló tt. és tejszín habos rizs el-
fogyasztása után már vissza-
emlékezett falujárói élmé-
nyeire, s mesélt róluk: 

Martán jártam. Már az 
első nap kellemes élmény-
ben volt részem, meghívtak 
a Lenin Tsz zárszámadási 
bankettjére, melyet az evan-
gélikus egyházközség kultúr-
termében rendeztek meg. 

»Szegediről jöttek« — kér-
dezek tőlünk. 

— Igen. 
»Népművelőik?« 

• — Igen. 
Erre egy-egy hatalmas tál 

húst raktak elérik. Így a jó 
emésztés érdekében reggelig 
csárdást táncoltunk.. 

— Mondj valami jellemzőt-
a faluról — kérem. 

— H á t . . . a tsz-tagpk át>-
lagéletJkora 40—45 év között 
van, de jól keresnek. 48 
magángépkocsi van a falu-
ban és 110 tv. Moziba alig 
járpak. Jellemző, hogy ami-
kor a helyi óvodások műso-
rát tartották a kultúrház-
ban, tömve volt «a terem, 
pedig 8—14 Ft-os jegyeket 
adtak az ovodásműsor pedig 
néhány »eszterlánci cérná-
ból« állt ama örökérvényű 
jelszóval megtoldva, hogy 
»óvodásnak lenni jó«. 

De amikor a kecskeméti 
Katona József Színház jött 
vendégszereplésre, alig lé-
zengtek. Családostól eljött a 
párttitkár és a tsz-elnök, a 
pedagógusok, a két orvos és 
néhány fiatal. 

— Te mit csináltál? 
— Egészségügyi előadást 

tartottam az állatokról sze-
rezhető betegségekről és a 
tbc-rőL 

»Az egészségügyi előadás 
este hatkor kezdődik« — 
üvöltötte a hangszóró. De fél 
hétkor még üres volt a te-
rem. Minden kedvem elment 
az üres széksorok láttán. 
Hogy megvigasztaljam ma-
gam, , átugrottam a kocsmá-
ba. s három korsó 6ör után 
már nem láttam olyan re-
ménytelennek a helyzetet 
Hétkor egy szemrehányóhan-
gú bácsika szólt be hozzám: 
»doktor úr. az előadás« . . . 
A megszólítás felvillanyozott 

Visszamentem, A terem fé-
lig meddig megtelt. A hall-
gatóság láttán némi zavar 
fogott el, de ezt a - sörnek 
tulajdonítottam. és unnák, 
hogy a falu két orvosa is a 
teremben ült, Később már 
belelendültem. 

Meglátogattuk a közeli ta-
nyát is. Benéztem a tanyasi 
iskolába. Egyetlen pedagógus 
tanít itt, és amit egy tanító 
megtehet a tanítványaiért, 
hát ez igazán megteszi. Ma-
gakészítette szemléltető esz-
közökön magyaráz. Arra na-
gyon büszke, hogy egy kis 
dadogós gyereket egy év 
alatt megtanított rendesen 
beszélni. Elvágyik a tanyá-
ról mégis. Nincs villany és 
pesti nő a felesége . . . 

A két orvosnál is jártam, 
hogy megnézzek egy-egy ren-
delést. Az egyik lekötelező 
udvariassággal adta tudtom-
ra. hogy nem ér rá, a má-
sik 130 phon hangerővel kö-
zölte: »nincs rendelés«. Mi-
kor megtudta, hogy medikus 
vagyok, hangereje 40 phon 
alá csökkent és meghívott 
egy kávéra. Nem fogadtam 
el, inkább eljöttem. 
• Gondolom egy 6 ezer la-

kosú községben két orvos-
nak nincs olyan nagy el-
foglaltsága, sok betege, mely 
indokolná a durva hangot, 
nemcsak velem szemben, de 
mint láttam, a betegekkel is. 

Ám hamar megvigaszta-
lódtam. A kultúrigazgatónő 
meghívott egy rumos teára, 
és feláldozta féltveőrzött 
karácsonyfáját. Az összes 
díszt leettem róla. 

— Még" nem is kérdeztem, 
kik voltak veled? 

Mosolyog: 
— Három lány. Én meg 

egyedül fiú. Nem a legsze-
rencsésebb összeállítás. A 
három közül egyik bölcsész. 
Mit mondhatnék róla? Ha-
talmas szőke konty, sötét 
szemüveg, és egy vaskos le-
xikon, melybe már az első 
nap eltemetkezett 

A jogász kislány aludni 

szeretett. Reggelenként egye 
sült erővel rázta fel a má-
sik kettő. De mindig hozzá 
kellett igazodnunk» Elvárta. 
Vacsorát ő készített nekünk, 
főleg a rántottát szerette só-
son. En nem. A főiskolás 
csalt jelen volt. Éppen hogy 
ott volt. Éár mint nő ked-
ves és megnyerő. 

— Várj, valamit még be- j 
fejezésül. Mi lepett meg? i 

— A sok részeg. Minden 
este. Döbbenetes volt. De 
többet ért, mint bármelyik 
film. Néhány szerelmest is 
láttam, sokkal romantiku-
sabbak, mint a szegediek. 

Igen — ismétli meg elmé-
lázVa — sokkal rornantiku-
sabbak : . . 

Bereczky Zsolt 

(UtfxtkidJ Mudi-i 

Mikor a Kedves elment 

Az éjszakák csönd)« vett körül 
Amikor az elment Kedves 
Illatát hozta a szil 
s a park telei 
szilajon 

IcvegO-karon a tconyri 

Arctalan arcok rohantak 
s a nyugalom nyugtalanságba pattant 
Neved buggyant 
Szám kiáltásba dermedt 
•TOJJ «Issza 
teltelek az alkonyattel 

ÁLLOMÁSON 

Bede István metszete 

Orkán 
invázió 

Hazánk lakóit két nagy 
csoportra lehet osztani. Van, 
aki, rendelkezik orkán ka-
báttal éf van, aki nem, A 
nem rendelkezők leghőbb vá-
gya, hogy maguk is szerezze-
nek egyet. A kérdés az, hogy 
hogyan, mert ahhoz kérem 
külön taktika kell. En is azok 
közé tartozom, akik még nem 
rendelkeznek ilyen kabáttal, 
az elmúlt idő egyik fő cél-
jának tekintettem, hogy ne-
kem is legyen egy ilyen ka-
bátom. V; ugye természetes, 
mert ma az az elegáns, akc 
evvel rendelkezik. Nekem, 
nem sikerűit szereznem, saj-
nos az új ballonkabátomban 
a legrövidebb utakon járok, 
hogy ne találkozzak orkán 
kabátos emberekkel, mert 
azok mély sajnálkozással 
néznek végig rajtam, — hogy 
es olyan szerencsétlen, hogy 
egy ilyen Icabátja sincs. — 

No de kérem, ez is csak 
divat. Volt már egy olyan 
időszak, amikor a műanyag 
esőkabát volt a ..menő". — 
de azt lehetett legalább kap-
ni is olcsó is volt. Aztán'ha-
mar kiment a divatból, mert 
túl rövid volt és az esőt a 
lehető legjobban gyűjtötte 
össze az ember nadrágjára, 
és az volt a hibája, hógy 
40 fokos melegben leolvadt 
az emberről, mert olyan is, 
volt, ki ilyenkor hordta. 

A technika azonban fejlő-
dött, — ez az orkán kabát 
már nem olvad el, nem ke-
ményedik meg és az év min-
den szakában lehet hordani. 
Két-három évvel ezelőtt alig 
vettek azt a minimum hat-
száz forintos kabátot és csak 
a raktárban foglalta a he-
lyet. Aztán valaki meglátta, 
hogy Párizsban is ilyet hor-
danak az emberek, francia 
pénze már nem volt arra. 
hogy ott megvegye, hazajött 
és idehaza vett egy kabátot 
és azt mondta, hogy Nyuga-
ton ez a menő. Két héten 
belül elfogyott az Összes 
készlet. Ekkor azt mondta a 
kereskedelem, több kell — 
többet fogunk gyártani! Az-
óta nem lehet a boltokban 
orkánt kapni, — azaz lehet, 
dc csak pult alól a legmeg-
bízhatóbb egyéneknek. 

No de van külföldön elég 
és a magyar turisták ráálltak 
a csereakcióra, olcsó külföldi 
áruért sok magyar pénz, és 
azóta egyre többen járnak 
ilyen kabatban. Tavaly még 
Csehszlovákiában is lehetett 
kapni, mióta szaba^ az út a 
magyarok számára, ott is ki. 
fogytak a készletek — de a 
csere folytán 10 százalékkal 
több ember lett orkán tulaj-
donos. így túlszárnyaltuk a 
legfejlettebb tőkés országo-
kat is az orkánkabát-keres-
letben. Ezáltal egyre keve-
sebben maradtunk orkánka-
bát nélkül. Már az elmúlt 
év őszén láttam, hogy itt 
tenni kell valamit, azért, 
hogy nekem is legyen. Meg-
próbáltam minden úton — 
nem sikerült. Egyszer már 
majdnem megfogtam Fortu-
na lábát, de egy lezser fia-
talember 50 forinttal több 
borravalót adott és övé lett 
a kabát. 

Itt a tavasz és egyre több 
az orkánkabát. Teljes két-
ségbeesés szélén álltam — 
mi lesz velünk — ballonka-
bátosokkal? Aztán megnyu-
godtam, az idő nekünk dol-
gozik, már lassan nem lesz 
feltűnő, ha valakinek van 
orkánkabátja. Es ha én ak-
kor felveszek egy ballont és 
végig megyek a Kárász ut-
cán, mindenki utánam fog 
fordulni: Nézzétek, milyen 
érdekes, egészen újszerű ka-
bát, biztosan nem magyar! 

Ezután majd az lesz a bol-
dog ember, akinek ilyen ka-
bát jut. Ezért biztos, ami 
biztos, veszek még egy bal-
lonkabátot, hátha akkor már 
azt sem lehet kapni, mint 
most az orkánt. 

Addig pedig vállalom a 
„mártirsorsof és azért se ve. 
szek orkánkabátot! 

Vaszkó Tamás 
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• • • Javítani kell d munkahelyi 
gyakorlatok színvonalát! 
Ucmélgetís vigaetí jogássainUkal 

Az Állam- és Jogtudo-
mányi Kar Szakszervezeti 
Bizottsága dpritis 9-én kötet-
len megbeszélést tartott az 
1959—1982. ivekben végzett 
és a Szegeden, ül. a környé-
kén dolgozó volt nappali ta-
gozatos hallgatókkal. A meg-
oéizélés célja egyrészt az 
volt, hogy a végzett hallga-
tók gyakorlati munkában 
seeraett tapasztalatait fel-
mérve, azokat a felsőokta-
tási reform megvalósítása 
során téendd hasznosítás cél-
jából a kar állami vezeté-
sével közölje. 

A beszélgetés, amelyei dr. 
Pólay Elemér egyetemi ta-
nár a Szaksiervezeti Bizott-
ság elnöke és dr. Balázs 
József a bizottság titkára 
vezetett, s amelyen a Tudo-
mányegyetem, Szakszervezeti 
'Siéóttságának elnöké, dr. 
Kemenes Béla tanszékvezető 
is résztvett, lényegében há-
rom kérdéscsoport körül 
folyt. 

A volt hallgatók elsősor-
ban arról szóltak, hogy álta-
lánosságban hogyan illesz-
kedtek be munkakörükbe. 
Megállapítást nyert, hogy a 
legtöbb volt hallgató meg van 
elégedve hivatásával, jelen-
legi munkakörével, s ha ící-
cánnivalóik maradnak, vagy 
esetleg el steretnénék jelén 
munkahelyükről kerülni, ez 
az óhajuk főleg anyagi ter-
mészetű problémáikból fo-
lyik. Egyeseknél pl akii; bí-
róságnál vagy ügyészségnél 
dolgoznák, e problémák úgy 
merülnek fel. hogy olyan 

•jogászi munkakörbe meret-
éének kerülni (vállalati, ál-
lamigazgatási munkahelyre), 
rthOt a jövedelem vagy ön-
magában is nagyobb, vagy 
azért, mert a bírósággal és 
ügyészséggel ellentétben 
meg van engedve a másod-
állás vállalása. Másoknál 
ez a kívánság lakásproblé-
mával kapcsolódik. Olyan 
munkahelyre szeretnének 
kerülni, amelynek vezetősége 
lakást tudna számukra bií-
tositáni. Az egyik 1960-ban 
végzett jogász elmondta 
hogy évfolyamtársai közül 
kb. harmincan kerültek a 
különböző ügyészségekre, s 
közülük mintegy tizen ilyen 
problémák miatt munkahe-
lyet váltóztattak. Anyagilag 
iéqcsátogatőbbnak tartiák a 
vtgeett jogászok a vállalati 
jogtanácsosi állást, mert ott 
nyereségrészesedést kapnak, s 
meovan a lehetősége a má-
sodállás vállalásának. Ter-
mészetesen sokan vannak, 
akiket a hivatásérzet a má-
sutt mutatkozó kecsegtető 
anyagi lehetőségek ellenére 
li szilárdan a bíróságnál 
vagy ügyészségnél tart, hi-
szen általános az a vélemény, 
hagy a legtókoldalübb jogú-
itt képzettséget e két pályán 
lehet szerezni. Problémaként 
vetették fel néhányan, hogy 
az igastáaüavi szervek a nöi 
munkaerőktől sok esetben 
idegenkednek, -pedig ennek 
'tincs meg a kellő alapja, 
hiszen kiváló nöi bírák és 
ügyészek kerültek ki a volt 
hallgatók közül, s a jogi 
kar hallgatói közt a női nim 
mintegy 50 %-bon van kip-
iHselve. 

Az értekezlet ezt követően 
a.:' egyetemi gyakorlati okta-
tással' kapcsolatos problémá-
kat beszélte meg. Altalános 
az a nézt, hofftJ a korábbi 
évek munkahelyi gyakorlatai 
ném váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket. A munka-
helyi instruktorok gyakran 
alig foglalkoztak n hallgatók-
kal, tó egyetemi ellenőrzés is 
sokszor laza Volt, s tgv ezek 
a gyakorlati formák titkán 
vezettek eredményre. Emel-
lett helytelen szetveziti teve-
kenysén volt az, hogy egyes 
hallgatókat magasabb fokú 
igazságügyi szervekhez he-
lyeztek és így éppen az első-
fokú eljárást nem ismerték 
meg. Az egyetemi reform-
mal kapcsolatban egyébként 
felmerült az az aggály, hogy 
abban túlságosan szűk prak-
ticista törekvések is érvénye-
sülnek néha (az igazságügyi, 
államgazgatási rutin- és sab-
lonmunka elsajátítása), ami 
feltétlenül a végzett jogászok 
munkahelyi képzésének fel-
adata. Az egyetemtől nem le-
het kívánni azt, hogy olyan 
jogúszokat bocsásson ki, akik 
munkábaillásukat követő na-
pon már teljesen tisztába 
vannak az tratszerkesztés stb. 
kérdéseivel. Az egyetemnek 
továbbra is az a feladata, 
hogy komoly, elmélyült, el-
méleti tudást adjon és a jog-
szabályok gyakorlati alkal-
mazására való képesség ki-
fejlesztését biztosítsa és ném 
több. A gyakorlati képzés 
elmélyítését célozták azok 
a javaslatok, amelyek a gye 
korlati jogászok által tar-
tandó speciálkollégiumok 
számának szaporítását sür-
gették, s azt, hogy adas-
sék meg a lehetőség a IV. 
évfolyamon arra, hogy min-
denki zömmel olyan gyakor-
lati speciálkollégiumokat ve-
hessen fel, amelyek jövőbeli 
érdeklődéseinek legjobbaii 
megfelelnek. 

A megbeszélés befejézésül 
a gyakorlatban dolgozó jogá-
szok szakvizsga (bírói, ügy-
védi stb.) utáni továbbkép-
zése körül folyt. Megállapí-
tást nyert, hogy az 1960-bon 
végzett kb. 50 hallgató közül 
egyetlen egynek jelent meg 
cikke nyomtatásban, jóllehet 
igen jót képzett évfolyamról 
van szó. Ebből részben arra 
is lehet következtetni, hogy 
o jogaszok szakvizsga utáni 
önképzése nem felel me g 
mindenben a szükséges kí-
vánalmaknak. Kétségtelen, 
hogy a nagy munkateher a 
továbbképzést bizonyos mér-
tékben nehezíti, de nem vál-
hat annak akadályává. E 
szakmai továbbképzésnek 
legalább is egyetemi székhe-
lyeken. maga az egyetem 
kell, hogy központja legyen, 
szervezeti keretei pedig a 
tudományos diákkörök lehet-
nének. A gyakorló jogászok-
nak a diákkörökbe való be-
vonása megelevenítené a di-
ákköri munkát, amennyiben 
az gyakorlatibbá válnék, s 
ugyanakkor a gyakorlati jo-
gúszoknak. témáik kidolgo-
zásánál az elméleti támoga-
tást az egyetem oktatóinak 
segítségével hathatósan biz-
tosítaná. 

Oktatóink kitüntetése 
' Felszabadulásunk tizenkilencedik évfordulóján a Ma-1 

gyár Népköztársaság Elnöki Tanácsa többek között kor-
mán}'kitüntetés ben részesítette sokéves tudományos és 
közéleti munkásságuk elismeréseként egyetemeink két 
oktatóját, Az Elnöki Tanács dr. Kedvessy György egye-
temi tanárt, a szegedi Orvostudományi Egyetem rektor-
hőlyettesét a Munka Érdemrend aranyfokozatával, dr, Már-
ta Ferenc egyetemi docenst a József At t i la Tudományegye-
tem oktatóját pedig a Munka Érdemrend ezüstfokozatával 
tüntette ki. 

Gratulálunk oktatóinknak e magas kormánykitünte-
téshez. 

Naplórészlet 

Kétszázmillió korona a csehszlovák 
főiskolákra 

Csehszlovákiában ebben 
az évben főiskolák építésére 
300 millió koronát irányoz-
tak elő, Ebből a2 összeg-
ből többek között bel'eje-
aik a liberct gépipari és 
textilipart főiskola műhelyei-

nek és laboratóriumainak 
építését, hozzálátnak a ces-
ki—budejovicei, bartlslavai, 
brnói és ostravai főiskolák 
mellett működő, együttesen 
6300 személyt befogadó In-
ternátuBok építéséhez. 

^Uauiat Jíaialá: 

Meditáció a kedvesről 

Még utolérem 
megfakult, fáradt mosolyát a télnek, 
ha néha rólad faggatom. 
Iiogy bennem újra mintázza arcod, 
összekuszálódó gondolataival az este. 

Még utolérem 
a cipősarkok tompa kopogását a síéiben, 
mert rólad kérdez, felidéz minden 
kíváncsi ismerősöm, 
s a presszók füstös magánya is 
esak téged emiegét. 

Még utolérem 
asztalomról vándorútra indult képed, 
inert jégvirág az egyedüllét, 
vissza/- visszaránt—, 
és nem oldja föl a teli napsugár. 

Hétfő. Ma regei elővettem 
a tavalyi ruháimat. Itt van 
ez a plroskockás. Hát erre 
már rá sem birok nézni. í>. 
már tavaly is tavalyi volt. 
Ez az az örökbecsű ruha, 
ami »mindig divat«, tehát 
mindig unalmas. Ezt a rUhát 
én eladom. 

Péntek. Sióval, aatán 
szóltam Évántik, mert tu-
dom, hogy akar venni egy 
zöld pöttyös ruhát. - Nagyon 
megörült az én piroskocká-
somnak, mert tulajdonkép-
pen ez jobban illik hozza. 
Szerintem az ő korában már 
nem is hordhat zöldet egy 
nő. De ezt nem mondtam 
neki, Hazavitte felpróbálnia 
pirosat. Ha tetszik neki, 
megveszi. Nem akartam el-
rontani uz örömét, de, per-
sze, az én ruhám neki nehe-
zen lehet jó. Hiszen ami he-
kem derékba passzol, az ra j -
ta szét fog repedni. No, fő, 
hogy megvegye és én meg-
szabaduljak a pirostól is. a 
kockáktól is, amit külön-kü-
lön és együttvéve is utá-
lok. 

Szombat. Alighogy letet-
tem a telefont, berontott a 
szobába Éva és nyolc ügy-
iéi, továbbá öt női és ki-
lenc férfikollégám előtt kö-
zölte, hogy a kockás ruhám, 
amit hazavitt felpróbálni, ne-
ki ugyan derékba rettentő-
en bő és a színe kicsit öre-
ges is, de1 nem baj, azért 
megveszi, mert ezt a színi 

imádja, és mert én már 
nyilván úgyis kihíztum. Ere-
detileg nyolcvanul ukltttam 
kérni, de mond-
tam annak a bestiának. 

Hétfő. Sikerült csúsztat-
nom, előre, azóval reggel a 
nyakamba «zedtem a vá-
rost, a százötvennel, hogy 
keresek valami kis anyagot 
magamnak. Kicsit azáft saj-
náltam u piros ltockásut, 
mert végül ia a pinos ÍB, a 
kockás 1« mindig divat, a fa -
zonja is divatos volt, é6 ne-
kem sokkal jobban állt a 
ruha, mint annak a dagadt 
Évának, akt olyan idióta 
kontyot hord. 

Szerda. A nővérem barát-
nője elárusító a szentesi 
áruházban, elutaztam höiteá 
is, de nem volt piros kockás 
anyaga. Visaont mondta, 
hogy a vásárhelyi áruházban 
van. Ma délelőtt szabadsa-
got kértem «s Vásárhelyre 
mentem. Hát oz óriási I Ott 
lógott a kirakatban ugyanaz 
á plroskockás anyag, ami-
ből az az édes kis ruha ké-
szült, amit én hülye fejjel 
eladtam potom áron. Szóval 
megvettem százötvenért a 
vásárhelyi áruházban a pi-
roskockás anyagot, a Varró-
nő százhúszért megcsinálja 

nekem végre megint lefcz 
egy piroskockás ruhám, Éva 
meg fog pukkadni, ha meg-
lá t ja rajtam, his2 pont 
olyan, mint az övé. 

V. E. 

APJA FIA 

onnan 

A TIT a mai magyar 
irodalomért 

Ülést tartott a TIT me-
gyei szervezetének irodalmi 
szakosztálya. A szakosztály 
évi munkájáról dr. Sipka 
Sándor elnök tájékoztatta a 
tagságot. 

— Az elmúlt évi ismeret-
terjesztő előadásainknak ket-
tős oélja volt — mondotta 
többek között. — Egyrészt 
igyekeztünk olyan előadáso-
kat szervezni. melyek az 
esztétikai ízlés fejlesztését 
szolgálják falun és városon 
egyaránt, másrészt iparkod-
tak élőadóink a mai magyar 
irodalom eredményeit nép-
szerűsíteni. 

Az idegen nyelv oktatásá-
nak fejlődéséről Bécs Evjlő 
szaktitkár számolt be. 1962-
ben 2 nyelvtanfolyam mű-
ködött 30 hallgatóval — 
196:t őszétől már 200 hall-
gatóval folyt a német, an-
gol. francia, spanyol és orosz 
nyelvi oktatás. 

A szakosztály tagjai meg-
állapodtak abban, hogy az 
anyanyelvi ismeretterjesztés 
feladatait a jövőben fokozot-
tan igyekeznek a sajtó útján 
megoldani. Külön megyei 
anyanyelvi ismeretterjesztő 
csoport létesítést is javasol-
ták. 

Nagysikerű szakestet ren-
deztek a szegedi Tanárképző 
Főiskola első évfolyamának 
magyar szakkörös hallgatói. 
A szakest keretében lebo-
nyolított szil valóversenyen nz 
I. dijat Bugány Margit , nyer-
te. aki Poe: Holló című ver-
sét adta elő kiválóan. A II. 
díjat Rácz Gábornak ítélték 
oda. aki Babits verséket sza-
valt, a III. díjat a székely 
népballadákat, előadó Győri 
Ilona szerezte meg, a- IV. 
helyezett pedig Fogarasi Ilo-
na lett, aki Rigó Béla: 
Abortusz című versét tolmá-
csolta. • 

• 

Április 11-én, József Attila 
születésnapján sikeres Iro-
dalmi esttel ünnepelte a 
Könyv barát Mozgalom sze-
gedi akcióbizottsága a Költé-
szet Napját. Este 1 órai kez-
dettel a Somogyi Könyvtár 
olvasótermében Csoóri Sán-
dor József Attila-díjas költő, 
Andrássy Lajos, Lödi Fe-
renc. Papp Lajos. Németh 
Ferenc és Simái Mihály ol-
vasott fel müveiből. Be\ e-
zetőt Kovács Miklós, a Vá-
rosi Tanács művelődési osz-
tályának népművelési cso-
portvezetője mondott. A mű-
sorban a Fiatalok Irodalmi 
Színpadának tagjai is köz-

reműködtek. A hangulatos, 
mind végig élénk figyelem-
mel kísért műsort dr. Kordé 
Imre tanúr rendezte és állí-
totta össze. Jellemző a nagy 
érdeklődésre, hogy a közön-
ség még a Somogyi Könyv-
tár folyosóját Is zsúfolásig 
megtöltötte. 

• 

Szófiában tartották har-
madik közös értekezletüket 
a szocialista országok tudo-
mányos akadémiái. Ebből nz 
alkalomból Szabó Imre aka-
démikusnak, a Magyar Tu-
dományos Akadémia főtit-
kárhelyettesének vezetésével 
akadémiai küldöttség utazott 
a Bolgár fővárosba. A kül-
döttség tagjai voltak: Kónya 
Albert akadémiai levelező 
tag. Bemáth György, az 
Akadémiai Kiadó igazgatója. 
Szántó Lajos, az MSZMP 
Központi Bizottságának tu-
dományos munkatársa. Sze-' 
merédy Tibor, u Magyar Tu-
domnáyos Akadémia nem-
zetközi kapcsolatok osztályá-
nak helyettes vezetője, és 
Kánitz Gabriella főelőadó. 

* 

Dr. Máriátóldy Márton, a 
TIT Csongrád megyei Tör-
téneti Szakosztályának elnö-
ke »A szeccessziós háború 
katonai története — Észak 

Dél ellen- címmel tartott 
előadást a TIT szegedi klub-
Juban. 

* 

Leonardo, • Michelangelo, 
Ruiáei címmel tartott elő-
adást Szegeden dr. László 
Gyula egyetemi tanár, u ki-
váló műtörténész éa grafikust 
művész, 

A Pedagógusok Szakszer-
vezete. a Művelődésügyi Mi-
nisztérium és u Magyar— 
Szovjet Baráti Tánsuság má-
jus 22-én és 23-án emlék-
ülést rendez Budapesten az 
Építők Rózsa Ferenc Műve-
lődési házában H nagy szov-
jet nevelő, Makarenko szü-
letésének 75. és halálának 
25. évfordulója alkalmából. 
Az emlékülés bevezető elő-
adását Szarka József, az Or-
szágos Pedagógiai Intézet fő-
igazgatója tart ja. A korre-
ferátumok Makarenkó mü-
veinek a magyar szocialista 
pedagógiára gyakorolt hatá-
sával és alkalmazásával fog-
lalkoznak. Pedagógus nagy-
gyűlést is rendeznek a nagy 
szovjet nevelő emlékére, me. 
lyen Nagy Sándor, az Eöt-
vös Lóránd Tudományegye-
tem neveléstudományi tan-
székének vezetője mond ün-
nepi beszédet. 

• 
Szegedre látogatott Orvos-

tudományi Egyetemünk ven-
dégeként ár. V. Haviar po-
zsonyi professzor, a szívbe-
tegségek kiváló szakembere, 
és felesége — dr. Rudolf 
Holcik. a. Csehszlovák Kul-
túra intézete igazgatója, va-
lamint dr. Joó Kálmán osz-
tályvezető kíséretében. A 

vendégek meglátogatták az 
egyetem több klinikáját, 
majd Haviar professzor az 
Orvostudományi Egyetem ál-
tal rendesett tudományos 
ülésen nagy figyelmet keltő 
előadást tartott a kisvérköri 
magasvérnyomásra vonatko-
zó kutatásairól, s bemutatta 
tudományos filmjét a bal-
szivfél katéterezéséről. Egye-
temünk professzorai, kutatói 
és Szeged főorvosai baráti 
vacsorán búcsúztak a ki-
váló professzortól a Tisza 
szálló éttermében. 

* 

Érdekes kiadványt jelen-
tett meg az Akadémiai Kiadó 
A krakkói egyetem ós a ma-
gyar művelődés címmel. A 
könyv szerzője, Kovács End-
re Kossuth-díjas történész, 
bemutatja az idén alapításá-
nak 600,-ík évfordulóját ün-
neplő krakkói egyetem sok-
oldalú hatását a magyar szel. 
lemi életre. m 

Elhunyt Beke Ödön Kos-
suth-díjas akadémikus, a ki-
váló nyelvtudós, a finn-ugor 
nyelvészet világhírű művelő-
je. A Magyar Tudományos 
Akadémia nevében Tamás 
Lajos levelező tag mondott 
méltató beszédet a temeté-
sen. Dr. Benkő Loránd pro-
fesszor az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem tanárai, tfr. 
Bereczky Gábor docens a 
volt tanítványok nevében 
búcsúzott a kiváló magyar 
professzortól. 



* 

Szegedi Egyetemi sportnapok 
Ha valamilyen istencsapás 

közbe nem jön, akkor a 
hosszú tervezgetések után 
sikerül végre megrendezni 
az egyetemi sportnapokat. 
Eddig úgy alakult a dolog, 
hogy minden év elején terv-
bevették. sokszor már a 
versenyek helyét is megál-
lapították, időpontját is ki-
tűzték, — igaz, a cinikusok 
már a szervezés megkezdé-
sekor mosolyogtak — de a 
sportnapokból soha nem lett 
semmi. Dehát mit is jelent 
ez a két szó, egyetemi sport-
napok? — 

Jelenti a város egyetemi 
hallgatóinak sportseregszem-
léjét, afféle fokmérője, de-
monstrációja ez annak a 
sporttevékenységnek, amely-
nek egyszerre történő fél-
mérése ezeken a napokon 
mutatkozik meg. Éppen 
ezért tar t juk helytelennek, 
hogy a Szegedi Egyetemi 
Sportnapokat csak az Or-
vostudományi Egyetem és a 
JATE párviadalaira korlá-
tozzák. Emellett csak egy 

CAPSAICIN 
Üzemorvost! 

érv szól, az, hogy az első 
ilyen jellegű rendezvényt a 
biztosan megvalósítható ke-
retek között próbáljuk meg-
szervezni. Jövőre feltétlenül 
indulnia kell a Tanárképző 
Főiskola csapatainak is. 

Ha igaz, akkor az idén 
április 25—26-án bonyolítják 
le a Szegedi Egyetemi 
Sportnapok versenyeit. 

Labdarúgásban, kézilabdá-
ban, atlétikában lesznek 
mérkőzések. Helyes lenne, 
ha alkalmat keresnének az 
illetékesek arra. hogy ezen 
a sportünnepélyen minél 
több nősportolót versenyez-
tessenek. A labdarúgást, at-
létikát és a kézilabdamér-
kőzést is az Ady-téri sport-
pályán rendezik. Annak el-
lenére, hogy az első ilyen 
jellegű versenyt sok körül-
tekintéssel, tapasztalatszer-
zési céllal is kell megren-
dezni, mégis hiányoljuk 
olyan egyetemi profilú 
sportágaknak a mellőzését, 
mint a kosárlabda, röplap-
da. Kosárlabdában pl.: 
mindkét egyetem NB l-es 
szintű csapatot tudna kiál-

lítani. A röplabdav népsze-
rűsítésére is egy nagyszerű 
alkalmat szalaisztunk el. 

Reménykedéssel tekintünk 
a sportnapok elé. 

Reménykedünk, mert 
ezektől a versenyektől az 
egyetemi sport fellendülését 
várjuk. 

Nem tartanánk lehetet-
lennek azt s e m ha most 
egy-egy kar. vagy egy-egy 
egyetem labdarugói, kézi-
labdásai a sikereken felbuz-
dulva önálló csapatot szer-
veznének, és beneveznének 
valamelyik alacsonyabb 
szintű városi, vagy járási 
bajnokságba. (Mert ez is 
tömegsport! Egyesek ugyanis 
azt gondolják, hogy az a 
tömegsport, ha olyan embe-
rek kezébe adok súlygolyót, 
labdát, akiknek még az 
soha nem volt.) 

Reménykedünk tehát, 
mert a versenytől a tömeg-
sport kiteljesedését várjuk. 

Reménykedünk abban, 
hogy minden évben vala-
mivel kibővítve megrendezik 
az Egyetemi Sportnapokat. 

Farkas István 

ÉS TANULÁS? 
TANULÁS ÉS FOCI. 
Beszélgetés SZEAC-játékosokkal 

Bizonyára a kívülállók-
nak is furcsa, pedig ez 
tény, hogy a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem 
mintegy 1700 dolgozója és 
nem sokkal kevesebb hall-
gatója üzemorvost sze-
retne. Sajnos hosszú ideje ; tpce- 57rar o 
ez csak óhaj. Úgy látszik csapaU Budapesten szere- TFS&-MMAC 
mésjis igaz: „suszternek lu- pelt és kettős vereséget t e m ! ^ E A C 3 1 

szenvedett. A kezdő csapat * 
három játékosa sérülés és Kiesték a további küzde-

Kri hír a főiskolás 
bajnokságokról 

A SZEAC férfi röplabda- Eredmények: 

kas a cipője, szabónak ron-
gyos a ruhája, avagy o r-
vosegyetemi dolgozó-nak nem jár üzemorvos". ' fegyelmezetlenség miatt ki- lemből a SZEAC férfi ko-

Igen bonyolult ma ennek 
a kb. 3000 embernek jó 
szakellátást kapnia, mert 
körzeti orvoshoz, utána 
nagy százalékban SZTK-ba 
kell mennie. Az idő gyor-
san telik — igaz munkaidő 
és a nyugdíjba is beszá-
mít — és sok a hasznos 
munkaóra kiesés. A lelkiis-
meretesebbek protekciót 
kérnek ilyen helyeken 
mondván, hogy..., ezt eset. 
leg figyelembe veszik más 
dolgozók rovására, máskor 
nem, esetleg a sorstársak 
intik rendre. Van egy kis 
százalék az említettek kö-
zött aki — közvetlenül 
vagy közvetetve — megkéri 
valamelyik klinikai orvost: 
vizsgálja meg. Ezzel nincs 
is baj, esetleg azzal, ha 
recept is kell, azonban leg-
többször az is akad, viszont 
a súlyosabb esetekben ha 
táppénzes állomány jön 
szóba; mindenképpen vesz-
tett a dolgozó, mert végig 
kell járnia a már említett 
hivatalos utat is, mely sok-
szór még bonyolultabb lesz 
az előzetes vizsgálat miatt. 

Tehát: sürgősen kellene 
az orvosegyetem dolgozói-
nak és hallgatóinak ma-
gasszintü szakellátást bizto-
sítani, mely megoldja eze-
ket a problémákat — fel-
tétlenül beleértve a táp-
pénzes állomány intézését 
is — sőt a hallgatók óra 
„igazolását" is, mint egyet-
len erre hivatott szerv. 

Elképzelhető, hogy má-
sok is jogosnak tartják ezt 
a kérést és esetleg meg is 
oldják. Sokkal nagyobb 
problémát is megoldott már 
az orvosegyetem, pl. terü-
leti szakellátás. 

Végeredményben az emlí-
tett dolgozók ís olyan biz-
tosítottak mint más helye-
ken dolgozó honfitársaik. 
Nekik ez nem jár? Vagy 
jár csak nincs aki megszer-
vezze? Ha nem jár, miért 
nem? Ha igen, akkor 
MIÉRT NINCS??? 

maradt az együttesből 
cserejátékosok pedig 
helyettesíthették őket. 

sarasok is. A TFSE csapa-
tától 88:61 arányú vereséget 

Vajon melyik szót Illeti 
meg az elsőbbség? Egyálta-
lán megférnek egymás mel-
lett NB l-es labdarúgóknál? 

Ezekre a kérdésekre vá-
laszt kapni izgalmas dolog. 
Izgalmas magának a felelet-
keresésnek a folyamata is. 
Hiszen ha valakinek kissé is 
szívügye a labda művészete, 
az a játékosra fölnéz, még 
akkor is, ha kinn a pályán 
épp „kirohan" ellene. 

Sokáig emlegettek egy nem 
mindennapi esetet. Tavaly 
ősszel történt a SZEAC—Ta-
tabánya mérkőzésen, az őszi 
félfordulós bajnokságban. 
Deli-a szélen elhúzott és be-
vágta a labdát középre Cser-
nainák, aki közelről lőtt. A 
foci, ez a „gonosz jószág" a 
kapus lábáról visszapattant 
a csatár elé, aki nyomban 
újból rászúrta. Ám a labda a 
már vert kapuvédőről ismét 
Csernai elé vágódott, aki 
most fölé bombázott. A ka-
pus ledőlt a földre. „Kibo-
rult". 

A kapuvédő, akiről szó 
volt, Tóth Lajos. Rokonszen-
ves. magas szőke fiú. Á Ken-
derfonóban dolgozik. Most 
másodéves levelező-jogász. 

A problémával kapcsolat-
ban a következőket mondja. 
..A kettőt össze lehet egyez-
tetni. A gimnáziumnak csak 
köszönettel tartozom, mert 
szerencsés körülményeket te-
remtett, hogy játszhassam. 
Kimondott nehézség nincs. 
Csak akikor adódik, ha tú-
rára megyünk. Így a második 
év végén a Szovjetunióban 
jártunk. Hát akkor ott ta-
nultam." 

A nappali tagozat hallgató-
ja Reményik László, ötödik 
éve „játszogat,, a SZEAC-
ban, ahol másfél éve állandó 

tagként szerepel. Azelőtt fél 
meccseket, tíz perceiket ját-
szott. A Ságváriban érettsé-
gizett, s most negyedéves jo-
gász. 

A kiesésre az NB I-ből je-
lenleg a kosárlabdázókon kí-
vül a labdarúgók is esélye-
sek. 

— Mi a véleményed ezzel 
kapcsolatban? — kérdezem. 

„Ha az első öt-hat mér-
kőzés jól sikerül, akkor meg-
ússzuk" — feleli. Utána meg-
toldja egy kis magyarázattal: 
„Lelkileg az átlagnál gyor-
sabban össze tud törni a csa-
pat. Ami pedig a tanulást és 
a focizást illeti, közös neve-
zőre hozni őket az idén kü-
lönösen bonyolult, mert a 
vizsgaidőszak egybeesik a 
hajrával. És edzést nem le-
het kihagyni. Ősszel állam-
vizsgázom. 

De általában is csak ezt 
mondhatom el. Olyan dolog 
ez, hogy . . .meredek. Csak a 
jegyek rovására lehet csinál-
ni. Közepes rendű vagyok." 

Az ötödéves Kürtösi Lálzló 
már doktor. 0 így inkább 
visszatekint a diákéveire. 

„Kétségtelen igaz az, hogy 
majdnem lehetetlen a Itettőt 
összeegyeztetni. Az én ese-
temben különösen áll ez, 
mert mindig játszottam. A 
vizsgákkal különösebb prob-
lémám nem volt. Mindezek 
mellett igyekeztem jól szó-
rakozni, amennyire a mini-
mális szabadidő megengedte! 
Hatodikos voltam, amikor 
Szatymazon már részt vet-
tem a járási kupacsapat mér-
kőzésein. Aztán Kistelekre 
kerültem két évre, majd 
Szegedre. Az ifiben egy esz-
tendőt rúgtam a labdát, s 
egy darabig a SZEAC B vá-

logatottban fociztam. Itt ér-
tem a Ságváriban. Ősszel 
már gólya voltam. Az aka-
dályokat szerencsésen vet-
tem. Nagyon hamar eltelt ez 
az öt év. A Megyei Tanács-
nál fogok dolgozni". 

A 27 éves Szabó Miklós 
nem vett részt az edzésen 
a diósgyőri szereplés kiérté-
kelése után. Húzza a lábát. 
Erősen megvastagodott bo-
kájára nézek. 

„Beleléptem egy nagy rú-
gásba — mondja —, amely 
a lábfejemet kapta el. Ki-
fordult. Ha szerencsém van, 
akkor két hét alatt rendbe 
jön. Negyedéves jogász va-
gyok. Levelező tagozaton ta-
nulok. 

A Közgazdasági Techni-
kumban szerettek a tanárok. 
Megértették, hogy fociznom 
kell. A vizsgáim meglehető-
sen rapszódikusak, bár két 
év óta négyes a rendűségem. 

A tavalyi szezonban lesé-
rültem. Nehéz vizsgákkal 
kiellett szembenéznem. Ki-
hagytam egy fordulót. Meg-
vonták a kalóriapénzt, m e r i 
nem jártam edzésekre. Ne-
kem az egyetem fontosabb. 
Sokszor vitatkozunk a nap-
pali tagozatosokkal az elfog-
laltságról. Nem értik. Akik 
nincsenek benne, nem is ért-
hetik". 

Érdekes mo6t végignézni a 
kérdésekre kapott válaszo-
kon. Azokon a feleleteken, 
amelyeket a menőktől kap-
tunk, akiket mindenki irigyel 
szerencséj ükért. 

S milyen tanulságot von-
hatunk le a válaszokból? 

Én Szabó Miki hangját 
hallom: „Hát vonják meg a 
kalóriapénzt Nekem az 
egyetem fontosabb". 

Géza Ferenc 

§ * A • K • HC 
Rovatvezető; dr. BLAHÓ GYÖRGY 

AZ ISMERETLEN LASKER 
II. Egy árulkodó mondat 

nem szenvedtek. 

Egy a sok szegedi támadás közül a Pécsi Dózsa 
elleni mérkőzésen. Hajós küzd a labdáért az egyik 
pécsi védőjátékossal. Ebből sem lett gól. 

Nehéz kezdet után szeren- noki tabellán s alaposan meg 
cséré a folytatás biztatóbb, kell azért küzdenie a csapat-
Gilicz és Reményik góljai- nak, hogy ezt a helyét leg-
val 'legyőztük az MTK-t, s alább a bajnokság végéig 
pontosztozkodással ért véget megőrizze. Tovább kell ja-
a Pécsi Dózsa elleni mérkő- vulnia a csatárok játékának, 
zés, gólnélküli döntetlennel, a gólratörő, támadó szellemű 
Bár a Honvéddal szemben csatárjáték szellemében. Ba-
legutóbb vereséget szenve- jok vannak még a csapat-
dett a szegedi egyetemisták munka gördülékenységével, 
csapata, mégis a szurkolók az átadások pontosságával is. 
most bizakodóbbán néznek a S persze, az erőnlét! Még 
következő bajnoki mérkőzé- mindig az a benyomása a 
sek eé, mint az első három nézőnek, hogy a második 
mérkőzésből nagy kínosan félidőre már fáradtan állnak 
összekapart egyetlen pontocs- k j s z e g e diek . Mit hoz a 
ka után. 

Persze, a „feketeleves" még 3 0 v ő ? M a j d meglátjuk. Re-
hátra van. A SZEAC jelen- méljük, a folytatás továbbra 

>íeg a M). helyen aH a baj- » biztató marad. 

Az emberi személyiség nem 
különálló részekből összegeződő 
valami, hanem egységes egész, 
melyben az egyes részletek egy-
mással — s a környezettel — 
összefüggenek és egymást ma-
gyarázzák. Így vall Laskerröl, a 
sakkozóról — a kártyázó Las-
ker. 

(A kárlyázó Lasker! Jól Is-
mert a . . legendakör" azon jele-
nete. amikor bridzsezés közben 
{elolvassák néki a párizsi Ca-
pablanca—Euwe meccs legfris-
sebb já tszmáját és rögtön rávág-
ja, hogy hol hagyta ki az orosz 
a nyerést. „Úristen " — sáppad 
el Capablanca, mikor ezt hírül 
veszi. — „Az öreg még mindig 
elintézne mindannyiunkat . ha 
komolyan venné a sakkot!" Ez 
a jóslat — már amertfiyiré a 
kubait illeti — 8 év múlva 
Moszkvában be is teljesedik.) 

,,A játék pillanatában minden-
ki egy kissé költővé és színész-
szé válik." „Ne képzeld be, 
hogy üldöz a balszexencse. 
Nincs olyan emberfölötti hata-
lom. melynek érdeke volna, 
hogy épp neked ártson. Egyál-
talán nem vagy ennyire jelen-
tős!". „Minden balsikernek meg 
van a maga ér telme." Ezeket a 
mondatokat a kártyajátékokról 
írott és 1929-ben kiadott köny-
véből idézgettem össze hamar-
jában. De érdemes nekünk, 
sakkozóknak kicsit tovább is 
lapozgatni ebben a könyvben. 

„Akadnak moralisták, akik 
elítélik a játékot. Azt követelik, 
hogy csakis célszerű tevékeny-
séget folytassunk. Ha meg tud-
nák mondani, hogy nilvégre 
van az ember, akkor igazuk 
volna — ám mindeddig egyetlen 
erkölcstanász sem volt képes 
ezt a kemény diót feltörni. 
Magától értetődően mindenki 
eredményes és tevékeny alkotó 
igyekszik lenni-, de ki-ki a 
maga módján. Es mindenkinek 
joga is van arra . hogy ezt a 
maga módján tegye, hiszen 
senki sem bizonyíthatja be, hogy 
az egyetlen igaz utat már meg-
lelték. Ezért szabad életünk 
körét az ismeretlenbe kitágí-
tani és játszva keresni és meg-
próbálni az ú ja t . " íme, a ká r -
tya játékokról szóló könyvben 
lelhetjük meg a filozófus Las-
kernek hivatásos sakkmesteri 
pályafutását — elsősorban ön-
maga számára — igazoló hit-
vallását! (36 éve nyomtatta 
kl ezeket a mondatokat, ami-
kor még a könyvtárzugokban 
húzódó Kirkegaard-kötetekről 
nem f ú j t a le a divat a port és 
Sartre ismeretlen fiatalember.) 

„Ki nem csal olykor egy pi-
cit? Talán szüksége is van a 
jónak és erősnek a harcnak 
ebben a világban hébe-korban 
fortélyokra, hogy « középsze-

rűekkel szemben érvényesülhe-
sen." 

Ej hal Az embernek kedve 
. t ámad megdörzsölni szemét, 

hogy tényleg ez áll-e a fehér 
papíron fekete betűkkel. „Wer 
ist niemals ein Betrügerchen? 
Und vlelleicht hat auch iler 
Gute, der Starke in dieser Welt 
des Kampfes hin und wieder 
Kriegsllsten nötlg, um nur sje-
gen das Mlttelmássige aufzu-
kommen." 

Elgondolkodtató mondat. Ma-
Kóczy Géza ju t eszembe, a táb-
lánál főpapi méltóságteljességgel 
ülő nagymester, aki leplezetlen 
ellenszenvvel — és félreérthe-
tetlen célzattal — csak por 
Lasker Manó emlegette emlék-
irataiban az exvilágbajnokot 
és akinek dühös mondataiból 
még esztendők múlva is kihal-
lani a hírhedt szivarok okozta 
krákogást : ..Lasker állandó fe-
csegéssel zavart (ti. ! 924-bc-n 
New Yorkban). A füstöt pedig 
úgy fú j t a az arcomba, hogy ál-
landóan legyezni kellett maga-
mat, mert nem láttam a figu-
rákat . Ellenem el volt veszve. 
Tisztet nyerhettem volna. De 
nem mertem tlsztnyerésre ját-
szani, mert ar ra gondoltam, 
hogy akkor még 4 órát játszik 
velem és halálra dohányoz. 
Megpróbáltam megmattolni — és 
elvesztettem a játszmát ." Nevet-
tem, mikor először olvastam 
nagymesterünk kifakadását : 
méltatlan vádaskodásnak, gye-
rekes kifogáskeresének éreztem. 
De ez az árulkodó mondat, 
most más megvilágításba helyezi 
az ügyet. Igaza volna Maróczy-
nak? És miért ne? Az erősnek 
hébe-korban szüksége van for-
télyokra. hogy a középszerűek-
kel szemben diadalmaskodhas-
sak . . . 

Honnan ez a kissé dölyfös, 
önmagát mások fölé helyező 
mondat? Még a kántor-lak fel-
fogása — vagy már Nietzsche-
Zarathustra hatása szól belőle? 
Szegény Lasker! Még néhány 
ev, és bujdokolnia kell az in-
tézményesített fortélyok elöl, 
melyeket hazájában az . .erősek" 
alkalmaznak az . .alacsonyabb-
rendüekkel" szemben. Tragikus 
iróniája a sorsnak. Sose volt 
szánandóbb és gyengébb, mint 
mikor azt az önerejében bizó, 
hivalkodó mondatot leírta! 

E L H Á R Í T O T T V E Z E R C S E L . 
Dr. Emanue! Lasker — Carl 
Schlechter, Berlin 1910. II. 8—10. 
Lasker életének legválságosabb 
pil lanata: világbajnoki címéért 
vívott páros mérkőzés legutolsó 
já tszmája — és ellenfele 1 
ponttal vezet. Schlechter meg-
nyert egy játszmát, a többit 
pedig kérlelhetetler biztonság-
gal lette eldöntetlenné. És 
Martha sem jött el, hiába hívta 
« a r t a gyászév)» Az atoiso lehe-

tőség: győzelem, vagy halál! 
I d l dS 2. t l c( ] . Hf3 HK 
i . e3 g6 5. Hc-3 Fg7 6. Fd3 0—0 
7. Vc2 Has I. >3 de 9. Fc4: bő 
10. Fd3 b4! 11. Ha4 ba 12. ba 
Fb ; 13. Bbl Vc7 14. He5? HhS 
15. g4 ? Fes: 1«. gh Fg7 17. hg 
lig 18. Vc4 Fe8! 13. Bgl VaS+ 
20. Fd2 Vd5 21. Bel Fb7 22. Vc2 
V h j 23. FgS: Vh2.-! 24. Bfl ti 
25. Vb3+ Bf7 2Í. Vb7: Baf8 27. 
Va6:? BÍ2:! 27. Vb3? f4 Kh8 
28. 14 gS! 29. Vd3 gf 30. ef V&4+ 
31. Ke2 Vh2+ 32. Bf2 VhS-t- 33. 
Bf3 Hc7! 34, Bc6: HbS A döntet-
lenhez — és a meccs megnyeré-
séhez — Hctö is elég volt, de 
Lasker szinte belehajszolta a 
nyerés igézetébe nyugodt eUen-
felét 35. Bc4! Bfl:7 Bd8 nyert! 
3«. Ff4 Bf4: 37. Bc8- Ff» 3». 
Kf2 Vh2+ 39. Kel V h l + Döntő 
hiba: Vh4+ még mindig remis-
re vitt volna. A szakadék szé-
léről ismét Lasker kerül ki 
győztesen: 10. Bfl Vh4+ 41. K<fc! 
Bfl : 42. Vt l : Vd4:+ 43. Vd3 
Vf2+ 44. Kdl Hds 43. Bc5 FhS 
46. Bd5 Kg8 47. Hc5 V g l + 48. 
Kc2 Vc l+ 49. Kb3 Fg7 50. Hc6 
VbZ-h 51. Ka4 KÍ7 32. Hg7: Vg7: 
53. Vb3 Kes 54. Vt>8+ Kf7 55. 
Va7: Vg4+ 3«. Vd4 Vd7+ 57. 
Kb3 Vb7+ 58. K»2 Vc« 59. Vd3 
Kc6 «0. BgS Kd7 «1. Be5 Vg2+ 
«2. Be2 Vg4 63. Bd2 Va4 61. 
Vf5+ Kc7 65. Vc2-|- Vc2:+ 6«. 
Bc2:+ Kb3 Kc6 69. Bc2+ Kb7 
70. Kb4 Ha7 71. Kc5 — s«tét 
föladta. 

5. C. Mansfleld 
British Chess Magaziné 1915. 
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Beküldési határidő: május 16. 
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