
cA tatiabunbÁL: 

Társadalmi ösztöndíjasok 
Az oktatás és a technika 

I n n e n — o n n a n 

Százhúszan hiányoznak! 
II. évfolyam 11. szám A SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LAPJA 

Vendégek Uzsgorodból 
Mélyülnek a testvéri kapcsolatok tanárképző főiskolánk 

és az ussgorodi állami egyetem kőzött 
Uzsgorod — magyar nevén 

Ungvár — igazi diákváros: 
hatvanezer lakosából hatez-
ren az állami egyetem hall-
gatói. Ez a hatalmas, tizen-
két nemzetiség diákságát ok-
tató szovjet intézmény egy 
esztendeje együttműködési 
szerződést kötött a Szegedi 
Tanárképző Főiskolával. 

Az együttműködés az el-
múlt hónapokban egyre mé-
lyült. A hivatalos és baráti 
delegációk látogatásain túl-
menően jelentősen segítették 
egymást a szerződő intéz-
mények a könyvtári szak-
anyag tekintetében. 

Az uzsgorodi egyetem je-
lentős könyvtári szak-
anyagot és dokumentgyüj-
teményt adott főiskolánk 
orosz tanszékének, s a sze-
gedi főiskola viszonzásul 
az uzsgorodi egyetemen 
folyó magyar nyelvi és iro-
dalmi szakoktatás segíté-
seként juttatott válogatott 
könyvtári anyagot 

a testvérintézménynek. 
Idén, a magyar tanácsköz-

társaság évfordulóján tudo-
mányos ülésszakot rendezett 
az uzsgorodi egyetem. Ebből 
az alkalomból Polányi Imre, 
a szegedi tanárképző főiskola 
tanszékvezetője „A magyar 
tanácsköztársaság nemzeti-
ségi politikája" címmel tar-
tott előadást Uzsgorodoa. A 
közeljövőt illetően 
gorodi egyetem 
be vették, hogy ez év saep-
temberében előadót külde-
nek főiskolánk orosz tanszé-
kére, egy hónap időtartamra, 
a főiskola magyar tanszéké-
nek előadója pedig Uzsgoro-
don tar t előadásokat ygyan-
csak egy hónapig. Ez év 
őszén kerül sor a botanikai 
tanszék előadói cseréjére is. 

1965-ben Szegeden rende-
zik meg a Nemzetközi Fel-
sőoktatási Konferenciát, s 
ezen az ungvári állami 
egyetemet nyolc oktató 
képviseli majd. 
A napokban az uzsgorodi 

állami egyetem küldöttei 
tíz napos látogatásra jöttek 
Szegedre és hazánkba. A 
delegáció tagja volt Nyikolaj 
Afanaszjevics Lakiza, az 
uzsgorodi állami egyetem 
rektorhelyettese, az ukrán 
nyelv és irodalom tanszéké-
nek docense, a filológiai tu-
dományok kandidátusa, és 
Sztyepán Makszimovics Kis-
fco, az uzsgorodi általános 
fizikai tanszék vezető taná-
ra, a fizikai és matematikai 
tudományok kandidátusa. 

Munkatársunk felkereste 
főiskolánk két kedves vendé-
gét s megkérte őket, össze-
gezzék a Szegedi Egyetem 
számára benyomásaikat. 

Lakiza elvtárs elmondotta, 
hegy meglátogatta főiskolánk 
orosz, magyar, neveléstudo-
mányi, állat- és növénytani, 
valamint mezőgazdasági-po-
litechnikai tanszékét. A fő-
iskola tanulmányi osztályá-
nak munkájával és kollégiu-
mának életével is megismer-
kedett. 

— Azt tapasztaltam, hogy 
az oktatási folyamat meg-
szervezése a főiskola tanszé-
kein elsőrendű. A főiskola 
oktatói kara jórészt fiatal 
emberekből áll, akik impo-
náló lelkesedéssel és magas-
szintű szakmai tudással vég-
zik munkájukat. Mély benyo-
mást tett rám a magyar 
nyelv és irodalom tanszékén 
tett látogatás. Különös öröm 
volt számomra, hogy a ki-
váló Móra-kutatót, Vajda 
László professzort és kutató-
munkásságát megismerhet 
tem. 

Nagyon tetszett, hogy a 
biológiai tanszéken a szem- j 
léltető eszközök tuigy ré-

szét maguk a hallgatók 
készítették. 

Erről feltétlenül beszámolok 
otthon, mint követendő pél-
dáról. Véleményem szerint 
kivételesen jó helyzetben van 
a főiskola a diákotthoni el-
helyezést illetően. A hallga-
tók jelentékény hányada lak-
hat a főiskola diákotthonai-
ban, s ez a puszta tény azt 
jelenti, hogy a közösségi ne-
veléssel járó féladatok fele 
megoldódik. . . 

— Én elsősorban „szak-
mám" tanszékeit, a fizikai 
és kémiai tanszékeket keres-
tem fel — mondotta Kisko 

elvtárs. — Mindkét helyen 
rögtön megtaláltuk a közös 
nyelvet, mindkét helyen ott-
hon éreztem magam. A fizi-
kai tanszék fiatal munkatár-
sait elsősorban a programo-
zott oktatás foglalkoztatja, 
ö k is, — csakúgy mmt mi 
Uzsgorodon — igen sokat 
foglalkoznak a felsőoktatás 
módszertanának problémái-
val. Feltételeik a komoly 
kutatómunkára is alapjában 
adottak. A kémiai tanszék 
berendezése korszerűbb, mint 
a fizikai tanszéké. Itt való-
ban el lehet végezni a leg-
magasabbszintű kutatómun-

kát is. Igen összeforrott kol-
lektívát találtam itt is, lel-
kes kollegákat, akik minden 
szellemi energiájukat arra 
fordítják, hogy tudásukat 
minél teljesebben átadhassák 
a fiatalabb generációnak. 
Mindkettőnknek az a be-
nyomása, hogy közös politi-
kai, művelődéspolitikai, tu-
dományos és pedagógiai cél-
kitűzéseinken túl, 

egyre inkább elmélyülnek 
az emberi, baráti, elvtársi 
kapcsolatok is a két test-
vérintézmény között. 

Nyári gyakorlat Halléban 
Egy érdekes hasznosnak ígérkező kezde-

ményezésről kéltünk felvilágosítást dr. 
Hackl Lajostól, a Természettudományi Kar 
Általános és fizikai-kémiai intézetének ta-
nársegédétől. 

— Az egyetem 70 TTK-s hallgatója vesz 
részt a Német Demokratikus Köztársaság 
egyik tekintélyes vegyigyárában nyári üze-
mi gyakorlaton. 

— A kezdeményezésnek mi volt az 
alapja? 

— Tavaly nyáron egyetemünkről négy 
tanársegéd tett látogatást a hallei Electro-
chemie und Plaste üzemben. Ök olyan jó 
tapinlnki tokkal tértek haza, hogy érde-
nesnek véltük a kapcsolatok kiszélesítéséi. 

— Hogyan történt a resatvevök kiváló-
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tönk figyelembe A tanulmányi eredmény-
inek legalább el kell érnie a jó rendíiséget, 
a mozgalmi munkában az ISZM követel-
ményeinek maradéktalan teljesítése mel-
lett, mivel a részvétel jutalom jellegű, fi-
gyelembe vettük azt is, hogy a pályázók a 
nyári építőtáborok munkájában hqgyan 
vették ki részüket. És természetesen kö-
vetelménynek számított a fizikai rátermett-
ség, és bizonyos mértékig a német nyelv 
ismerete is. Mindezeket egybevetve, igen 
nehéz volt a döntés, mert a 130 pályázó 
mindegyike megállta a helyét az elbírá-
lásnál. 

— Az utazás céljáról lenne szíves kissé 
bővebb felvilágosítást adni. 

— Ez az utazás a résztvevőnek egyelőre 
kimondottan fizikai munkát jelent, de a 
hatását fölmérve, sokkal nagyobb jelen-
tőségű. 

— És azt hogy lehetne összefoglalni? 
— Talán azzal kezdhetném, amiben már-

is tapasztaltunk előrejutást. És ez az, hogy 
ösztönzőleg hatott a mozgalmi munkára, és 
a félévi tanulmányi előmenetel javulását 
is elősegítette, hiszen ez volt az egyik 
alapja az elbírálásnak. Természetesen 
nagy segítséget fog nyújtani a nyelvtanu-
lásban, s erre szükség van, mert az orosz 
mellett igen lényeges a szakmai fejlődés 
elősegítéséhez a német nyelv ismerete is. 
És amellett, hogy a hallgatóknak komoly 
élményt fog jelenteni az, hogy megismer-
kednek egy nagy vegyi üzemmel, jelentős, 
hogy betekintést nyerhetnek az üzemi 
munkaszienrezéribe, és a Mftókortk is bő-
vötas POR. 
- — Az üaemi munkán kívül milyen egyéb 
ptrofpammal kéaatilnek az útra? 

— Az üzemben négy hétig több műszak-
ban fogunk dolgozni, de az eddigi kilátá-
sok «»érint a hét vége alkalmas lesz arra, 
hogy pihenésképpen megismerkedjünk Hal-
le környékével. Az egy hónap letelte után 
pedig Németország egyéb nagyvárosaival 
szeretnénk megbarátkozni a fönnmaradó 
egy hét alatt. 

— Ezt a kirándulást csak egy véletlen 
esetnek tarthatjuk, vagy lesz folytatása is? 

— A mostani kirándulás igen sok ta-
pasztalatot szolgáltat nekünk. Ennek alap-
ján reméljük, hogy sikerül egy-egy ilyen 
kirándulást szerveznünk évről-évre, mely 
majd hagyományként fogja szolgálni a 
közös kapcsolatok szélesítését és a szak-
emberképzésben is jelentős segítséget je-
lent majd — fejezte be a tájékoztatást dr. 
Hackl Lajos. 

Sümegi Mihály 

Hetedszer nyitják meg ka-
1 púikat az idén a KISZ Köz-

1964. június 10. ponti Bizottságának fehívá-
sára az önkéntes ifjúsági 
építőtáborok. Immár hagyo-
mánnyá válik, hogy tanuló 
ifjúságunk, szervezett kere-
tek között, komoly feladatoik 
megoldásában sikeresen vesz 
részt és bebizonyítja: a fizi-
kai munkában is megállja a 
helyét. A munkára nevelés-
nek, a munka megszeretteté-
sének kiváló iskolái a nyári 
építőtáborok — mondottuk 
az elmúlt évek során — és 
ez valóban így is van. Té-
ves illúziókba azonban ne 
ringassuk magunkat. Azt is 
tudomásul kell venni, hogy 
például 

a József Attila Tudomány-
egyetemen évről évre keve-
sebb a keretszám, mégsem 
tudnak kiállítani megfele-
lő számú brigádokat. 

Nézzük a számokat! 1961-
ben 300 fiút kértek, de 222 
jelentkezett. 62-ben 200 volt 
a keretszám és 138 hallgatót 
tudtak szervezni. 63-ban 150 
hely volt, de csak 85-en je-
lentkeztek. Ebben az évben 
már 90-re csökkent a köz-
ponti építőtáborokba küld-
hetők száma, amelyből 55-öt 
tudtak csak betölteni május 
15-ig 

Az érdeklődés csökkenő 
tendenciája a táborok iránt 
a fenti számokból egyértel-
műen kiolvasható. Ám torz 
képet nyerünk, h a megfeled-
kezünk néhány objektív té-
nyezőről. amelyeik nagymér-
tékben elősegítik a fenti fo-
lyamatot. Például sokkal ke-
vesebb fiú tanul a tudo-
mányegyetemen, mint lány. 
Pontosan 787 fiú és 1086 
lány. öweraesen 277 fiú van, 
akinek nincsen nyáron üae-
mi gyakorlata. Ezek között 
negyed- és ötödévesek is 
vannak, akik már kevésbé 
jöhetnek számításba. A jogi 
karon tanulókra csak az el-
ső évfolyam elvégzése után 
lehet számítani, mert később 
minden nyáron kéthónapos 
nyári gyakorlatuk van. A 
TTK-sdknál szintén ez a 
helyzet. Azt meg igazán nem 
kívánhatja senki, hogy a 
nyári gyakorlat után még 
kéthetes önkéntes építőtá-
borban vegyen részt az a 
hallgató, aki egész évben tá-
vol él szüleitől. 

Sokan jogos indokok alap-
ján nem vállalkoznak az 
építőtábori munkára, de 
vannak olyanok is szép 

EBÉD A SZABADBAN 

l,i bmann Bél i telvútele 

A Semmelweis kollégium pompás épületének korszerűen berendezett menzáján, a világos derűs ebéd-
öben különösen jólesett az ebed az Orvostudományi Egyetem hallgatóinak. Így nyáron azonban, dacára 

\ nagy ablakoknak, meglehetősen meleg van az étteremben. Ügyesen segített a problémán a menzai ve-
zérkar. Az épület udvari részén levő verendát berendezték ernyős asztalokkal »szabadtéri« étteremnek s 
mint képünkön is látható a megváltozott rendeltetésű terasz déltájban különösen nagy népszerűségnek 
örvend a menzán ebédlök körében. 

számmal, akik kényelmes-
ségből teszik. 

Nem ismerik fel, hogy mun-
kájukkal jelentős feladatok 
megoldását teszik könnyeb-
bé. vagyis egyéni érdekeiket 
sokkal fontosabbnak tar t ják 
a közös céloknál. E maga-
tartás mögött meghúzódó 
szemlélet ellen határozottan 
fel kell lépni. Ugyanaltkor 
dicsérettel kell megemlíteni 
azokat, akik évről évre el-
mennek építőtáborainkba és 
ott hasznos- tevékenységet 
fejtenek ki. Hatodszor fog 
táborozni az idén Z á h o -
n y i Ferenc negyedéves 
mat—fiz.-szakos hallgató, 
ötödször S z a b ó Edit és 
G u l y á s Irén bölcsészhall-
gatók, valamint B á r á n y 
Ferenc, M a g y a r János és 
L é n á r t Béla TTK-hall-
gatók. Az ő példamutatásuk 
az, ami követésre méltó! A 
szervezést nagyban meg-
könnyítené, ha a KlSZ-ve-
zetők valamennyien lelke-
sebben jelentkeznének ma-
guk is az építőtáborokba. 

Ebben az évben 
a legvonzóbb táborhely — 
ehhez hozzájárul a Bala-
ton közelsége is — a Zán-
kai nemzetközi önkéntes 
építőtábor lesz. 

Legalábbis a jelek szerint. 
Bizonyára sok felejthetetlen 
élményben lesz részük azok-
nak — számszerint tizenhár-
mán lesznek —, akik ide el-
jutnák július 12 és 25-e kö-
zött. Augusztus 9—22-ig két 
táborban dolgozhatnak a lá-
nyok. Nyolcan Csehszlováki-
ába mennek és 82-en Bala-
tonaligára. Feladatuk a me-
zőgazdasági munkák segíté-
se: szénagyűjtés, illetve gyü-
mölcsszedés. Problémát je-
lent a lepényi tábor feltöl-
tése A harmadik turnusba 
{július 27—aug S-ig) 10 főt 

küldeni, a negyedikbe 
g faug. »-«9 22-ig) 70 

főt. De er re alig akadt vál-
lalkozó! A K ISZ-alapszerve-
zetek szervezési munkája 
lehetett volna jobb! 

Sokan mennek külföldre 
dolgozni, hasonlóan az el-
múlt éveikhez. A tudomány-
egyetem 140 hallgatója ilyen 
táborokban vesz részt. Erre 
r e m volt nehéz a szervezés. 
Frthető is! 

Komoly segítséget nyújt-
hatnának egyetemistáink *z 
építőiparnak is! Ezt a oélt 
szolgálja a helyi építőtábo-
rok szervezése. Ha kellő 
számmal jelentkeznek és ko-
molyan veszik a munkát 
meggyorsulna a jogi kari 
építkezés, valamint az Új-
szegeden létesülő diákszálló 
felépítése. 

Háromszáz egyetemi hall-
gatónak kellene ebben az 
igen fontos tevékenységben 
közreműködni. Ismételjük: 
kellene! 

Százhúsz ember hiányzik 
ahhoz, hogy teljes legyen 
a létszám. 

Tudjuk, hogy nem olyan 
vonzó ez, mint a Balaton 
mentén táborozni, vagy ép-
penséggel az NDK-ban épí-
teni. Mégis meg kell hozni 
az -áldozatot« azért, hogy 
mielőbb legyen ú j diákott-
hon, hogy nyugodt körülmé-
nyek között kezdődhessen az 
ú j .tanév a jogi karon, hogy 
több lakás épüljön fél az 
idén Szegeden. Most ez a 
legfontosabb feladata az ön-
tudatos KISZ-tagoknak! 
Nem kíván tőlük senki tel-
jesíthetetlen, emberfeletti 
hőstetteket. A városi KISZ-, 
bizottság és az építőipar 
megállapodása szerint min-
denkinek. aki nyáron az épí-
tőiparban vállal munkát, 
biztosítani kell legalább 4— 
5 forintos órabérnek megfe-
lelő kereseti lehetőséget. 

Ezekben a napokban még 
mindenkit a vizsgák izgal-
mai foglalkoztatnak legin-
kább. Nem árt azonban a 
kikapcsolódás perceiben rö-
vid számvetést készíteni ön-
magunkban. Jól döntöt-
tünk-e a nyári szabad idő 
felhasználását? Tiszta-e a 
lelkiismeretünk? Megtet-
tük-e azt, amit elvár tőlünk 
a közösség? 
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SZEGEDI EGYETEK 

Társadalmi ösztöndíjasok 
a forradalmi munkas-

J\_' parasz kormány Jö t t -
ben hozta létre a Tár-

s^daJűiL Ösztöqdíjak rend-
szei ét" 

A rendelkezés fő célja a 
munkásosztály vezető szere-
ljenek erősítése az értelmisé-
gi pályákon. Ezért elsősor-
ban a munkás és paraszt 
származású fiatalok számára 
kívánt jobb tanulási feltéte-
leket biztosítani a kormány-
Határozat. 

A József Attila Tudo-
mányegyetem Tevniészettu-
lományi Karán évről évre 
örvendetesen nőtt a társa-
dalmi ösztöndíjasok száma. 
A.Z 1939—00. tanévben 38 fő, 
majd 58, 04, a múlt évben 
130. és jelenleg 177 fő. Az 
lí№2—63. oktatási év végéig 
tanulmányi eredményük — 
egyes évfolyamok egy-egy 
szakcsoportja kivételével — 
példamutató volt. Felette ál-
lott a kari átlag szintjének. 
Ezt az eredményességet az 
egyetem állami vezetése is 
tervszerűen támogatta azzal, 
hogy a társadalmi ösztöndí-
jasok több mint 50 százaié-
it« számára kollégiumi férő-
helyet biztosított. 

A társadalmi ösztöndíja-
sok között sok szorgalmas 
diákköri tagot találunk. 
Nem kis .számban Vettük 
részt a KISZ aktív munká -
jában. A sport- és kul turál is 
megmozdulásokról sem hiá-
nyoztak. — Az elmúlt évek-
ben a k a r társadalmi ösz-
töndíjasainak megoszlása — 
tanárjelölt és vegyész cso-
)x>rtra — természetesen tük-
rözte szocialista építésűnk 

gazdasági viszonyait: külö-
nösen nagy volt a szakem-
berigény az ipar részéről. 
Ezért a tanár je löl t é s ve-
gyészhallgatók megoszlása 
1:1 körül mozgott. Gazdasá-
gunk erősödése u tán foko-
zottan előtérbe kerül a kul-
turál is munka feladatköre. 
Különösen a pedagőgushi-
ánnyal küzdő megyékben je-
lentkezik nagy kereslet a 
tanárjelöl tekért . 

Már az eimiilt esztendő-
ben figyelmeztető tor-
zulás jelentkezett az 

<isztöndíjas hallgatók össze-
tételében. A kétkezi dolgo-
zók gyermekeinek arányszá-
ma csak 59 százalékot ér t 
el. Ez évben ez az a rány to-
vább romlott. 

Több olyan f ia ta l számára 
is kiharcoltak, illetve bizto-
sítottak társadalmi ösztöndí-
jat, akiknél a szülők havi 
jövedelme a család 1—l 
tagjára számolva meghalad-
ja az 1000 Ft-ot. Ilyen eső-
tekben a hallgató 8—900 Ft-
os társadalmi ösztöndíja a 
hazai zsebpénzzel és egyéb 
állami támogatással együtt 
(kollégium, menza, szíoc. se-
gély stb.) nem nevelő hatá-
sú, hanem anyagiasságot 
szülő tényező. A kezdő ta-
nári fizetés lehetősége nem 
tud ilyen életszínvonalat 
biztosítani a kikerülő f iatal 
részére. 

Az alapítványozók munka-
erő-hiánnyal küzdenek. Több 
megyei tanács modern ú j 
lakással vá r ja a f iatal peda-
gógusokat, de vidéki üzeme-
ink sem szűkmarkúak ezen 
a téren. A munkaerőhiány 
az alapítvánvozót gyakran 
kisigényüvé teszi. Igaz, a ta-
nulmányi eredmény nem 
minden a hallgatók, egész 
emberként történő ér tékelé-
séhez. de mégis csak ez a 
leglényegesebb motívum. 

A munkaerő-hiányból adó-
dó igénytelenség az 
alapítványozók részéről 

olyan helyzetet teremtett , 
hogy a 177 fős társadalmi 
ösztöndíjas csoport tanulmá-
nyi átlaga a folyó tanév el-

ső félévében a szakok és 
évfolyamok többségében 
alat ta maradt a kar i átlag-
nak. Ez a helyzet Jogosan 
sérti a társadalmi ösztöndí-
jasok szorgalmára, munka-
erkölcsére büszkfe és érzé-
keny többségét. 

A tanulás munkafegyelem-
lazító fő h ibá ja mellett a 
túlzott anyagiasság jelentke-
zik másik veszélyként Több-
ször elhangzott: - H a elad-
tam magam az ösztöndíjért, 
legalább parket tás lakással 
is vár janak.« Vagy: »Én is 
igénylek társadalmi ösztön-
díjat , mer t szüleim házat 
vettek,« —• A túlzott anya-
giasság olyan ferde helyze-
tet téremthet , mint amilyen-
ről egyik budapesti nagy-
üzem vezetője tájékoztatott 
bennünket az adományozó 
meglátogatásakor. Elmondot-
ta, hogy frissen végzett tár-
sadalmi ösztöndíjasuk sem 
a tömegszervezeti társadalmi 
munkában, sem az üzem 
dolgozóinak szakmai tovább-
képzésében nem szándéko-
zott részt venni. Mikor 
emiat t elbeszélgettek vele a 
vállalat vezetői, így érvelt : 
»Az egyetemen azt tanul tuk 
filozófiából, hogy a lét hatá-
rozza meg a tudatot. Nekem 
1300 Ft-os tudatom van. Ne 
k íván janak hát többet tő-
lem.« — De anyagiasságot 
tükröz a gyakorlat is, mely-
nek alanya KISZ-tag létére 
az ISZM-ben vállalt évi 20 
órás fizikai társadalmi- mun-
kából még semmit sem tel-
jesített. Ugyanakkor gátlás-: 
ta lanul felveszi a havonként 
érkező tá isadalmi ösztön-
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Negat ív példák tor-

zulásuk rtém feledtethe-
tik a társadalmi ösz-

töndíjak rendszerének szán-
dékán tú l is építő jellegét. 
A torzulások kiküszöbölése 
állami és társadalmi feladat. 
Az alapítványozók az anya-
giakon kívül a nyári terme-
lési gyakorlaton és a hall-
gatók meglátogatásakor 
sokirányúan igyekeznek ser-
kenteni ösztöndíjasaikat az 
elmélyültebb szakmai mun-
ká ra és formálni őket a tár-
sadalom fokozott megbecsü-
lésére. E hatás ideje azon-
ban rövid és az ere jére is 
hat. A fő tennix>aló az ered-
ményesebb munkáér t itt 
Szegeden hárul ránk. 

Az egyetemi oktatóknak az 
eddiginél több tudatossággal 
kell nagyobb szakmai és po-
litikai segítséget nyúj tani 
a társadalmi ösztöndíjasok 
számára. A párts?ervezetnek 
és a KISZ-nek pedig haladó 
világnézetük korszerű eti-
kai elemeit és fokozott fele-
lősséget kell kialakítanlok 
ösztöndíjasainkban. — Énei-
kül a torzulás tovább mé-
lyül és a munkásosztály nem 
azt kapja a f iatal szakembe-
rek egy részében, amire és 
amiér t a for intér téket meg-
termelte és felajánlot ta . 

Gaál Imre—Túry Géza 

Előtérben a falusi 
ismeretterjesztés 

Ülést tartott a TIT irodalmi és nyelvi 
választmánya 

C A P S A I C I N 
( Részegek 

Szegeden sok helyen van szervei is belá t ják ezt a 
jó vörös bor eladó, sőt fehér tar thatat lan helyzetet es 

, , . i . Természetesen ha valaki végrehaj t ják a ma mar sza-
A plenáris ülés előestéjén kei a szakosztalynak ki le- : . .. , . n n a | k a D kállas rendeletet, hogy a 

- 1 Ezén lfedélvesít^ italokból mentők is. a klinikák is r en -
soha nincs hiány! (Bár ezek- deltetésüknek megfelelően 
bői lenne!) Az árusító he- dolgozhassanak. 

a Magyar Tudományos Aka- hetett volna küszöbölnie 
démia Roosevelt téri épüle- Nem következett be a kí-
tében felolvasó ülést tartót- vánt fejlődés a szomszéd 
tak a TIT irodalmi és nyel- népek irodaimának népsze-
vi országos választmánya rüsitése vonatkozásában 
rendezésében William Sha- sem. A szomszédos népi de-
kespeare születésének 400. mokráciák irodalmának 
évfordulója alkalmából, népszerűsítése érdekében fc-
Kardos László akadémikus lrozott elvi munkára is 
megnyitó szavai után „Mi- szükség van. 
ér t lett Shakespeare nagy Fokozatosan növekedett az 
magyar klasszikussá?" cím- elmúlt évek során az iro-
mel tar tot t előadást Keresz- dalom-elméleti-esztétlkai elő-
tury Dezső, a z Irodalmi adások száma. Már 1902-ben 
Szakosztály elnökségének csaknem 300, 1963-ban pe-
tagja. dig 750 esztétikai előadásra 

A plenáris ülésen Kardos került sor. A konkrét mű-
László akadémikus, választ- elemzés i ránt i igény fokezó-
mányi elnök mondott meg- dását tanúsít ja , hogy 1963-
nyitót, ma jd Pataky László ban mintegy 90 esetben tar-
választmányi t i tkár előter- tot tak ankétot egy-egy ú j 
jesztette a válaszmány el- műről. 
nökségének beszámolóját az A b e s z á m o l ó jelentős 
irodalmi szakosztályok 1961 eredményként vette számba 
óta vegzett munkájáró l . a z anyanyelvi i s m e r e t t e r -

Kiemelte, hogy ez idő jesztés figyelemre méltó 
alatt az irodalmi és nyelvi mennyiségi és minőségi fej-
ismeretterjesztés tematikája lődését. Míg 1957-ben 6S 
jelentősen korszerűsödött, nyelvi t émájú előadást tar-
Növekedett a mai magyar tottak, 1961-ben 343, 1962-
irodalom iránti érdeklődés, bt*n 301, 1963-ban 537 volt 
s ennek eredményeként a az anyanyelvi ismeretter-
legutóbbi évben különböző jesztő előadások száma, 
formákban mintegy ezer Csongrád megye vonatko-
esetben került sor- a felsza- fö63-bah 193 iro-
? a d / i l a U l t a , T l ] r ü ? a l ? m .je" dalmi előadást. tar tot tak 
lentosebb alkotasainak nep- 1 3 9 f i 5 hallgatóval 
szerűsítésére. Az író—olva-
só-találkozók száma 1983- A t i tkárság beszámolóját 
ban jóval 200 fölé emelke- követő vi tában a felszólalók 
dett. A budapesti szakosz- kicserélték az-ország külön-
tályban a mai és általában böző vidékein végzett isme-
a XX. századi témák iránti let ter jesztő munka vapasz-
istény olyan fokra jutott, taletait, *na jd a plenérlt 
hogy itt a XX. századi té- ülés részvevői megválasztot-
mák már az összes előadá- ták a TIT irodalmi és nyel-
sok 80 százalékét teszik ki. vi országos választmányá-

, , . . . ., nak ú j vezetőségét. 
A világirodalmi temak 

arányának alakulása már Határozatban rögzítették 
nagyobb' ingadozásról tanús- a szakosztályok egyik leg-
kodik. A szovjet irodalmi fontosabb feladata a Jövő; 
t i m á k i ránt 1WT4J«Ú jelen- ben5 a falusi lakostag irodalmi 
tősen Megnövelte az* érdek- és anyanyelvi kul túrá jának 

• lődést . a szovjet ,.új hul- . fejlesztése, ..:Enn«^.. mogfele-
Iám". A jogos kritikát kp- lően különbizottságot a l ap -
vetően. azonban megtorpa- tagak a falun elhangzó elő; 
r á s következeti be A vis:> . adások temat iká jának kidol-
sz-íesést helyes módszerek- gozására. 

-K ASZA-

Aki a kémiában 
„tudós 

Kosztolányi Péter, a József 

Yágvölgyi András előadása a 
népművelők szegedi klubiában 

Megalakult nemrégiben a 
népművelők klubja Szegeden 
is. A klub, amelynek tagjai 
a népművelési munka elmé-
leti és gyakorlati szakembe-
rei közül kerültek ki. rend-
szeresen tartja összejövete-
leit, amiken referátumok 
hangzanak el a népművelés 
egy-egy sajátos problémájá-
ról. Legutóbb Vágvölgyi 
András, a József Attila Tu-
dományegyetem neveléstudo-
mányi intézetének munka-

társa a népművelő munká-
nak a kispolgárias életforma 
és ízlés elleni harcáról, e 
harc legfontosabb feladatai-
ról tartott színvonalas, érté-
kes előadást. 

Referátumát igen heves, 
tartalmas vita követte. Meg-
jelentek az összejövetelen a 
Népművelési intézet munka-
társai is akik, kedvezően 
nyilatkoztak • a népművelök 
klubjának tevékenységéről 

Tc&ivér lapjaink írják 
-EGYETEMÜNK« VESZPRÉM: 
Előzetes a VIII. Balatont Nyári 

Szabadegyetemről 

Júl ius 15-e és 30-a között ú j hallgatók 
népesíttk be az előadótermek padjai t , 
külföldiek és magyarok, idősek és f iata-
lok — a VÍII. Balatoni Nyári Szabade-
gyetem hallgatói. 

A Balatoni Nyári Szabadegyetem a 
TIT és a Balatoni Intéző Bizottság szer-
vezésében, az egyetem közreműködésével 
körül megrendezésre. A kurzus céljairól, 
programjáról kérdezősködtem dr. Babos 
Barnától: 

— Szeretnénk a nyári és a Balaton-
adta lehetőségeket kihaszinálva. pihentető 
és szórakoztató formában megismertetni 
hallgatóinkkal a környék természeti szép-
ségeit. történelmi neveztességeit, műem-
lékeit. A programot ennek megfelelően 
állítottuk össze. A két hét folyamán elő-
adások hangzanak m a j d el a Balaton-
környék természeti kincseiről és a bala-
toni szfllővidékről. műemlékeiről, a Bala-
ton-part fejlesztési terveiről — es termé-
szetesen mindezt egésznapos kirándulás 
követi, illetőleg kis „szakszeri!" ismer-
kedés a balatonmelléki borokkal: — H 
már hagyományossá vált borkóstoló. A 
Veszprém történetéfői szóló előadás után 
kö/.ös városnézés következik majd és cso-
portos kirándulásokon ismerhetik tnes 
hallgatóink a környék nevezetességét, el-
látogathatnak a Herendi Porcelángyárba, 
a nagyvázsonyi Kinizsi-várhoz, és terve-
zünk egy rövid túrát a Bakonyba. mely-
nek H csesznek! vár lesz a végállomása. 

— Az előadások anyagának kiválasztá-
sánál természetesen figyelembe kellett 
vennünk azt is. hogy hallgatóink több-
sége külföldi, akik először jönnek Ma-
gyarországra. Nekik szeretnénk tájékozta-
tást nyúj tani hazánk múltiáról és jelené-
ről, fővárosunkról egy előadás keretén 
belül, és lehetőség adódik a r ra is. hogy 
m e g i s m e r k e d h e t n e k Budapest szépsége-
ivel, láthassák Pécset és a Mecseket 

— Űj program lesz az eddigi évekhez 
képest a magyar szakácsművészetről szó-
ló előadás. 

»EGYETEMI LAPOK« BUDAPEST: 
Ahány ember — annyi probléma 

H. I. magyar-francia szakos kislány. 
nem akar tanár lenni. mert. a gyakorlatok 
nem keltették fel érdeklődését a pálya 
iránt. így is kitűnő a jánla tot kap.. A 

lyek még azt sem ta r t j ák 
szem előtt, hogy: ,..1ó bornak 
nem kell cégér." Reklámoz-
zák a csemege üzletek és 
kisvendéglők kirakataik te-
rü le tének 40—100° ,,-ban "és a 
dolgozók veszik is, de igen 
gyakran a vidámsághoz szük-
sége« mennyiségnél ipbbet. 
Zömében inkább a kisven- Attila Tudományegyetem 
déglőkben ol t ják szomjukat , Természettudományi Karó-
különösen fizetési napokon nak I. éves vegyész hallga-
ss szombaton, amikor min- tója a Magyar Televízió es- a 
den helv foglalt. (Még az KISZ által rendezett „Ki 
álló is.) Ilyenkor azután még miben tudós?" kémiai vetél-
gyakrabban fordul elő, hogy kedöjén megszerezte az első 
jó páran záróra után haza- helyet. A jutalom: háromlie-
felé menet túl hosszúnak ta- tea nyaralás a Szovjetuníó-
lá l ják az utat és megpihen- ban. Program: Moszkva, 
nek> azaz elalszanak a jár- Ktev. Krím. 
dán vagy másutt . Hosszabb- Először egy olyan kérdés 
rövidebb idő után jó embe- kívánkozik ki belőlem, hogy 
rek Járnak arra és azonnal mi foglalkoztatja még a ke-
szóinak a mentőknek, hogy midit kívül a vegyészt? Vagy 
eszméletlen ember fekszik a kémia lehet egyedüli ér-
itt és itt. A mentők kivonul- deklődési területe.' Esetleg 
nak — esetleg ott is ta lá l ják csak eszköz? 
az illetőt; — és pillanatok _ j „ „ egyik sem. Mint ét-
alat t kiderül, hogy részegről deklődési kör — túlmutat 
van szó. Eddig ..csak" az a gajat határain. Valahogy: 
probléma, hogy sok esetben látókörre ösztönöz. 
a mentőket komoly esettől K s z k i C s a k nagyon szívie-
vonják el. A továbbiakban: ! p n l i ( ¡ehetne mondani En 
nem ritka, hogy sérül t az il- r,:,9óta foglalkozom kémiával. 
lető vagy tényleg alkohol Hivatásom is így választ ot-
mérgezése Van. ami azt je- t ű m . p e r s z e ezen kívül egy 
lenti, hegy az ügyeletes csomó egyéb dolog iránt is 
gyógyintézetbe kerül. Ez a m n igényem így a miívó-
második probléma. Ugyanis szetek, nyelvek — és még 
nevezették kb. 00 ° 0 - a igen i(jen ,ok Pflyéb dolog is érdc-
hangosan okos, 20 B/(pa pedig keí _ f e [ e ; a kérdésre 
népdalestet tart. Ez klinikán Kosztolányi Péter 
— ahol sok súlyos beteg is _ Az utóbbiakról talán 
fekszik — sok kellemetlen- ki3sé részletesebben. 
séget okoz. Ezt be Is látták _ Szeretem a klasszikus 
az illetékesek és egy 2, az*/.. zenét.- A spanyol festőket 
kettő éve kiadott rendelcl Crecotól Picasséig. Az egé-
Józanító szobák felállítását M f n modevieket szívesen íté-
ltje elő. Valóban t s a k ez a végétem, bar nem tudnám 
meRoloas lenne-Jo. azonban megnwndani, hogy mi tartja 
Szegeden a mai napig , m i t i l k a gz^nem. 
m n r s J ő Z a n f - t ó ! Így _ a meh magyar irod»l-
azutáti marad a probléma ináfOk- közül Weörest. <Vé-
mentöknél, klinikákon. . met-h./Lászlót én .Sarkúd« 

Reméljük: a város illetékes szeretem. S talán még a mo-

dern angol Urát említeném 
~ " " j meg. 

— JS a nyelvek? 
— Az irodalom szerettette 

meg velem • az angolt is a 
franciát. De jó hasznát vet-

Jászapáti Gimnáziumban 1300 forintos ' tem ennek a Váci FORTE 
állás várná, emellett « 'ko l lég iumban te- nyárban készített érettseni 
vékenykeöne, mint nevelő 500 forintért , dolgozatom elkészítésekor is. 
sőt még lakást is biztosítanának neki. S úgy látom, egyre nagyobb 

Visszautasítja . . . szükségem lesz a nyelvekre 
. ezután is: mind a szakmai 

* felkészülés, mind az irodnl-
... . . . „, , , .. ,, .. mi alkotások eredetiben való 

Tizenöt vegzos bölcsész hallgató elhe r ) £ ü o s d a a szemponijáhnl. 
lyezéi problémáját hallgattam végig. A további el képtelé-Egyetlen ember akadt, aki haj landó vi-
dékre menni. Szomorú statisztika. Lehet. _ A FORTE ban a k >l 
hogy rossz időpontot fogtam k i ^ d e a_hal- lnidkémia foglalkoztatott 

Aztán a szervts is. 
majd kialakul. 

De ez 

Kát hétig a Tiszán 

lottak a lap ján sok nehézség volt a pesti 
bölcsészekkel. 

Nem lehetne az oktatási reformprogra-
mon belül többet foglalkozni a hallgatók 
.szocialisa öntudaténak kialakításával? 
Nem lenne jó megpróbálni a kinevezési 
rendszert? Vagy a. hivatástudattal van 
ba j? Megannyi kérdést lehetne feltenni. Már ,1 nyárra f/ondóinak 
Egy azonban biztos: sürgős intézkedéwv a HZf.gedi Tiszakutató expe-
van szükség. ¿ició tagjai. Az idén ktlen-

.. cedszer ütnek tábort a Tisza 
»A MI EGYETEMÜNK- BUDAPEST: | mentén, hogy a ¡olyó egA-

egy szakaszát tudományos 
vizsgálatnak vessék alá. A 
nagy nyári gyűjtőutat az 
elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően dr K o l o :t -
váry Gábor 'akadémikus. 
Ber e tzk Péter ornitoló-
gus kandltátus vezeti. Az 
idén másodszor vonnak be 
ebbe a jelentós tudom'inyvs 
munkába egyetemi .hallgató-
kat is. A József Attila Tudo-
mányegyetem Állatrendszer-

tani Intézetének Tudoma-

Faluku tatás 

A megyei KISZ-bizottság felkérésére 
egyetemünk KISZ-esei „fa lukutató" munkát 
végeznek. A feladat égetően fontos prob-
léma tisztázását hivatott elősegíteni A 
k in t já r tak „feltérképezik" a falusi K.ISZ-
oktatás helyzetét, fetárjálc annak hibáit, 
javaslatokat készítenek a lehetőségek 
legteljesebb kiaknázására. A terv nagyon 
időszerű gondok megoldását képes előse-
gíteni, ugyanis tudott dolog, hogy falva-
inkat az „elöregedés veszélye" fenyegeti. 
Tehát szükség van arrs , hogy a falusi fia-
talok megtalál ják a szórakozási, művelő-
dési lehetőséget falun, ne keljen a város-
ban keresniök. És a szórakozás, művelő-
dés falura „exponálásában" nagy szerep 
hárul u KISZ-re, éppen azért, mert f ia-
talokról van szó. Talán soha nem volt 
szükség annyi „kiművelt emberfőre" falun, 
mint napjainkban, amikor a technika és c, , , 
a szervezettebb, magasabb fokú termelés ! " a " Szabolcs, h a y János 
meghódít ja az eddig fehér foltnak szá- № G La«zlo. Mol 
mító mezőgazdaságot. Ugyanakkor hang- | ? ? r , . év F o d •> r 
súlyozni kell, hogy ez a megbízatás KISZ- | , Z.L" ~ a lepktvdóbb 
szervezetünk számára elismerés, bizalom e'^evesek közül is néliá-
a tagok ilyen irányú képzttségében. az expedíció tagjai 

A. gördülékeny lebonyolítás egyik leg-1 ¡ehetnek. 

nyos Diákkörében legjobb 
eredménnyel dolgbzó fiatal 
tudósjelöltek részesülnek eb-
ben a kitüntetésben. A ré-
giek mellett — akiket érde-
mes névszerint megemlíteni: 
S chöf e r Lajos, Homo n-

nagyobb akadály az a túlszervezés. ami 
hz első időben jelentkezett. A kint jár t 
KISZ-csoport azonban mutathat fel ered-
ményeket is. Jegyzeteik számos tanulsá-
gos észrevételt, javaslatot tar talmaznak 
és remélik, hogy ezekkel is hozzájárulnak 
a falusi KISZ-élet fellendítéséhez. 

Tavaly a tiszadobi holt 
ágnál ütötték fel tanyáju-
kat. Az idén tovább halad-
nak felfelé a folyón A Bod-
rog torkollta felet'i Tisza-
karád és Vencsellő térsége 

1 lesz kutatóterületük-



SZEGEDI EGYETEM 3 

A mikroklíma titkairól s a 
hőérzet-kutatás eredményeiről 

Beszélgetés dr. Wagner Richárd professzorral 
A meteorológia tudós mű- ségek mezőgazdasági haszno- tológiának egyik nagy prob-

velöinek az utóbbi egy-két sításához. lémája a hőérzet mégha tá-
esztendőben különösen meg- — Mindig ilyen gyakor- rozása. Az érzethőménséklet 
nőtt a feladata. Más tudo- lati népgazdasági haszna függ a sugárzástól, a léghő-
mányágak művelői részéről van a mikróklimatológiai mérséklettől, a légnedves-
is egyre növekszik az igény kutatásoknak? ségtől és a légáramlástól, 
egyes elméleti-kísérleti fela- — Kutatásaink mindig Ezen tényezők komplex ha-
datok megoldására, s a gya- alapkutatás-jellegűek. ám tása érvényesül, s azonos 
korlati élet legkülönbözőbb megfelelő áttételeken ke- léghőmérséklet mellett, a 
területeiről is egyre több, resztül valamennyi haszno- többi tényezőktől függően 
sürgősen megoldandó felada- sítható a népgazdaság szá- melegebbet, vagy hidegebbet 
tot kap e tudomány. Ezért mára. Ilyenek a bükki ku- érzünk. Az érzethőmérséklet 
aztán a meteorológia újabb tatásaink is. Erdőgazdálko- meghatározásához igen sok 
és újabb ágakra tagozódik, dásunk ma már elfogadta képletet dolgoztak ki, amely-
Egyik legfiatalabb hajtása é6 alkalmazza azokat a ja- eknek eredményei csak 
a mikroklimatológia, mellyel vasiatokat, amelyeket dr. megközelíthetik az emberi 
tudományegyetemünk Eghaj- Zólyomi Bálint akadémikus hőérzetet. Azonos körülmé-
lattani Intézete foglalkozik tett, az általa vezetett komp- nyek között, ugyanazon sze-
behatóan. lex kutatások eredményei mély hőérzete változik, 

Fürkésző tekintetű ember alapján. Ezekből a kutatá- aszerint, hogy milyen mun-
az intézet vezetője, dr. sokból az intézet jefentő6 kát végez. 
Wagner Bichard professzor, mértékben kivette részét, — Nos, mi a hőérzet meg-' 
Kissé összehúzott, derűs több évi bükki táborozásai határozásához egy műszert 
szeme, markáns arca, hosz- eredményeként. Itt az erdők konstruáltunk, amely alkal-
szú, ősz haja inkább mű- és rétek mikroklímájának mas lehet különböző légál-
vészre emlékeztet. Irányítá- folyamatait tár tuk fel, ku- lapotú térségekben, külön-
sával folyik az az expedí- tatva az erdőtlen területek böző erőkifejtéssel dolgozók 
ciószerű kutatómunka, nagy, napi hőmérséklet-in- érzethőménsékíetének meg-
melybe rövid bepillantást gadozását, mely talajközei- határozásához. Egyik helyi-
magam is vethettem néhány ben 20, sőt 30C°-os értéket ségünkben kályhafűtéssel 
esztendeje, amikor a Duna— is elérhet. Ugyanitt a külön- primitív párologtató .felül e-
Tisza közi homokterület buc- böző kitettségű lejtők vi- tek beiktatásával sikerült 
kái között kocsiztam a pro- szonyait derítettük fel, és rövid időre különböző lég-
fesszor jóvol tából . . . ezek az expozíciós vizsgála- állapotot produkálni, s fá-

A légkör — beszélte tök eredményei általános ér- rasztógépekkel egyéni vizs-
rfdtor — mint megszakítat- vényűnek tekinthetők. Elő- gálatokat végezni. Bár a kí-
lan burok, veszi körül Föl- fordul, hogy légvonalban serietek eredménnyel jár-
dünket, s a tá jak hatással 100—150 méter különbséggel tak, a műszer használható-
vannak a légkörre, az pe- a déli kitettségen lévő lejtő ságát igazolták, a probléma 
dig folyamatain keresztül több mint 10 C°-al mele- nem volt megoldottnak te-
vïsszahat rá juk: Ezek a ha- gebb az északinál. Nyílván- kinthető a primitív környe-
tások az érintkezési zónában, való, hogy ez a növények zeti feltételek mia t t 
a felszínen játszódnak le életfolyamataiban jelentős Kinn n iorvnon 
és kis területen belül is igen változást okoz, A m n a lerePen 

nagy különbségeket produ- — Milyen főbb témák — Jelenleg hogyan állnak 
kainak mind a levegő hő- vonatkozásában folytatnak ezek a kísérletek? 
mérsékletét, mind nedves- még kutatásokat? — A kísérleteket teljesen 
ségét illetőén. Az a réteg, r . .. % megszüntettük, mert nem 
amelyben e kölcsönhatások Japán Utan először ... kaptuk meg az anyagi felté-
közvetlenül játszódnak, teleket ahhoz, hogy legalább 
mindössze néhány méter — A sok közül két témát egy helyiséget a hőmérsék-
magas, jelentősége azonban emelnék talán ki. Az egyik: lettől és nedvességtől függő-
igen nagy hisz az egész a rizsállomány mikróklímá- en komfortizáljunk. 
-bioszféra«' ebben a zónában iának vizsgálata. Ezt 1956- _ Miként bonyolódnak le 
a . Mivel tehát a kutatások tól n é Sy é v e n á t vizsgáltuk, manapság a terepen való 
azoknak a törvényszerűsé- Ehhez hasonló kutatások kutatások? 
geknek me»Ulapításár a irá- « ^ g m é 8 ^ ^ Japánban _ Ezt legjobb lenne 
pyulnak, amelyek a növé- folytak kimondottan agrár- megint a terepen megnézni, 
nyék. állatok, emberek éle- kutatási jelleggel. A mi ku- Kutatásainkhoz sok anyag 
tére ' ha tnak ' a vizsgálati tatásaink azért különösen kell, mert rendszerint lakott 
eredményeknek a termelés- jelentősek, mert egyidejűleg területtől távol táborozunk, 
ben jelentős szerep j u t . . . a szikes, valamint a nyílt a mindennapi élet feltételeit 

kis vizek mikroklíma vizsgá- meg kell termtenünk. Leg-
Harmincöt év története tatát is megejtettük. A kis- nagyobb probléma minden-

vizek mikroklíma kutatása kor a vízellátás biztosítása. 
— A jelentősebb vizsgálati nemzetközileg is nagyon el- Lehetőleg bázisállomást 

eredmények mikor születtek hanyagolt terület, annak el- biztosítunk, ahol- 16—18 fő 
meg? — indítom el most a lenére, hogy jelentős tám- részére főzünk, hogy lega-
beszélgetést. pontot nyúj that a hidröbioló- lább naponta egyszer meleg 

Elem te nem ment min- gusok számára és a gyakor- ételhez jussanak a munká-
dén a legsimábban jegyzi latban az árasztásos műve- társak. Az észlelések éjjel-
meg Wagner professzor, mi- lés tekintetében. nappal folynak és a vizsgált 
közben íróasztala fiókjából — Ügy hallottuk, a hőér- területen sátorból történnek 
régi fényképeket tereget ^ kutatása vonatkozásában meg. Fel kell készülnünk a 
elém. — kutatásainkat mi- i s jelentős eredményeket ért melegre és hidegre egyaránt, 
nimális felszereléssel az e l a z intézet. E kutatások- de a zivataros és esős idő-
1920-as évek végén, az ák- n a k a határokon túlra is szakot is a helyszínen kell 
kori Földrajzi Intézet kere- h í r e ment. Szeretnénk, ha átvészelnünk. Az észlelőkre 
tében kezdtük meg a ta la j - ebben a tekintetben is tájé- jelentős megterhelés hárul, 
közeli légtér különböző szint- koztatná professzor úr olva- mert nappal 30C°-on felüli 
magasságában, a hőmérsékleti sóinkat, hisz e kísérleteknek hőmérsékletben, éjjel (a 
kilengések megállapításának egyetemi dolgozók, előa- Bükk-tetőn) fagypont alatti 
céljából. Ezek a vizsgálatok d ó k körében nagy a vissz- hőmérsékletben dolgoznak, 
primitívek voltak és nem is h a n S Í a Egyszóval, az időjárás vi-
•vczettek megnyugtató ered- — Igen, ez a másik té- szontagságait türelemmel 
menyre. 1938-ban, kölcsön- ma> amire gondoltam. Talán kell elviselni — de a hall-
vett laboratóriumi műsze- abból induljunk ki, hogy a gatók örömmel vállalják a 
rekkel próbáltunk meg a te- mikroklimatológiai vizsgála- kutatómunkát, mert sok 
repen vizsgálatokat végezni, t o k alapozzák meg a biókli- szépséget, örömet is nyújt, 
a műszerek azonban 40C° matológiát, amely az életje- romantikus és üdítő, külö-
hőmérsékletben felmondták lenségek és a levegő fizikai nősen a Bükk rengetegé-
a szolgálatot Tudnunk kell, állapotának összefüggéseit ben . . . 
hogy magán a talajfelszínen, keresi. A humán biöklima- D. E. 
illetve annak közvetlen kö-
zelében találhatjuk nappal a 
legmelegebb, éjjel a leghi-
degebb légréteget. Az Al-
földön meleg nyarakon a 
talajtól 5—10 cm magasság-
ban sűrűn mérhetünk 40, 
sőt 45 C°-on felüli értéket is. 

— Nyilván sok hiábavaló 
erőfeszítés történt e műsze-
rekkel. 

— Kétségtelenül így van. 
Igazán korszerű méréseket 
csak 1951-ben kezdhettünk 
meg. amikor általunk konst-
ruált, elektromos műszere-
ket készítettünk az Akadé-
mia anyagi támogatásával. 
Azóta évről évre rendszeres 
kutatómunkát végzünk a 
terepen. Kutatásunk alapjá-
ban véve az ún. természetes 
növényállománnyal fedett 
területek vizsgálatára szo-
rítkozik. így kutattuk és 
kutat juk a homokterületek 
mikróklímá viszonyait. a 
homokbuckák légterének he-
ves felmelegedését és lehű-
lését, az időnként igen szá-
raz légnedvességi viszonyo-
kat, amelyek adatai mind 
támpontul szolgálnak e tér-

Szegedi Szabadtéri Játékok 1964 
Magasigényű művészi programmal indul az újabb öt év 

A Szegedi Ünnepi Hetek róczki" című operát. Ez a lyet ezúttal a Honvéd Mű-
programja már eddig is év- mű, amelyet korábban mint vészegyüttes teljes tánckará-
röl évre változatosabbá, ér- zenés balladát hallhatott a val kiegészítve, jelentősen 
dekesebbé vált. Az első öt közönség a Magyar Rádió- átdolgozva mutatnak be. 
év lezárása után pedig az ban, most Ütő Endre, Az emlitettekből kitűnik, 
idén már fesztivál igenyek- Hazy Erzsebet, Palan- hogy játékok idei 
kel kísérletező jellegű művé- kay Klára, Mátyás Mária, programjában 
szí produkciókkal várja Domahidi László, Ma- * 
vendégeit a Tisza-parti vá- leczky Oszkár, Berdál 
ros. A játékok iránti érdek- V aléria és Gyimesi 
lődést jelzi az a tény, hogy Kálmán főszereplésével új lze~~nt ' nemcsak a szegedi 

ze-
nei podukciók jutot-
tak döntő szerephez, 
s ez minden valószínűség 

és a környékbeli közönség a Dóm előtt me gr e n- magyar operaként kerül a 
dezésre kerülő elő- szabadtéri játékok színpa- enítériéséveí'taÜlkozUe'''dé 
adaso kegyre több aU dara. a zene nemzetközi nyelvé-

Hasonlo izgalmas felada- nefc köszönhetően az idén kotómű vészünk fan 
táziáját lobbantják tot jelent a játékok művé- minden "eddiginél több kül-
fel. Részben ebből, részben szeti vezetosege számara .öldi _ jugoszláv ro-
a minden eddiginél tudató- Bartók Béla „A fából fara- mdn csehsziovák és lengyel 
sabb, és az országos sajtó gott királyfi" című balett- vendég előtt is sikert arat. 
tavalyi kritikáit is figyelem- jenek szabadtéri eloadasa, A ¡^ékok ¿deje a í a t t több 
be vevő műsorteryezésbői hiszen a magasigényű vál- érdekes klállítást és tárlatot 
adódik, hogy az iden sok lalkozas teljesen uj koncep- ¡¿that a közönség A Hor-
izgalmas útkereső vállalko- ció alapján, Eck Imre kore- váth Mihály utcai képtárban 
zás fogadja a nézőkét. ografiájaval kivanja kibon- o r s z á g o s képzöművé-

Az elmúlt években nagy tani mindazt, amit Bartók ' s z e t i kiállítást rendez-
nkerrel játszott „Hunyadi zenéjében, Balázs Béla pedig nek amelyre hazánk min. 
Laszlo" es „Aida' operakat szövegkönyvében mond az den> jeIentŐ5ebb művészétől 
az iden felújítják. Mindkét emberről, s az embert oly várn^k alkotást. A múzeum 
Produkció új szereposztás- sokszor kxserto es az ember- újrarendezett anyaga a Tisza 
ban kerül közönség ele. Az segtol eltávolító zsarnoki 

címszerepét csillogásról. Az országos ér-
énekli, deklődést kiváltó bemutató 

Erkel opera 
U d v ar dy Tibor 
míg Szilágyi Erzsébet szere- ra a már Európa hírű pécsi 
pében D ér y Gabriellát, balettegyüttes két hónapja 
Mária szerepében Agai készül, akárcsak az ugyan-
Karolát, Gara nádorként pe- ezen az estén színpadra ke-
dig Littay Gyulát láthat-
ja a közönség. Verdi művé-

élővilágát, a szegedi nép-
életet, a magyar irodalom 
szegedi vonatkozásait és a 
város régi képzőművészetét 
tárja a vendégek elé. 

Az idén a hagyományos 
sportprogramok még több rűlő Honegger oratóriumra. 

A színpadra vitelt szószé- nemzetközi találkozóval bő-
nek címszerepében Margaret rint kell érteni, hiszen ép- vülnek, és Szegeden kerül 
Tynes, a két évvel ezelőtt pen az ad különleges hang- megrendezésre több sportág 
Szegeden is emlékezetes si- súlyt a „Johanna a máglyán" I. II. és III. osztályú minő-
kert arató amerikai néger szegedi előadásának, hogy sitő versenye is. A Hazafias 
énekesnő lép fel ismét. Part- abban nemcsak a Forrai Népfront által szervezett 
nerei ezúttal azonban meg- kórus és a Szegedi Tanár- társadami munkával július 
változnak. Amneris szerepét képző Főiskola gyermekkó- végére felújítják az újszege-
Elena Cernei a Bukaresti rusa, a szabadtéri játékok di szabadtéri színpadot is, 
Operaház világhírű, éven- zenekara, kiváló prózai szí- ahol érdekes kiegészítő ren-
ként Párizsban hangverseny- neszek, valamint operaéne- dezvényekre (népi együtte-
ző művésznője alakítja, míg kesek működnek közre, ha- sek találkozójára, bécsi kar-
Radamesként Alfonsó La nem a zenében ábrázolt cse- nagy által vezényelt Strauss-
Morena olasz tenorista, Amo- lekményt vizuálisan is meg- estre, stb) kerül sor. Való-
nasroként pedig Edmond elevenítő Pécsi Balett is. színűleg azt a hírt is öröm-
Hurshell világjáró ame- Érthető, hogy ez az előadás mel fogadják a zenekedve-
rikai művész mutatkozik be. iránt már most is igen szé- lök, hogy az ünnepi játékok 

Ami az idei produkciónak les nemzetközi érdeklődés időszaka alatt a mindenna-
különleges hangsúlyt ad, az nyilvánul meg. pos orgonabemutatók mellett 
fiz első igazi sze gedi A szabadtéri játékok ve- két orgonahangverseny is 
ősbemutató. Farkas zetősége nagy közönséget lesz, amelynek keretében 
Ferenc Kossuth-díjas zene- vár a „Kisbojtár" igén lát- Pécsi Sebestyén, Wer-
szerző kizárólag a Szegedi ványosnak ígérkező előadá- ne r Mária, illetve Mar-
Szabadtéri Játékok számára sára, amelyre az Állami gittai Sándor és P a v 
komponálta Innocent—Vin- Népi Együttes már több lászki Edina mutatja be 
ce Ernő szövegére a „Vid- mint két éve készül, s ame- művészetét. 

Kedves Ismerősöm! 
Levél egy jövendő szakbarbárhoz 

Néhányszor volt már sze- akartam, vagy inkább tájé- mondom Te teljes a teljes 
rencsém Téged látni a men- kozódni. koncentráltság állapotában 
zán, amikor leültél aszta- Elővettem a kulcsot. A minden valószínűség szerint 
lomhoz hűvös, sötét szemű- fény felé fordítva megnéz- elfelejtetted szégyellni ma-
vegeddel. Másutt is láttalak tem, hogy melyik a számos gad. Pedig minden okod 
már — tartózkodásod izgal- fele. Bedugtam a lakatba, meglehetett volna. Ugyanis 
mas sejtések ra já t riasztotta Kattan a zár. Bekapcsoltam, a több mint 250 személyes 
bennem: Ni, egy elzárkózó, És ekkor meghallottam kollégiumból még egy em-
tudós típus. Másodéves életemben először a hango- ber csatlakozott táboromhoz, 
jogász. dat. Gondolataid sugarai s így már ketten voltunk. 

S hogy igazam volt, meg- élesen hasítottak félém a Csak a legodaadóbb oda-
bizonyosodliattam április 10- finomra kovácsolt hülyeség- adással vagyok képes fe j -
én este 8 óra 50 perckor, stílus pengéjéről. -Ügy gon- tartásodat fölidézni. S ez a 
anno 1964. A Költészet Nap- dolod, hogy bekapcsolod a fejtartás arra enged követ-
ján a televízió közvetítést televíziót?-« Ügy gondoltam, keztetni, hogy Te jelenléted-
adott az E®retemi Színpad- Nem akarok most tudósi- del megtisztelted az Égess-
ról. Te a József Attila Diák- tást írni a műsorról. Figyel- csoport, és idén az Alkotó-
otthon tanulójában tanultál, meztetni is fölösleges Téged kör felolvasását, vagy ne 
Voltatok többen is. De hű- a moszkvai költő-estekre, ad j ' isten, még az Űj Írás 
vös, sötét szemüvegeddel, vagy délutánokra, amikor estjét is. Ügy tudom, hagy a 
tartózkodó fölényesen csak százezrek gyűlnek a stadi- pontosan érkezők is alig talál-
Te voltál. Akadt helyem a ónba. Hiszen Te bizonyára tak már állóhelyet 
készülék előtt, mivel egye- jeles tanuló vagy, és mindez . . , . , , 
dül voltam olyan eretnek, ismert számodra. Azt se tu- E n , t u ° o m

1 ' h o ® ' ^azta lan 
hogy ezt a műsort élvezni dom, hogy Illyés Gyula ^ ¡ P ^ ! ^ , * 1 / 0 ? ^ . . ! ? ^ ^ " 

neve mond-e Néked valamit, 
metr gyönyörű versét, a Ba-
latont tőlem is meg akartad 
tiltani, mondván bölcsen, 
hogy kapcsoljam le legyek 
szíves a hangot, ha már 
mindenáron nézni akarom a 

Az intézet napi oktatási munkája s a me teorológiai mérések, no meg a főtéma, a 
mikroklíma-vizsgálat mellett mintegy »maszek« témaként Wagner professzor fog-
lalkozik hőérzet-kutatással is. Képünk a hőérzet-vizsgálat egyik fontos epizódját 

mutat ja . 

ben voltatok a tévé és ta-
nuló közös helyiségében, 
akik tanulni óhajtottatok. 
Majdnem öten. Milyen szé-
les és sötét volt tekinteted 
szétterülő gesztusa, amikor 

, _ figyelmeztettél rá sötét szem-
műsort a " Költészet'~*Napja " v e g e d t f v o l Í bunkeréből, 
alkalmából. Te tanulmá- H a n e m l e n " e k o l >' a n sze-
nyaidnak szentelted az es- mermes mint amilyen va-
tét, a fáradozás oltárán mu- a Pegazushoz tudnálak 
tattad be agysejtjeid vér- hasonlítani. Hisz hogy 
esöppös áldozatát, s ezért r o P l t e d lecke-muvesz magad 
valószínűleg kicsinyes dolog- a vizsgák Olymposza fela. 
nak tartottad volna meg- D e nem láttam raj tad szár-
hallgatni Vas István ó d á j á t ? y * k * t ; E® m é g j v á n a k is 
a tegnap asszonyairól, amely k e ! 1 J 3 5 5 4 1 • m e r t n e m 

egy hölgy szemébe könnye- f e , m m « e * r t e n i a k o h ó i -
két lopott, s ez a hölgy a rendjebe tartozó paláso-
költő felesége, Szántó ,Piros- k a t ' 
ka volt, akit ha máshonnan A műsor végén majdnem 
nem, a Dekameron illuszí- bocsánatot kértem Tőled. De 
rációi után biztosan ismersz, már zörgethettem hűvös 
Annyira elmerültél tanulmá- nyomod bokrait a József 
nyaid mélysodrású folyójá- Attila Diákotthon tanulójá-
ban, hogy amikor kitűnő ban. Még most is kereslek, 
irodalomtörténészünk, Czine kedves Porosi Moly, .'ia meg 
Mihály a mai költészet sze- nem haltam. Mert szomorú 
retetét példázandó a kiskun- vereség volt az enyém és 
félegyházi gimnazistákra hí- szomorú győzelem a Tiéd 
vatkozott, akik kisegítették Üdvözöllek Téged a jó 
az alkotó Simon Istvánt fel- egészség és a jó jegyek le-
olvasásában, amikor elakadt ményében. 
sa já t versének mondásában, Géza Ferene 



4 SZEGEDI EGTCTESf 

B I S T E Y A H D R Á S : 

ÖT NAP A HEGVCI\I 
Kifttfegérty 

(Folytatás) 

MlttOR VISSZAJÖTT az edényekért, egy darabig is-
mét ketUlgette. ámit monddht akart, nehezen szint* ri 
magát. 

A beszétffetés közben egy pitlahdtnyi csend állt be. 
— Tibor. 
— Tessék. 
Rözsika nem nézett rá, az edényeket rakosgattt az 

&szttttort. 
— Nem unatkdzol ití? 
Tibor csodálkozott. 
— Nem, Miért kérdezed? 
— Csak úgy. Napok Óta kt sem mozdulsz. 
— Azért jöttém ide. Ha unalmas ténne, bemennék 

hozzátok a faluba, vagy hazautaznék. 
— Én nem tudom... — mondta bizonytalanul a 

lány... — én att hiszem, nem tudták Sokáig ft t leHfti. 
Tibor vállatvont. 
— Az egyik embernek ilyen a természete, a másiknak 

olyan. 
— Akkor is... azért bejöhetnél Héhtt a falübn. 
Tibor észrevette, Hogy a lány kerülget tmlttftiff, de 

Sejtetne sem volt, hogy hova akar kilyukadni. 
— A faluba? Minek? 
— Régen voltál már táncolni? — kérdette felelet he-

lyett Rózsiké. 

TIBOR ELMOSOLYODOTT, egy pillanat alatt megér-
tette. Szombat esténként bál van o faluban. A kislány 
szeretne elmenni, de talán egyedül Hetn engednék el, az 
anyja pedig nem ér rá, hogy elkísérje. — Aliért ne* — 
gondolta. Nekem sem fog ártani egy kis szórakozás. 

— Elég régen — felelte. 
— Nem akartál véletlenül bemenni ma tstt? 
Tibor elnevette magit. 
— fid t persze, hogy akartam. Gondoltam, hogy téged 

édsanyád nem enged el egyedül, tíe ha elkísérlek, taláh 
beleegyezik. 

A fcfslátty elpirult. 
— Honnan tudod? 
Azután mielőtt még Tibor mondhatott volna valamit( 

hirtelen fölvetette a fejét. 
— Különben igenis elengedne egyedül, csak tttt mond-

ta, te biztosán unatkozol itt a Hegyen, neked Is jót tesz 
egy kis szórakozás. 

Tibor fOüdbb nevetett. 
ftózSiká még jöÖBftfl elpirult. 
— Nem hiszed? — kérdezte és mérgesén ioppanlott. 

Maja KMteM meg edesanymat, hn Bejössz! Majd a « 
megmondja! 

— Persze, hogy elhiszem — mondta Tibor és komoly-
ságot erőltetett magára, de a kipirult, dühös kislány l&tlZh 
újra és újra ki akart törfti belőle a Üevetés. 

— Mikor kezdődik a bál? 
«- Nyolckor. 
— Jól van. Nyolcra Ott leszek nálatok, aztán ntújd el-

megyünk. Jó? 
— Nem bánom — mondtu Rózsika sértődötten ét 

vállat vont. 
Tibor pedig az öklét rágta, hogy üjra el ne ftétlésse 

magát. 

A KULTÚRHÁZ udvarának egy részét cementlapok-
kal borították be, nyáron itt tartották a szombat esti bá-
lokat. Rözsika es Tibor fél Mlénc körűt érkeztek. 

Egy pillanatra medálnak a táncolók meltett. 
— Hangulatos — gondolta Tibor. 
A zenekar oldalt játszott, a másik olddlan pedig a 

mamák ültek sorba rákott székekén és kardigánokat, fe t t -
külökét szorongattak at ölükben. Az érős fényű Mllanykör-
ték szinte nappali Világosságot árasztottuk, körülöttük 
sűrű lepkeraj keringett. 

Egyszerre valóban kedve támadt tdnCölftt, RózStkühoz 
fordult, aki már türelmetlenül nézegetett á táncolók félé és 
mosolyogva szertartásosan meghajolt. 

— Szabad? 
örült, hogy a kislány megértelte a tréfát és ugyancsak 

nirtartáSos komolysággal bólintott. 
— Boldogan. 
Azután elnevette magát, Tibor pedig megfogta ft kar-

ját es elvegyültek a tánéolók között. 
Rözsika jól táncolt. Tibor erezte, hogy egész testével 

beleveti magát, szinte vallásos áhítattal kering, de min-
denféle vallásos merevség nélkül. 

később egyre íhkább olyan érzése támadt, Hogy Va-
laki erősen nézi. 

Körülnézett. 

NEM MESSÉE egy tizenhat év körüli legényke állt 
és egyre őket bámulta, olyan mereven és leplezetlenül, 
hogy Tibor kezdte kényelmetlennek erezni. 

— Ki az a fiú? — kérdezte végül és fejével a legényke 
felé bökött. — Már percek ótá minket bámul. 

Rózsika arranézett azután hirtelen visszakapta a te-
kintetét. 

1— Ja! A Józsi — mondta erőltetett közömbösséggel. 
— Miért néz annyira? 
— Mit tudom én! 
Hangja azonban hamisán csengélt. 

— Udvarol neked? 
A lány elhúzta a szú ját. 
— J&rkil ntánnm. s 
Tibor jókedve egyszerre élfcrililt. 
— A mama helyett jöttem — gondolta. — De h i t ezt 

tudtam előre. 
Mégis elkedvetlenedett. 
Rózsika Ijedtén felnézett fú. 
— Ali tíz? 
— Semmi. 
«— Haragszol? 
<— Miért haragudnék? 
A kislány lehajtotta a fejét, nem feleit. 
Szótlanul táncoltak. 
Tibor látta, hogy tt legényke egy darabig habozik, 

ttettftt odalépett hoztújuk. 
— Szabad? 
Rózsika élőbb Tiborrá nézett, ázütán kedvetlenül a 

másikra. 

TIBOR BÓLINTOTT és elengedte a kezét, de előbb 
meg érezte, Hogy Rttesikn megszorítja az övét, ttmdH nem 
tt eteti rú többet, a tnisik fiúhoz fordult. Tibor árrébb-
m éht néhány tepésset. Látta, hoyy tt kislány most merev 
derékkal táncol, igyekszik iámltr^rtani magától a fiút és 
kellemetlenül felelget a kérdéseire. Netté egy Mrabíg a 
tdfttíöttffeftt es hirtelen fölfedezte közöttük a lányt, afctt mar 
többször látott elmenni a pince etőtt. 

— Úgyis még akartam szólítani — gondolta. Oda-
lepett hozzá es elkérte <t láncosától. 

A lány úgy mosolygott rá, mm régi ismerősre szo-
kás. 

— Maga a hegyen lakik* — kérdezte néhány pilla-
natnyi csend után. 

— rgen. 
— Es mtérti Meddig akar ott maradni? 
— Nem sökáig. 
— Mít csinál ott? Rögtön olyan kíváhcsi lettem, ahogy 

megláttam ott magát. 
— Pihenek. 
— Plhén? Miért? Mitől merült ki annyira? 
— Most vizsgáztam az egyetemen és utána egyedül 

dkartath tenni egy pár ndpig. 
— Hat ez ctiuda érdekem 

EZT A FELKIÁLTÁST felhasználta arra, hogy köze-
lebb húzódjon hozzá. Tibor érezte, hogy formás és simulé-
kony dereka van. 

— Mondja, maga csak csitrikkel fogtalkbztk? — foly-
tatta kötekedve a lány, 

Tibor csodálkozva ránézett. 
— Miért? 
— Ne tagadja! Azt hiSzi nem láttam, hógy kivel jött? 
— Na és? 
Először magyarázkodni akart, azután meggondolta. 
— Nem tartotik senkire, hogy kivel jöttem! 
A lány diadalmasan fölnevetett. 
— Szövat mégis igáz! Elpirult! Látom, hogy elpirult! 
Tibor éppen vátami gorombasággal akart felelni, de 

abban a pillanatban elkérték tőle a lányt. 
(Fblyt. köv.) 

A D o m ö t t í r ' t o r o H y 

Berkecz Ev» tusra jza 

Sumjtuuji f)cLfLfi &tltiit: 

S t f e p t e m h f c r í v e r s 

Nyílik az őszirózsa. Sárga, 
s piixjees-cirttioe hagy virága 
átalvirít a rácsközön. 
Végül hyarat remélni ké r is. 
Ütofeó k ö « ff egy madár is. 
s »jó reggelt« — szól rém •— »koi totóm-

Hát csak htinytrtgok még a tWiyben. 
Megint az ÖR*. Magamból kérdem: 
nWi k á t heVttlM mírtdWhért* 
S hány szeptember ju t most ww*mbé! 
— Nem vettek M az e*yet*vmf.— 
(A gyep még harmattá! féhér.) 

Lám, í rhatnám: »LehttWem vwína . . .« 
fA kis Fén Szerrtbte négy szem alma.) 
s: »én egész nétJemet fogom.« 
Nem átkoéódbk, h t m igérék, 
elválik még, hopy mennyit érék. 
(Fél h€t. — F ö négyig doltfOéttMV 

Qlíttítelh (JUtiAi.: 

L6 és ember 

Magén yöé 16 
ballag egy tráfcyésbaekéi rt 
Megfontol táft béofcétja 
reménytelenül egyhangú 
lépteit 
Nézi az utat, 
kerekesapást, pa lany«nokal 
s bólogat 
Talán tűnődik is. 
Nyomában ballag 
egy ember. 
Kezétasn ostor, 
netn légyint véle. 
Mlhek? 
Szeretne jobban 
lemaradni 
az Időtől. 
Egyszeresek metél i , 
halkan szól a lónak 
kétségbeejtő lassúsággal 
cigarettát sodor 
s rágyújt . 
A ló 
okos fejévél hátrafotdul , 
csodálkozva bámul 
moccanna 
s vár türelmesen. 
A séékér 
meleg éa otthonos 
!MálU3«íagbt síállít 
az éhes földek íelé. 

ÓiéUfii: 

V a r i á c i ó k 

Csöhd van — 

apró hullámok fötiróródrtak "» 
a csillapodó mozdulat rezdülései esek. 
ee a 
béke; letisztult Válaszokat 

adhatnék Itt most azoknak, akik bántot tak éft jéíh. 

t á l á n meg i s értéhek, hbgy nlnes benném 
se harag, Bé más effélé átkcfc, tómbőló merég, 
s aztán 
szívvel adnának bará t kezét, 
hogy létünk lángja hiéBa s öihmagaban ne égjsh. 

ti ondok 
s apró sértések félduitzadfiak; 
s ha csupán magam élétét látom, parányi vsgyok; 
komoly 
meggondolással ostoba az 
e f fa j ta önnön fájdaimátttBa merülő fájdalom. 



A rozsdásodat elleni k ü z d e l e m 
^ f e l l e g v ó r á b a n ' ' 

Népgazdasági lag is kiemelkedően jelentős kutatómunka folyik 
lizikal-Kemiai Intézetünkben 

Néhány napja — Hatvan 
felől Ftestre Utaztomban — 
hatalmas, vöröslő iémhai-
mazt pillantottam meg a 
pesti határban: igazi, hami-
sítatlan »rozsdatemető« mel-
lett rohant el vonatunk . . . 
Traktorok, csődarabok, gép-
alkatrészek megszámlálha-
tatlan sokasága — használ-
hatatlanná rozsdásodott álla-
potban hevert egymás he-
gyén-hátén az öt-hat mé-
ternyi magasságú kupacok-
ban. 

Azon gondolkoztam akkor: 
vajon mennyi kára van a 
népgazdaságnak a fémek e 
félelmetes betegségéből. — 
a rozsdásodásból eredően? 

Ma már tudom. A korré-

Horváth József adjunktus korróvíz, Hidrokarbon.it tar-
irányításával — az elektro- ialma viszont igen nagy. 
kémiai polarizációs modszart Dr. H a c k l Lajos .tatinr-
dolgozták ki, mely alkalmai-, segéd. Horváth adjunktus 
r.ak bizonyult arra, noyy közvetlen munkatársa bi-
megfeleíö berendezésbe.! zonyságként egy' íémcsőda-
eléggé pontos adatokat -ad-
jon árról: milyen vizes' ol-

Jozsef kutatásainak erednie, 
rtyét Moszkvától a nyugati 
nagyvárosokig —- mindenütt 
ismerik s értékelik: Moszk-
\ ában elhangzott előadásá-
nak szövegét Cambrldgeóen 
adták ki, s talajkorrúzlós 
cikkgyűjteménye is a közel-
múltban jeleni meg a kong-
resszus-; könyvtár kiadásá-
ban. Washingtonban. 

Messzire ellátni innen, a 
Fizikai—Kémiai Intézet ab-
lakaiból. a Béke-épület ne-
gyedik emeletéről. P.ompás a 
panoráma, távoli vidékeket 

KARIKATÚRÁK 
A m o d e r n egyízerí í&ég 

dalokban lejátszódó korrózió 
sebessége. 

A veszprémlek az ellenál-
1 ás-mérés módszerével pró-
bálkoztak. Ennek lényege. 
hogy fémhuzal átmérőjének 
változásakor változik annak 
ellenállása is: az ellenállás 
változásából következtetnek 
a korrózió ebességére. 

A két módszer összeveté-
sekor arra a következtetésre 

rabot emel tei,. melynek bel- ¿t lehet fogni szemmel eb-
ső felületén hatalmas, kiváló bői a magasból. S ezt az in-
minőségű mészkő-lerakódás tézetet is messzi vidékek 

látható. Ezért van hát szúk- kutatói, tudósai látják. Lát-
ség a jelenleg épülőben levő ják számbaveszik és becsü-
ülepítő és gázleválasztó tar- mc mindenütt, ahol a ¡.érnek, 
tályra Újszegeden. A tartály gépek e makacs betegsege 
működése közben nagyrészt e]jen harcolnak — eredmé-

nyesen, közhasznúan a tu-
dós kutatók. 

Dér Endre 

. z:>i elleni küzdelem szegedi i e h e t j u t n i , hogy nagyjából 
-fellegvárában«: tudomány- hasonló adatokat szolgáltílt-
egyetemünk Béke-ópfilele 
ben jártam. Itt, a Fizikai-

161 kezdődőit 
A vizsgaszezon a Szegedi 

kiválik a karbonát is, s a 
karbonát-lerakódás már lé-
nyegesen csekélyebb lesz. 
Csali a tartály közbeiktatá-
sával lehelett tehát szó ar-
ról, hogy a hőforrás vlzijt az 
újonnan épült városnegyed 
házaiba bevezessék. 

A szegedi kutatócsoport 
nak: a szegedi eljárás e;o- tevékenységének nemcsak a Orvostudományi Egyetem 
nye: kétségtelenül pontosabb termálvíz vizsgálatánál ve- Gyógyszertani' Intézetében, 

Kémiai Intezet falai között adatokat nyújt a korrózió szik hasznát; a kézlszer- a h o j m i j j u s 25-én volt az 
folyik, ez a- ttépgazflasagilag sebességét illetően, — a számgyár — mely exportra JB63—64-es tanév első szi-
is nagyon jelentós l'.ttetó- veszprémi előnye: nem csu- dolgozik, trópusi országokba Korlatl napja A IV éves or-
munka, mely a k-M-rozió p á h vizes közegben alkal- szállítva árait — szintén vostanhallgatók 3 csoportja 
okainak feltárásával, intézi- mazható. hanem kőolafvpzs- igényli tudós kutatóink jó- vizsgázott ezen a napon 
tása mérésével foglalkozik, s ték vizsgálatakor, vasbeton- tanácsait. S minden más MEGLEPETÉSSEL KEZ-
»'lfljen a tekinteti) orszáj;o- husaloknál stb. A mi kuta- • olyan területen tevékenyke- d q d O T T a szigorlat mett 
6i,v> ü elfogadott módszer l,i- tócsoporiunk által kidolgo- dók is profitálnak e kuta- m i n d e n i e l ö l t egy-két apró 
dolgozáshoz vezetett. E z o t t módszer szűkebb terű» fásokból, akik rozsdásodó lé- - . • . " * - - • 
vizsgálatok irányítójától, dr. i e t en alkalmazható . ugyan, mekkel. fém-szerszámokkal, ¡^i^n^eceDr^t " í r t ^ l ^ A 0 W z -
H o r v á t h Jótsef aojunk- de pontosabb mechanizmus- & korrózióra érzékeny alkat- t Q g t u d á a ^ jellemző, hogy 

Szabó Zoltán például meny-uistól megtudhattam.- htf»y vizsgálatoknál — vizes kö-
négy évvel ezelőtti adat sze- z e g ben — kétségtelenül ezt 
ririt az ország népgazdasága- hasznosabb alkalmazni. Épp 
nak a korrózióból eredő köz- precizitása miatt 
vetlen kára mintegy 700 

részű gépekkel dolgoznak 

millió forintot tesz ki. —. a 
közvetett kár legalább 
ugyanannyi. 

Veszprém és Szeged 
tudósai 

A szegedi hint: 
érdekében 

— E módszereknek mely 
főbb területeken veszi a nép-
gazdaság hasznát? — kér-

Nemzetközi elismerés asszonyának rendelte a gyógyszert szigorlati recept-
Az olajkutak, olajvezeté- Jf1}. Bátorság — de Ö nem 

kek működéséné'..' — s min- f é l t attól, hogy esetleg meg-
rienekelőtt a mezőgazdasági mergezi, pontosan tudott 
Sépek alkalmazásánál nél minden dosist. A folytatás j 
kulözhetetlenek az ő taná- » -ió volt. 
csaik, tapasztalataik. Ma Ezután került sor a tulaj- : 
már korróziós üzemi fel- dohképpeni vizsgára. dr. j 
ügyelő szolgálat működik — Jancsó Miklós akadémikus. 

Védekezni csak igen gon- deztük beszélgetés közben több kevesebb sikerrel — egyetemi tanárnál és dr. Ko- I 
dos megelőző intézkedések- dr. Horváth Józseftől. minden vegyiüzembén. Az váts Tibor docensnél. Több 
kél' lehet ellene. S mindé- A;I. , „ . „ üzemi korróziós íeleJösök igen szép felelet hangzott el, j 
nekelőtt azzal a többéves, — Mindenekelőtt a ter- megfelelő szintű képzése el- melyek közül elsősorban 
állandó. kutatómunkával, E f e L é , k < T n S N 6 r e n d ü népgazdasági érdek. Praefort Lászlót kell kiemel-
inelynek egyik központja a leimeresenei. a z uiszagos M l n d B z iparosodás, mind a ni, aki magabiztos, nagyvo-
veszprén? * Nehézvegyipari műszaki rejiesztesi Bízott- mezőgazdaság gépesítésének nalú. alapos tárgyi tudást 
Kuta tő Intézet — alhol dr Rá,g e g i s z e a l a t l f G j l ö d é ^ e é g e t ő e n szükséges- mutató feleletét élvezet volt 
B á c s ^ W ^ W W a — s tak a - magyar termálvizek ^ 1 p s z P a korrózióval és a? hallgatni. A csoport 4.33-as 
melynek másik központja a e l l e n e v a i ó védekezéssel fog- átlageredménye az bizonyít-
mi egyetemünk Fizikai—Ké- 1 " b Ö !

r t 3 ~ i í f Wkozó tanfolyamok megin- ja. hogy szépen felkészültek 
mial Intézete, ahol dr. Hor- . . « S , J ; ditáaát. Eléggé sajnálatos erre a szigorlatra valameny-
váth József irányításával ^ T b í K á a S b ™ ^ tény. hogy az egész dél-ma- . nyien. 
folynak a fémek korróziójá- 1B' J " g -„ < ayarorszégl körzetben nincs Jól kezdődött tehát a vizs- ! 
val foglalkozó kutatások. Ok *f .*f5?f ; f * jelenleg ilyen tanfolyam. gaszezon ebben az intézet-„ i„ maivizeu, rangsorolja azpwai P p H i a „ . v - . m h e r . nv s szerzői a műegyetemen in- _n • n c i « i j u n -
duló korróriós szakmérnöki ? , , i ^ h ^»mrSiun . u t ó m u n k á j a nemzetközi hír- csoporton múlik — a foly-
tanfolyam résztvevői ezániá- g g g j *a " S á s a i t - n é V n e k ö r v e n d : d r ' H o m U h tótás i s s i k e r e s l e s z ' 
ra keszitett egyetemi jegy- k e r ü l é s é r e v ag\- minimálissá 

Pedig szákembereink ku- ben. Reméljük —ez a többi V i l á g j á r ó í r ó k 
Mayer G.vula raiíal 

zetnek is. 
A két egyetem — a veszp-

rémi és a szegedi kuta-
tócsoportja egyébként két. 
egymástól különböző, de 
egyformán értékes módszert 
is kidolgozott már — saját 

redukálására. 
— Ügy hallottuk, önök 

vizsgálták ilyen szempont-
ból az újszegedi hővizet is. 

— Igen, előbb a mi ínód-
és külföldi tapasztalatok fel- szerünk, majd a veszprémi 
használásával —- a korrózl- kollegák módszerének alkal-
vitás vizsgálatát illetően, mazásával. A kútfejnél vég-
Mindkét módszert elfogadta zett kísérleteink eredménye-
a Műszaki Fejlesztési Bi- ként megállapíthattuk, hogv 
zottság. A szegediek — dr. az újszegedi víz gyengén' 

U M l ^ n 
imm 

i j 

Az oktatás és a technika 
Pedagógiai tárgykörű program a szegedi 

nyári szabadegyetemen 
A szabadtéri játékok kie- zium tanára tart referátu-

gészítő programjaként az mot. 
idén elsőízben rendezik meg Bemutatják azt a két han-
a szegedi nyári szabadegye- gost'iimet is, amelyet az öl-
tem előadássorozatát. A jó- szágban először készítettek 
részf pedagógiai előadások tanítási óráról. Az egyik for-
augusztUs 1-én kezdődnek és gatókönyvét tudomáriyegye-
12-én fejeződnek be. A cent- temünk pedagógiai tanszé-
rális probléma: a modern kének munkatársai írták. 

. technikai eszközöknek mi- A központi problémával 
lyen szerepük van az ókta- kapcsolatosan L, N. handa, 
tásban. Ennek megfelelően a Szovjetunió Pedagógiai Tu-
hét témakörből áll a prog- dományok Akadéminjának 
ram: A téma pedagógiái je- kutatója a pedagógio és ki-
lentőségéről dr. GvlSrpy Gá- bernetika összefüggéséről, — 
bor. az Országos Pedagógiai dr. Berdrich Baumann és 
Intézet tanszékvezető tanára Karel Marsalek csehszlovák 
ad élő. — Az audio-vizuális tudósok pedig a filmvetítés 
eszközök a nyelvoktatásban és oktatás problémáiról tar-
címmet dr. Tálas Istvánné. a tanak -előadást. 
Művelődésügyi Minisztérium A szabadegyetem igazga-
főélőadója tart referátumot, tósága dr. Erdei Ferenc aka-
— Sárvári István, az Iskolái démikust. dr Beretzk Péter 
Filmintézet vezetője a veti- kandidátust és dr. Bálint 
tés oktatásbeli jelentőségé- Alajos múzeumigazgatót fel-
ró! beszél. — u televízió- és kérte néhány. Szegedet és 
rádióiskola problematikája- környékét ismertető előadás 
ról Sándor György, a tele- tartására, 
vízió népművelési adásának Az egyetemre jelentkezők-
főszerkesztője ad elő. — a nek iúnius 15-ig kell bejelen-
modern technikai eszközök- teniök igényüket. Eddig 
nek a pedagógus-képzésében, mintegy 230 hazai, valamint 

a felnőtt oktatásban és az f> k " l f ö l d i Pedagógus jelent-
. , . , - u - , . kezett a szegedi nyári egve-

ísmeretterjesztesben betöltött t e m r e A h a I ! g a l ó k látogatási I SBWO kéMléaérőlT 
szei-epéről HoUcs László, a bizonyítványt kapnak az 
budapesti gyakorló gimná- előadások befejeztével. 

A Tiszakutató Bizottság A szegedi Orvostudományi 
vendégeként május ve- Egyetem Gyógyszerésztudo-
gén Szegetlen járt Mr. mányi Karán dr. Mesó Vií-
Harding, ¡1 londoni British mos igazgató-főgyógyszerész 
Múzeum kutatója, aki az ,.Á gyógyszerész-igazgatás 
édesvízi rákokat tanulmá- története" címmel tartott elö-
nyozza. A neves külföldi adásokat. 
vendég dr. Kolosvárv Gábor * 
professzor társaságában ha- , , r J u l M | , M i U | ( i s Kossuth-
lokiránduláson vett reszt a j a s e g y e t c m , t a „ á r n a k . a/. 
Tiszán. Algyőnel az angol orvostudományok doktorá-
tudos olyan rákokra alalt, „ a k Ss!egedi Orvostudo-

edd ,ff hiányoz ak a m a n v i E g y e t e m I. „z. Bel-
British Múzeum gyűjtenie- g y 6 g y Í M a t l Klinikája l«az-
nyehöl. uatójának. a nem»etközlleg 

H, Is elismert, kiváló endokri-
nológusnak tudományos 

A Magyar Biológiai Tár- munkássága elismeréséül 00. 
sflság megrendezte az Aka- születés napja alkalmából a 
démián a VI. Biológiai Ván- Munka Érdemrend arany to-
dorgyűlést. melyen mintegy kozatát adományozta a Ma-
60 szakelőadás hangzott el. gyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa. A magas kitünte-
tést Kisházi Ödön. az Elnöki 

A Hallei Martin Luther Tanács helyettes elnöke 
Egyetem orvosprofesszorai- nyújtotta át Julesz profesz-
nak részvételível ké 'nai ' is szórnak, 
tudományos ülést rendezett * 
Orvostudományi Egyetemünk 
Tanácsa a Szemészet« Kll- Kihirdettek a debreceni 
nlka nagy előadótermében. "»«ágos munkavédelmi 

A tudománvos ülésen Jú- kongresszuson a munkae-
nius 3-án dr. Walter Wlcnert. «eszsegügyl es munkavedel-
dr. Petri Gábor. dr. Fazekas "», Pályázat eredményeit. A 
I. Gyula és dr. Sass Mihály Pályázaton szép sikerrel we-
valamint dr. Ormos Jenő - r ^ f ' ^ í » szegedlek. A dijak 
lúnlus 4-én dr Ivanovirs kf t első. egy második 

György, dr. Huszák István, és két harmadik díjat hoz-
dr. Földi Mihály és dr. Obál t 8 k , eJ" „ . r, , . , 
Ferenc professzorok tartót- E'9^ díjat dr. /a lanyi 8a-
tak előadást tudományos ku- ?«•• Hencz Aurél A» 
tatásaik eredményeiről, szak- István a Telso-
tudományuk egy-egy idö- ö ^ t á s i reform egészségpo-

litikai célkitűzéséiről szóló 
munkája, valamint dr. Fe-
rcnczy Lajos, dr. Gyulai 

József, dr. Kunos József és 
dr. Schnelder Gyula >A Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem munkavédelmi útmuta-
tója« című pályaműve ka-
pott. Második díjjal dr. 
Czimmer László munkáját, 
harmadik díjjal pedig B. 
Hertelendy Magdolna, dr. 
Zalányi Sámuel és dr. Hencz 
Aurél, szakirodalmi doku-
mentációját, továbbá dr. 

Horváth Antalné dolgozatát 
jutalmazták. 

A munkavédelmi ankét 
pedagógiai szekciója az Egye-
temi Könyvtár munkakö-
zössége által összeállított 
munkaegészségügyi bibliog-
ráfia kiadására tett javas-
latot. melyét az oktatási in-
tézmények munkavédelmét 
Irányító szervekhez továbbí-
tottak. 

* 

Szegeden is sikerrel zárul-
tak az Ünnepi Könyvhét 
eseményei. A szegedi könyv-
heti rendezvényeken többek 
között részt vett Tóth Dezső 
irodalomtörténész, Garai Gá-
bor és Papp László költő, 
Szabó Magda, Goda Gábor és 
Komlós János prózaírók, va-
lamint Mikes Lilla előadó-
művésznő. A Szegedi Fiata-
lok Irodalmi Színpadának 
tagjai közül Agai Katalin, 
Jobba Gabriella, Simon Már-
ta, Ábrahám István és Gyilr-
ki László működtek közre 
mai m igyar írók műveinek 
előadásával. A szegedi írók 
közül Németh Ferenc, Tóth 
Béla. Papp Lajos és Bárdos 
Pál találkozott olvasóival. 

* 

A Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium francia nyelvű 
osztálya nagysikerű matinét 
rendezett, melyen részt vett 
és a diákok munkájához gra-
tulált Henri Grenet is, a bu-
dapesti- Fqancia Intézet Igaz-
gatóhelyettese. 

A József Attila Tudomány-
éit,vetem Szervetlen és Ana-
litikai Kémiai Intézetének 
tantermében dr. E, Yu-
kermann frelbergl profesz-
szor tartott előadást — A 
Magyar Kémikusok Egyesü-
lete szegedi csoportja és a 
Tudományegyelem rendezé-
sében — »Qualitativ Metho-
den In der Paplerehrotna-
lographie címmel. 

A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem szemészeti kliniká-
jának tantermében rendel-
ték meg — kiemelkedő siker-
rel— Peregi Ilona ária- *s 
dalestjét, melyen kön- nü-
küdöit Szedlák Ferenc gor-
donkaművész. valamint Bu-
dás Péter zongoraművész. A 
műsorban többek között Ca-
rlssimi-, Bach-, Höndel- es 
Brahms-művek sserepeltek. 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa dr. Freund Mihály 
Kossuth-díjas akadémikus-
nak, a Magyar Ásványolaj 
és Földgáz Kísérleti Intézet 
igazgatójának, eredményes 
munkásságának elismeréséül, 
73. születésnapja alk'<lmáh< \ 
u Munka Érdemrend arany 
fokozata kitüntetést adomá-
nyozta. 

Balatonfüreden június 14 
és július 5 között rendezik 
meg a Füredi Színházi Na-
pokat. A június 14,-i meg-
nyitó ünnepségen Simon Ist-
ván, a Magyar írók Szövetsé-
gének titkára mond beszé-
det. E nápon a Nemzeti 
Színház együttese Szakonyi 
Károly: Életem. Zsóka! Cí-
mű darabját adja elő a Vesz-
prémi Petőfi Színház. 20-án 
írók, kritikusok és színészek, 
21-én pedig drámaírók ta-
nácskoznak as új magyar 
dráma prolémálról. 



Négy utazó 
sok hasznos tapasztalat 
Beszámoló külföldi oktatói és tudományos tapasztalatokról 
a Jogi karon 

Jogászkongresszuson 
Bolognában 

Dr. P ól а у Elemér tan-
székvezető professzor 1963. 

sem veszi körül az épületet 
és maga az intézet a sza-
badban, egy erdő ' mellett 
áll. 

Felsőoktatási reform 
az NDK-ban 

mai jog recepciója csak 
Németország részéről tör-
tént meg, noha a római jog 
egyes intézményeit és a ró-
mai jogi nomenklatúrát más-
hol is átvették. Érdekes ma-
gyar vonakozású része is 
volt a kongresszusnak, 
ugyanis foglalkozott Wer-
bőczy Tripárt i tumával . Mi-
óta a jogtudomány részéről 
megkezdték a hármaskönyv 

Bensőséges hangulatban jából külön- tanszékek mű- egy központban tökéletesen 
folyt le az Állami és Jog- ködnek, ahol főleg a gazda- ellenőrzik. 
tudományi Kar Szakszerve- . . . . . . , , „ , . . • . ... 
zeti Bzottságának legutóbbi 6 3 8 1 e l e t h e z k a p c t o l o d ü J 0 g l 

rendezvénye. Dr. P ó l a y ismereteket sa já t í t j ák el a 
Elemér tanszékvezető pro- hallgatók. Figyelemre méltó, 
fesszor a kari szakszerveti hogy a gyakorlattal igen 

n > l t ó j í 8 u t á n "külföldön " j á r t s z o r o s kaPC«»1^1»«» vannak ¿ ¡ ^ " a " bolognai" 'egyetem 
professzorok élménybeszá- a hallgatók, év elejen ugyais vendége volt, ahol ebben az 
mólói teték színessé és érté- meghatározott ideig a leg- időben Accursius, a római 
késsé az összejövetelt. különbözőbb területen gya- jog egyik kiemelkedő közép-

Elsőként dr. F o n y ó An- korlati munká t végeznek, kori művelője halálának 700 
tal, a Kar dékánja emléke- Igen érdekes volt a beszá- éves évfordulója alkalmabol 
-e t t meg az NDK-ban tett moló oktatási jellegű tapasz- a jogtörténészek és jogaszok 
tanulmányi jellegű ú t j án talatokon túlmenő része, részére kongresszust rendez-
tapasztaltakról. Célja a f ia- mely Bulgária államigazga- tek, melynek tárgya a romai 
talkorúak bűnözési okainak tási szervezetének felépíté- jog középkori fejlődése volt. 
tanulmányozása volt. Igen séré és ezen belül az egysé- A kongresszuson részt vet-
nagy érdeklődést keltett az ges állami és párt ellenőr- tek romanisták, kanomstak, 
NDK-beli Lenin községben zés szerveire vonatkozott. A germanisták A kongresszus 
lévő nevelőintézetről szóló lengyel jogászok életével tárgya Accursius élet-
megemlékezés, ahol korszerű kapcsolatos beszámolóból művének méltatása és 
nevelési elvek szem előtt megtudhat tuk, hogy a jo- ennek kapcsan a római 
tar tásával a nevelőknek si- gászképzés igen fejlett , hét jog európai ujjaeledése volt. 
került kialakítani egy olyan jogi kar van az országban. Megállapítottak, hogy a ro-
csszetartozási szellemet, A jogtudománynak is ked-
ímely mellett maga a kö- vezőbb a helyzete mint ná -
zősség is egy pozitív i rányú lünk, ugyanis működik egy 
nevelési tényező. A módszer úgynevezett Szervezéstudo-
sikerét igazolja, hogy a kí- mány intézet á Jogtudomá-
sérleti rendszer bevezetése nyi Intézet keretén belül, 
óta még szökés sem fordult melynek feladata tényanyag 
elő, meg sem próbálkoztak gyűjtés, 
a bentlakók, noha kerítés 

Hollandiai 
tapasztalatok 

Dr Maday Pál tanszék- elemzését, igen sok vi tára 
vezető docens i f júkor i emlé- adott okot Werbőczy római 
kek felidézésével kezdte jogi ismereteinek forrása. A 
Hollandiáról szóló élmény- legkülönbözőbb nézetek ala-
beszámolóját, ugyanis 1924- kultak ki a tekintetben, hogy 

A későbbiek folyamán a ben ő is azok közé a f iata- valóban a rómi jog alap-
dékán elvtárs oktatási jelle- i 0 k közé tartozott, akik jain ál lanak e azok vagy csak 
gű tapasztalatok ismertető- » csereakció keretében hosz- a római jogi szakkifejezesek 
sére tért át, mely ugyan- J z a b b ideig Hollandiában utalnak a romai jogrend-
csak tanulságos volt, íigye- tártózkedtak. Kedves el- szerre. A legújabb megálla-
lembe véve a . nálunk is nar mény volt számára, hogy pitás szerint a magyar sza-
pirenden lévő felsőoktatási viszont lá that ta a holland bad királyi varosok jog-
reform .problémáit. Az NDK- ,nevelőszülőket", akiknél könyvéből men te t t e Wer-
ban a joghallgatók két év akkor volt. Az általa elmon- bőczy, a szükséges ismerete-
alatt sa já t í t j ák el a jog alap- dottakból megál lapí that juk, ket. Majd megemlékezett a 
ismereteit. Ezt követően két hogy a fejlődés egyes terű- professzor Bologna Ravenna 
részre oszlik a hallgatóság, létein messze magunk mö- történeti emlékeiről, 
az egyik szakon túlsúlyban gött hagytuk Hollandját . Így 
vannak a gazdasági élethez például míg nálunk egysé-
kapcsolódó jogágak, vala- ges ál lamilag szervezett ok-
mint a nemzetközi magán- ta tás folyik, ott még feleke-
jog oktatása, a másik sza- zeti egyetemek is vannak, 
kon pedig a büntetőjoggal sőt igen intenzív tevékeny-
kapcsolatos tárgyak oktatása, séget fejenek ki az oktatási 
Természetesen ezek mellett monopólium biztosításáért, 
a hallgatók tanul ják mind- A holland viszonyokról be-
azt, ami ál talában a jogász- számolva elmondotta, hogy 
képzés alapja. Éppen ezért Hollandiában a nők lénye-
az államvizsga tárgyai már gesen kevésebb fizetést kap-
egységesek a két szaknál. nak, a lakbér a fizetés jelen-
rr i - a - í i » tős részét köti le. G&zdasági 
lalalkozas lengyel es téren a legfejlettebb kapita-

bolgár jogászokkal lista országok közé tartozik 
Hollandia, s volt gyarmatait 

Dr. M ar t o ny i János figyelembe véve nem kizáró-
tanszékvezető professzor lag az anyaországé az érdem 
Bulgáriában és Lengyelor- a gazdasági fejlődés terén 
szágban tett látogatásáról elért színvonal vonatkozásá-
emlékezett meg. Bulgáriában ban. Figyelemre méltó volt 
a szófiai jogi kar vendége a beszámoló azon része, mely 
volt. Ez az egy jogi kar a közlekedés tel jes villamo-
működik az országban, mé- sításáról szólt, ezen a téren 
gis jogi oktatás igen széles addig jutottak el. hogy a 
körben folyik, mer t a há- közutak forgalmát helikop-
rom Közgazdaságtudományi tereken elhelyezett televízi-
Egyetemen jogi oktatás cél- ós berendezések segítségével 

dr. Fábián Eszter 

Tanárképző Főiskolák Országos Szpartakiádja 
Szeged 1964 

Május 9—18-én rendezték Nők: 100 m : Mucsi E. (SZ* 
meg Szegeden a már hagyó- 13,4 mp, 400 m : Gulyás M. 
mányossá váló — 14. — Ta- (SZ) 65,1, Magas: Tóth Zs. 
nárképző Főiskolák Orszá- (P) 152, Távol: Mucsi É. 
gos Szoartakiádját , mintegy (SZ) 435 cm. Súly: Gulyás 
250 résztvevővel. A verseny 
zók (A Szegedi-, Pécsi-, 
Egri-, Nyíregyházi Tanár -
képző Főiskolák és a Bp.-i 
Gyógypedagógiai Főiskola 

M. (SZ) 11,20 m, Gerely: 
Szabó K. (SZ) 35,16 m, 4X100 
m: Szeged 54,9 

Tornában a két rivális, 
Péc s és Szeged ezúttal is 

hallgatói) négy sportágban n a g y c s a t á t v í v o t t ' S z e r e n " 
mérték össze tudásukat . k é n t v á "ozo* t a helyzet az 

Atlét ikában kiemelkedő élmezőnyben és végül mind 
volt a szegediek szereplése. 3 nok, mind a férf iak verse-
ié versenyszámból tízet nyében néhány tized különb-
megnyertek. Különösen Ró- s é g g e l Péc s i győzelem szü-
nai, Gulyás és Mucsi Éva letett-
tűnt ki Kosárlabdában a pécsi fiúk 

győztek, a további helyezé-
Eredmények: seket — mert egyenlő ké-

Férfiak: 100 m : Ludányi pességű csapatok — a pil-
M. (SZ) 11,6, 800 m : Hon ti lanatnyi dobófonna döntötte 
R. (P) 1,56,5, Magas: Takács el. Női kézilabdában sok 
P. (P) 180 cm, Távol: Nagy J fejlődés mutatkozott. Pécs 
(P) 641, Súly: Rónai (SZ) Szeged, Eger — a döntőben 
13,45 m, Gerely: Var jú L. körbeverték egymást — szín-
(SZ) 51, 65 m, 4X100 m vonalas mérkőzéseket vívott. 
Szeged 45,1 A szpartakiádon gyengébben 

Az évszázad mérkőzése! ? 
~ Alsóváros*—»»Felsőváros- ben 2 gólt lőtt, s igy 3:l-es 

3:1 (1:®) alsóvárosi győzeleminel vég-
Május 20-án nagy cseme- zödött az „évszázad mérkő-

gének ígérkezett a Tanár- zése". 
képző Főiskola tanárainak a pályáról levonuló csa-
„házibulija" az Ady téren, patok tagjai kísértetiesen 
A két épületben levő inté- emlékeztettek a vizsgáját 
zetek oktatóinak összecsapó- befejező hallgatóra, aki elé-
sa valóban „nemes vetélke- gedetten nyugtázza: átmen-
dés"-t hozott. Az Alsóváros tem. Ezúttal azonban a min-
együttese már az első félidő- dig szenvedő fél, a hallgató 
ben megszerezte a vezetést, vizsgáztatott, ott a pálya szé. 
(Nagy László lőtt parádés lén: jobbat is láttam... 
gólt.) Szünet után a felsővá- Pedig igazán jó játék 
rosiak kezdeményeztek töb- volt... A győztes csapat 
bet, eredményesen. Egy kö- (Kovács, Hornyák, Honti, 
zépre adott labdát Nagy An- Bába, Orgovány, Nagy. dr. 
tal szerzett meg, s ballébas, Kováét. Petrusán, Dér, Rieaz, 
élesen « kapufa mellé .föl- Varga) különösen megér-
dött lövését Kovács Iván iemli • dicséretet. A Felső-
nem védhette. (Nagy gól város is mindent megtett — 
volt) 1:1. A szurkolók — vol, különösen Nagy Antal tünt 
lak vagy 300-an — most nem ki — egyetlen mentségük 
tudták melyik csapatot buz- lehet. az cuenfél mindhárom 
ditsak. Végül is az Alsóvá- ..... „ , ,, . _ 
roshoz Pártoltak. Szurkolá- gol>at ° Testnevelést Tanszék 
suk nem is maradt hatásta- oktatói szerezték, 
lan. Honti az utolsó 10 perc- -sis-

szerepelt Budapestnek és 
Nyíregyházának hadd hoz-
zuk fel mentségére: nincs 
testnevelési szak a főiskolán. 
Végeredményben a szegedi 
szpartakiád elérie ; cél já t : 
nemes vetélkedés, sportszerű 
küzdelem, ismerkedés 

A versenyeket jó és nontos 
szervezés kísérte, a szparta-
kiád üde színfol t ja volt vá-
rosunk sportéletének. Kár , 
hogy az illetékesek, a ren-
dező házigazdák nem valami 
jr. propagandistáknak mu-
tatkoztak, legalább az egye-
temi hallgatósag körében 
ktllött volna e g / ..is nép-
szerűsítést, p ropasand í t ki-
fejteni, legalább eg -két pla-
kát erejéig . . . 

Farkas István 

Sporthírek, 
eredmények , 

Május 16—17-én rendeztek 
meg Debrecenben az Or-
szágos Főiskolai Bajnoksag 
döntőinek atlétikai részét. 
A szegedi versenyzők a vá-
rakozásnak megfelelően sze-
repeltek. Talán csak Rónai 
nyúj tot t gyengébb teljesít-
ményt, mint amilyenre szá-
mítottunk. Egyénileg Sár-
kány szerepelt a legjobban-

A kis kéményseprő 
A József Attila Tudomány- zeneiséggel keltette életre a 

egyetem Ságvári Endre álta- morózus „tanti" szerepét. A 
lános gyakorló iskolája a Ze- Fekete Bob szerepében Kö-
neművészeti Szakiskola kéndy József szólalt meg — 
KISZ-szervezetével együtt- szépszínű baritonnal. Peregi 
működésben, anyáknapi Ilona, a harmadik felnőtt 
ajándékműsorként mutatta szereplő kultúráltan, bübájo-
be Benjámin Bri t ten: A kis san énekelte Roan szerepét. 
kéményseprő című gyermek- Kiss Mária, az immár husza-
operáját. Öröm beszámolni dik éve a Ságvári iskolában 
arról, milyen pezsgő zenei tanító énektanár, és volt nö-
élet van évek óta a munka vendéke, Bárdy Sándor szak-
főrészét vállaló Ságvári gya- iskolai hallgató, kiválóan irá-
korló általános iskolában, nyitották a betanítás mun-
1959-óta kétszer is elnyerte káját és az előadást. A gyer-
gyermekzenekaruk az uttö- mekszereplők: Szűcs Kata-
rők kulturális szemléjén az un> Barta Miklós, Tátra i 
országos aranyérmet. Zsuzsa, Kárpáti Mariann, 

Az énekkar és a népes elő- Székely Éva, Gombay Ildikó, 
adógárda most is kirobbanó pusztai Mária, Zoltán Do-
közönségsikert aratott. A rothea, Szécsi Edit, Nacsády 
szereplők ügyesen hangsú- András és Zsedényi István — 
lyozták a kisopera humorát, H & - gyermekhang-
s a komediazas minden lehe- u, . ~ 
tőségét kiaknázták. Kemény fukkal meltan vívtak ki - a 
Klió operaénekesnő kitűnő közönség hosszas ünneplését. 

S * A * К • U£ 
Rovatvezető: dr. BLAHÖ GYÖRGY 

A SAKKVILÁG 
FENEGYEREKE 

„Férfidicsőseget szerző 
[gyűlésbe se j á r t már, 

harcba se m e n t . . . " 
(Homérosz: Iliász, I. 490; 

Devecseri G. ford.) 
Vajon akad-e, aki a siker re-

részt az olimpián, csak nyilat- hogy Fischernek ma már csak 
kőzik. Ezúttal még lakoniku- egy igazi ellenfele van, de ez 

vagyis san : „It 's school! 
kezdődik a tanév. 

Az elköveUcező években kitel-
jesedik. de már nem érik. 1959-
ben még ö segiU a jugoszláv 
tengerpar ton Talt a hivataios 

ményében veheti fel a hkrcöt világ ba j nokjelölt l cimhez, 1960- hiszi, 
Fetroszjánnal? — tet tem föl a ban Lipcseben már döntetlenül felér 
szónoki kérdést legutóbb e he- mérkőzik vele, 1961-ben Bledben 
lyen. Van Uyen sakkozó, lega- Pedig mar lesöpri a tábláról (itt 
lábbis egy föltétlenül — csak « * szovjet résztvevő: Keres, Tal, 
éppen nincs ott az amszterdami Petroszján és Geller ellen 3,5 
versenyen, mely e rovat meg- pontot ér el!). Stockholm 1362-
jelenésekor már befejeződéshez ben osztatlan diadal, Curacao 
közeledik tapasztalatai után kedvéért meg-

reformál ják a világbajnoki Miért nem indult Fischer? 
Miért marad t távol ezúttal a 
legutóbbi zónaközi verseny fő-
lényes győztese, napjaink — sa-
ját s a közvélemény ítélete sze-
rint egyaránt — legesélyesebb 
vi iágbajnokjelöl t je? 

Nem tudni. E pil lanatban még 

rendszert, az idei USA ba jnok 
ságot (egyébként 14 éves kora 
óta megszakítás nélkül bajnok) ma tekintélyes családfő 
4 nemzetközi nagymester és 2 kedelmi szakember 
nemzetközi mester jelenlétében 
100 %-os eredménnyel nyeri. En-
nek a 100 %-os ba jnokságnak 

nem értek ide az ezzel kapcso- mind a 11 Játszmáját leközli a 
latos híradások és vélemények. híre nyomán idegesség tá-
(Talán kegyeletsértően hangzik, mad a moszkvai nagymesterek 
de igy van: most érezni igazán berkeiben. 
Tóth László elhunytát — az 6 Am nemcsak sakk-kar r ie r je : 
-íróasztalán már sorakozna né- nyilatkozatai is terebélyesednek, 
hány újságkivágás és magán- AZ iskolát o t thagyja („Sakk-

. levél!) Pár hét múlva ugyan vi lágbajnok akarok lenni és 
többet fogunk tudni , de aligha 
leszünk okosabbak, hiszen a 
publicity-t kedvelő i f j ú nagy-
mester körül kavargó hírek és 
nyilatkozatok megrostálásában 
eddig is ki-ki a sa já t ízlésére 
támaszkodhatot t csupán. 

Pályafutása tüneményes és 
eddig — hol a gyermek Capa-
blancához. hol az 1893-as Las-
kerhez hasonlítottuk, de ideje, 
hogy be m e r j ü k vallani: — a 
sakktör ténelemben párat lan. 6 
éves korában tanul meg nővéré-
től .sakkozni, 13 éves korában 
az USA i f júsági bajnoka, rá egy 
évre ismét. Ez az az esztendő, 
amikor a rövidnadrágos Bobby 
ismételt ámulatba ejti a világot: 
indul az USA nyílt ba jnoksá-
gán és győz, a zárt ba jnoksá-
gon (Reshevskyvel együtt ott 
az egész észak-amerikai sakk-
elit!) veretlenül első, m a j d a 
portorozi zónaközi versenyen 
(itt tör át az „ú j hullám"!) 
bejut a vi lágbajnok-kandidátu-
sok közé. Világszenzáció: 15 
éves érett nagymester! 

Amerika reménykedhet : visz-

ehhez a célhoz az amerikai kö-
zépiskolai tanterv semmi hasz-
nos támogatást sem nyúj t !") , 
megtudjuk, hogy magyar kis-
ipari cipőt hord (párja 100 dol-
lár), ingeit ugyanott varra t ja , 
ahol Kennedy elnök és hogy 
milyen kastélyt akar építtetni, 
ha világbajnok lesz. Viselkedése 
bizonyos mér tékben elüt a meg-
szokottól és a kellemes társas 
együttélés biztosítására kialakult 
normáktól. Megszakítatlan soro-
zatban hazája bajnoka, de oly-
kor nem ismeri el a sorsolást, 
távolmaradásával fenyegetőzik — 
majd mégis váraüanul elindul. 
Az észak-amerikai sakkhegemó-
niát eldöntő párosmérkőzése 
Reshevskyvel nem a sakktábla 
mellett, hanem a bíróságon fe-
jeződik be. A várnai olimpia 
előtt Botvinniket egy hónapon 
át pökhendi nyilatkozatokkal 
bombázza és ingerli — hogy 

aztán hata lmas: 6 maga. 
Amszterdamba se ment el. 

Vajh ' mikor lá t ja be, hogy hi-
ába a nagy tehetség, a sakk-
világ nem nyilatkozatokat akar , 
hanem já tszmákat . Vagy azt 

hogy a Western Open 
Piatigorsky Kupával cs 

az USA bajnokság 100 •/«-a ér 
annyit , mint egy Pet rosz ján 
elleni 51 •/«? 

A kis csodagyerek Sammy 
Reshevskyt, aki számolni meg 
nem tudott és csak 3 színt is-
mert, de szimultánkörútón j á r t a 
be a világot, a gyámhatóság 
kivette kizsákmányoló szülei kés-
zéből és nagykorúságig nevelte; 

keres-
sakk-

nagymester . Sa jna Fischer már 
nagykorú és még Amerikában 
sincs olyan paragrafus , melynek 
a lapján meg lehetne menteni 
— önmagá tó l . . 

Álljon itt egy minia tűr leg-
utóbbi diadalaból ( fá jdalmas em-
lékeztetőül, hogy milyen nagy-

szerű já tszmákat csiholhatott 
volna ki belőle az amszterdami 
mezőny!): 

GRÜNFELO VEDELEM. 
Byrne — 
1S«3. 1. d4 Hf6 2. c4 g 6 S. S 3 
C6 4. Fg2 d5 5. cd cd 6. Hc3 
Fg7 7. e3 0 - 0 ». Hge2 Hc6 S. 
0—0 b6 1». b3 Fa6 11. Fa3 Be8 
12. Vd2 e5! Nem fél az izolált 
gyalogtól 13. de HeS: 14. Bfd l 
A f2-gyalog fá jda lmasan fogja 
nélkülözni őrét Hd3 15. Vc2 HÍ2: 
16. Kf2: Hg4+ 17. Kgl He3: lg. 
Vd2 Hg2:! Byrne csak Hdl:-et 
vár ta 1». Kg2: d4 20. Hd4: Fb7+ 
21. Kf l 21. Kgl-re Fd4:+ 22. 
Vd4: B e l + 23. Kf2 Vd4:+, 21. 
Kf2-re Vd7 22. Fb2 Vh3 23. HÍ3 
Fh6 24. Vd3 Fe3+ 25. Ve3: Be3: 
26. Ke3: Be8-f 27. K12 Vf5 Vd7! 
Bossolimo még a demonstrációs 

R. 
Vork 

végül mérkőzésükön nyer t állás- táblánál azt magyarázta, hogy 
ban kiengedje a kezéből. Hol 
kamaszos szertelenségnek, hol 
lélektani hadviselésnek neveztük 
magatar tását — de amikor az 1983-

szatérnek Morphy napja i? Az- as év legjelentősebb versenyétől, 
USA olimpiai csapatának esé- a káprázatosan díjazott Piatigors-
lyei lényegesen megnőnek — de ky Kupától (állítólag különdí ja t 
1958-ban már a kifej lődött Fi- k ö v e t e l v e . . . ! ) távolmaradt, már 
scher áll előttünk. Nem vesz csüggedten be kellett lá tnunk, 

22. VÍ2 kielégítő védelmet nyúj t , 
de világos látta, hogy a r ra 
Vh3+ 23. Kgl Bel-H dönt és 
föladta. 

Hibaigazítás: a 7. fe ladványban 
gl-en világos huszár áll! í r j 
beküldési ha tár idő: június 2«. 

Három számban ért rf jé 
helyezést, közepes eredmé-
nyekkel. Gulyás hármasugné 
eredménye is szép. Feltűnő, 
hogy a m á r hagyományos 
szegedi számban, a női m a -
gasugrásban ez első öt he-
lyezet között nem találunk 
szegedi versenyzőt. 
Eredmények: (Szegedi vo-
natkozásúak!) 

Nők: 
100 m 2. Sáykány 12,7 m p 
200 m 3. Sárkány 27,2 mp 
4x100 m 2. SZEAC 53,1 mp 

Férf iak: 
Hármasugrás: 2. Gulyás 

14,12 m 

A SZEAC kosárlabdacsa-
pata Bp.-en 97:62 arányú 
vereséget szenvedett a 
MAFC együttesétől. 

A SZEAC férf i röplabda-
csapata 3:2 arányban győ-
zött a Ju t a II ellen. Ezzel 
a győzelemmel biztosították 
második helyüket a megyei 
bajnokság tavaszi idényében. 

SZEGEDI EGYETEM 
A József Attila Tudomány-
egyetem. az Orvostudományi 
Egyetem a Tanárképző Főis-
kola lapja. Megjelenik ha-
vonta kétszer. Főszerkesztő: t-apn 
Lajos. Szerkesztőség: Szeged. 
Magyar Tanácsköztársaság ú t ja 
10 Tel. : 51-98, 23-30 Kiadásért fe-
lel: Kovács László a Csongrád 
megyei Lapkiadó Vállalat Igaz-
gatója. Kiadóhivatal: Szeged. 
Tanácsköztársaság ú t ja 10 Tel.s 
35-00, 31-16. A lapot az Intézmé-
nyek pártbizottságai t e r jesz t ik 
Ara 90 fillér. Előfizetés negye* 

évre 3 Ft 

Szegedi Nyomda Vállalat, 

Г 


