X v i h . évfolyam 16. szám
• "M. december 10.

•

?*

•

Honoris causa doktoravatás
(3.

m

.

Beszélgetés Cseh Tamással.
(4.

y.

A

»h« m 'tf

S Z E G E D I

k
¿•^.'"ú-'ft jAu^..'-

F E L S Ő O K T A T Á S I

-

.A

il-™
' •

I N T E ZM E N I EK

jMB.
.

,.' : >

' '

•

*'-.«•
- V ••?
' •:

L A P J A

H U S Z O N Ö T ÉVES
A SÁGVÁRI GIMNÁZIUM
November 27—29. között rendezték meg a hagyományos „Ságvári Napok"-at, amely egyrészt a
József Attila Tudományegyetem
gyakorló gimnáziuma diákjainak
és tanárainak hagyományos öszszejövetele, másrészt négy szegedi középiskola (a Ságvári mellett
a Tömörkény, a Tiszaparti és a
" Radnóti gimnáziumok) találkozója is. A mostani Ságvári Napok
jubileumi rendezvény volt: keretében ünnepelték
a
gimnázium
fennállásának 25. évfordulóját.
A háromnapos találkozó november
27-én, délelőtt az ún.
*fordított nap"-pal vette kezdetét,
amelyen a gimnázium egy-egy
tantárgyban legjobban felkészült
tanulói tartották meg a tanórák a t Megválasztották a Ságvári
napok időtartamára a diákigazgatót ie — Gaizer Tamás III. d.
osztályos tanuló személyében —,
aki — funkcióját betöltendő — a
szellemi vetélkedők zsürielnöke
volt, s a sportversenyeken is ő
adta át a díjakat. 27-én délután.
koszorúzást
rendeztek a Ságvári
szobornál,
m a j d megnyitották a
képzőművészeti
kiállítást, ahol a
gimnázium diákjai által készített
grafikákat, fotókat, fafaragásokat
stb. tekintették meg az érdeklődők. Ekkor került sor a TÖ-TISÁ-RA, a négy gimnázium
közti
sportversenyek
lebonyolítására,
amelyen a csapatok női röplabdában, férfi kézilabdában és rögbiben mérték össze erejüket Este Kecskés András pantomimművész adott műsort a díszteremben,
m a j d táncház következett ahol a
táncokat Trabálka István adta
elő és tanította be.
Másnap délelőtt a Fáklya moziban ünnepi nagygyűlést rendeztek. A nagygyűlésen megjelent
többek közt Bányainé dr. Birkás
Mária, a városi tanács elnökhelyettese. dr. Schmidt József, a városi pártbizottság
munkatársa,
Novákné Halász Anna, a városi
KISZ-bizottság első titkára, s
jelen voltak a JATE, a társintézmények, a patronáló szervek képviselői, valamint a Ságvári gimnázium korábbi igazgatói, taná• rai, tanulói. Az ünnepség a Ságvári Endréről szóló énekkel kezdődött majd Deli Mária mondta
el Nagy László Tűz című versét.
Ezt követően dr. Valkusz Pál, a
gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket Felolvasta
Pttpp Gyulának, a városi tanács
önökének a 25 éves jubileum al-

kalmából az iskolához intézett levelét, s röviden megemlékezett az
elmúlt negyedszázadról.
Hangsúlyozta az elért eredményeket,
s utalt árra, hogy a gimnázium
épület-. és helyiségproblémáit a
mai napig nem sikerült véglegesen megoldani. Dr. Valkusz Pál
után dr. Kristó Gyula, a JATE
oktatási rektorhelyettese mondott
ünnepi beszédet. Az egyetem vezetése nevében köszöntötte a jubiláló gimnáziumot,
majd —
hangsúlyozva, hogy 25 év nem
nagy idő, de arra elég, hogy egy
nagyobb közösség alkotóvá váljon — áttekintette az iskola történetét. Röviden szólt a gimnáziumi iskolatípus kialakulásáról,
majd sorra vette a Ságvári gimnázium történetének fontosabb
állomásait.
A gimnázium alapításával a város 1955-ben kapott ú j a b b szellemi bázist. Az első tanévben kilenc osztályban kezdték meg az
oktatást, de Bokor Istvánnak, az
első iskolaigazgatónak és a tizennégy fős tanári karnak óriási
problémát jelentett, hogy a város
különböző területén levő épületekben kellett tanítaniuk, s az iskola felszerelése is erősen hiányos
volt. A nehéz körülmények ellenére az első tanév végén a tanulók átlagos tanulmányi eredménye 3,35 volt.
A gimnázium
1956. május 20én vette fel Ságvári Endre nevét.
1958 szeptemberétől a gimnázium
a szegedi tudományegyetem gyakorló iskolájává, az egyetemi tanárképyés szerves részévé lett.
Ezzel együtt javultak az oktatási
körülmények, s hamarosan megindult a szakosított képzés. Először a francia .tagozaton, majd
matematika-fizika és angol szakosított tantervű osztályok is indultak. A differenciált kéozéssel
együtt az oktatáshoz szükséges
technikai felszerelés Is bővült:
1968-tól a biológiai - előadóban
zártláncú televízió működik, 1970tőt a gimnázium m á r nyelvi laboratóriummal rendelkezik.
1958 óta minden tanévben 18
osztályt indítottak, a ginmázium
tanévenkénti átlaglétszáma 560—
570 fő. A hetvenes években véglegesen kialakult a gimnázium
profilja, mely szerint az iskola elsődleges célja az egyetemekre,
főiskolákra való felkészítés. Átlagosan a végzett (érettségizett) tanulók 90—95 százaléka jelentke-

(5. oldal)

Fiatal orvosok fóruma
16. oldal)

1979 óta fakultatív képzés js folyik a gimnáziumban. Ebből a
szempontból szakmai kísérletek
színhelye az iskola: ú j tantervű
oktatási formákkal próbálkoznak,
s a Magyar Tudományos Akadémia irányításával a komplex természettudományos oktatás tantervét feldolgozó kísérleti munkákat is folytatnak.
A gimnázium tanári karának
létszáma ma ötven fő, közülük
egy kandidátusi és hét doktori
fokozattal rendelkezik. A volt tanítványok közül hátán Sub auspiciis rei publicae popularis dóktori címet nyertek el.
Dr. Kristó Gyula, a Ságvári
gimnázium munkájának méltatása után, a JATE Egyetemi Tanácsának nevében a „JATE Emmékplakettje"
kitüntetést nyújtotta át. dr. Valkusz Pál igazgatónak, a tanári kar több tagjának
jutalmat a d o t t
Ezt követően a patronáló vállalatok — a Volán X. számú Vállalata, és a Helvéciái Állami Gazdaság — vezetői, valamint Novákné Halász Anna szalagot kötöttek az iskola zászlójára. Majd
dr. Hajdú János, a Röntgenklinika orvosa, volt Ságvári gimnazista mondta el Ady Endre: Üzenet
egykori iskolámba című versét.
Végül Harmat Csaba, a gimnázium KISZ-titkára a diákok nevében mondott rövid köszönő beszédet.
Az ünnepség második részében
értékelték a Ságvári Napokra benyújtott pályamunkákat
és kiosztották a díjakat, valamint levetítették a Ságvári Endréről szóló.
Harminckét nevem volt című
filmet

Az agytornát követően Nagy
Bandó András humorista műsorát élvezhették az érdeklődők.
A Ságvári Napokat befejező
szombat délután először Vangel
Róbert és Hoppentháler
Gábor
gitárzenéjét majd Vass Gábor
színművész műsorát hallhatta a
közönség. A háromnapos rendezvényt disco zárta.
B. Gy.

A.

Jogásznapok

zik felsőoktatási intézménybe, s
közülük 70—75 százalékot vesznek ' föl. A gimnáziumban húsz
éve folyik esti és levelező tagozatos oktatás. Az elmúlt 25 évben
a nappali tagozaton összesen 2969,
az esti és levelező tagozaton 1073
tanuló végzett a Ságvári gimnáziumban. Az oktatás eredményességét jelzik az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken
elért helyezések. A 25 év alatt
43 helyezést (I.—X. hely) értek el
a Ságvári tanulói, ezek közül 9
első helyezés volt Az utóbbi öt
évben 63-an tettek le francia és
angol középfokú
nyelvvizsgát,
felsőfokú minősítést pedig két
tanuló kapott.

Másnap rendezték meg a „tonár-diák agytornát".
A vetélkedőn a különböző „villámkérdések" megválaszolásán túl a csapatoknak ügyességükről is számot kellett adniuk: tortadíszítésben és célbadobásban például. A
mindvégig szoros versenyt végülis a tanárok csapata nyerte, minimális különbséggel.

ünnepséged

oldal)

Dombormű és díszkút

28-án délután került sor a
TO-TI-SA-RA
szellemi
vetélkedőre, amelyen Ságvári Gimnázium csapata diadalmaskodott A
vetélkedő után a négy középiskola tanulóiból
alakult
színjátszó
csoport bemutatta
Moliére: Kényeskedők című
komédiáját.

A gimnázium diákjai a jubileumi

oldal)

A SZOTE oktatási épületének falán elhelyezték és november
27-én felavatták Tóth Valéria szobrászművész diszk úttal egybekomponált bronz domborművét Az avatási ünnepségen — amelyen megjelent Szabó G. László, a Csongrád megyei tanács elnökhelyettese
és Bányainé dr. Birkás Mária, a városi tanács elnökhelyettese —
dr. Cserháti István oktatási rektorhelyettes méltatta a Dóm téri
oszlopcsarnok portrészobrainak sorát mirftegy lezáró lírai ihletettsóSTŰ ú j képzőművészeti alkotás művészi értékeit.

Dr. Antalffy György
a Mecsnyikov Egyetem
díszdoktora
Az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetem december 5-én ünnepi tanácsülésen az államtudományok terén kifejtett nemzetközi jelentőségű munkásságáért
és a szovjet egyetemekkel kialakított testvéri kapcsolatok kiépítésében végzett több évtizedes
kezdeményező
szerepéért
dr. Antalffy
György jogászprofesszornak, a József Attila Tudományegyetem rektorának honoris causa, díszdoktori oklevelet ítélt oda. A diploma átadásakor az előterjesztő
jogi
kár
dékánja és V. V. Serdjuk
rektor
méltatta dr. Antalffy György érdemeit.
Dr. Antalffy György, egyetemi tanár, a József Attila Tudományegyetem rektora, az államés jogelméleti tanszék vezetője,
1920-ban született Szegeden.
A
város felszabadulása utáni időszakban jelentős közéleti tevékenységet fejtett ki, felelős beosztásokban
dolgozott,
többek
között főszerkesztője volt a Délmagyarországnak.
A szegedi egyetem tanáraként
az elsők között teremtette meg
Magyarországon
a
marxista
szemléletű állam- és jogelmélet e t Tudományos munkássága is

elsősorban az államelmélet kérdéseihez kötődik. Több könyve,
monográfiája, száznál több publikációja jelent meg. döntően e
témakörből. • Tudományos
tevékenységét összefoglaló munkája
Állam — politikai rendszer —
társadalom címmel, nemrégiben
jelent meg. A jogtudomány nemzetközileg elismert szaktekintélye, tagja több nemzetközi szer-"
vezetnek, többek között a Revue
de Droit Contemporain című
nemzetközi folyóirat öttagú szerkesztő bizottságának. 1969 óta
az állam- és
jogtudományok
doktora.
Kiemelkedő a közéleti tevékenysége. Országgyűlési képviselő, az MSZMP Csongrád megyei
végrehajtó
bizottságának
tagja, az ' országgyűlés jogi bizottságának titkára, a Magyar
Jogászok Országos Szövetségének elnöke. Három ciklusban
volt a JATE Állam, és Jogtudományi Karának dékánja. 1958—
64. között, 1976 óta a tudományegyetem rektora.
A díszdoktori diploma átvétele
után dr. Antalffy György megköszönve a kitüntetést.
államés
jogtudományi
kutatásairól
tartott előadást.

Dr. Kornidesz Mihály
látogatása a JATE-n
Dr.
Kordinesz
Mihály,
az
MSZMP Központi Bizottságának
tagja, a KB tudományos, közoktatási es kulturális osztályának
vezetője november 27-én Szegeden tett látogatása során felkereste a József Attila Tudományegyetemet. A Központi Bizottság osztályvezetőjét dr. Antalffy
György rektor tájékoztatta a tudományegyetemünkön
végzett
oktató-nevelő
es
tudományos
munkáról. A vendég ellátogatott
as egyetem pedagógiai tarts zé-

kére, ahol dr. Ágoston György
tanszékvezető
egyetemi
tanár
adott tájékoztatást a tanszék tevékenységéről, elmondva, hogy
a nappali tagozatos
hallgatók
oktatása mellett jelentős eredményeket érnek el a levelező tagozatos kepzésben és a tudományos munkában is. A beszélgetés során szó esett a kutatómunkának az oktatásügyben továbbfejlesztését célzó aktuális témáiról a legújabb eredmenyekről és
módszerekről.

Elismerés

Dr. Kedvessy György egyetemi tanár, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézete Igazgatója több
évtizedes tudományos.
oktatói,
szakmai és közéleti munkássága
elismeréseként a „Kazay Endre"
kitüntető emlékérmet vette át,
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság legutóbbi ünnepi közgyűlésén.

Szovjet vendég

November 27-én Szegedre érkezett G. Volkov, a Szovjetunió
Kommunista
Pártja
Kommunyiszt című elméleti folyóiratának rovatvezetője. Szegedi látogatása során felkereste a József
Attila Tudományegyetem
Filozófiai tanszékét, és eszmecserét
folytatott egyetemünk oktatóival.

Konferencia a gyermekek nyelvéről
A gyermek nyelve mindenkit
érdekel. Aki „gyakorló" apa
vagy anya önkéntelenül a gyermeknyelv kutatója lesz — hacsak néhány évre is. Rengeteg
érdekességet nyújt az igazan tudományos kutatás is.
Néhány
évtizeddel ezelőtt egy ú j tudományág követelt magának helyet: a psttchoLingvisztika. Ezen
belül a gyermeknyelv
kutatása
már annyi eredménnyel büszkélkedhet, hogy megérett az idő
tudományos konferencia rendezésére.
A Magyar Tudományos Akadémia elhatározta, hogy évente
egy napot a gyermeknyelvnek
szentel, és konferenciát rendez
Szegeden. A szervezéssel a Juhász Gyula Tanárképző Fötskola
orosz tanszékét bízták meg.
Az I. Gyermeknyelvi
Konferenciát november 20-án rendeztek Szegeden. A megnyitó beszédet dr. Moholi Károly, a Fótskola főigazgatója mondott.
Szépe
György szakmai bevezetőiében a
kutatások viszonylagos lemaradásáról
beszélt. Arról,
hogy
nincs szakmai közvélemény, a
kutatók elszigetelten dolgoznak.

így eredményeik nem nagyon
hatnak a további munkára. Többek között ezen is próbálnak segíteni a szakma művelőinek találkozójával, a
konferenciával.
A délelőtti plenáris előadásokon
két magyar pszichológus, valamint Mikes Melánia
újvidéki
nyelvész és egy szovjet kutató, A.
R. Balajan tartott előadást, majd
vita következett
Délután csoportra oszlottak a
résztvevők. Az egyik szekció az
ontógenetikus nyelyfejlődéssel, a
másik az alkalmazott gyermeknyelv kérdéseivel foglalkozott.
Főleg pedagógusok és nyelvészek foglalták össze kutatásaik
eredményét. Nagy vitát váltott
ki Lengyel Zsolt, főiskolai tanár "előadása, a hangtani rendszer fejlődésének néhány kérdéséről. Kiragadott példákon keresztül arra próbált meg rámutatni,
hogy a gyermeknyelv a felnőttek nyelvének nem „kicsinyített
mása", vannak olyan jelenségei, amelyek felnőtt korra eltűnnek, sőt egyáltalán nem is
jelentkeznek a gyermekkor után.
(A konferencián — a pszicholingviszttka rövid múltja miatt

Kérdőjelek és felkiáltójelek
Amikor októberi első lapszámunkban a fenti címmel közzétettük Lehoczky Pál vitaindítóját,
azt gondoltuk, végre fórumot kaptak mindazok, akiknek véleményük van a KISZ-ről. A vitaindi• tó izgalmas volt. mert több oldalról, több szempo'ntból vtzsgalta
ezt a közösségi formát, több kérdést. vetett föl. s számos — a szervezetet, s tagsagot, a vezetőséget
érintő — olyan mozzanatra hívta
fel a figyelmet, amelyekről lehet
és kell Is vitatkozni, amelyekkel
kapcsolatban nem haszontalan a
gondolatcsere.
Er. a gondolatcsere azonban —
valójában! — nem valósult meg.
Illetve lapunk hasábjain csupán
néhány ember adta közre véleményét. lgv a szó igazi értelmében vett vita nem Jött — nem jöhetett — létre. Ha ennek okait
kutatjuk, akkor mindenekelőtt arra a — miért is tagadnánk? —
lassan közismert tényre kell utalnunk, hogy a „Szegedi Egyetem"et az egyetemisták egy része nem
olvass» rendszeresen. (Bizonyara
szerenytelenségnek tűnik, de ki
kell mondanuk: nem csupán a
lap színvonala miatt. A „prekoncepción alapuló fenntartást" —
ezt már többször leírtuk — csak
közösen tudjuk
megszüntetni!)
Ugyanakkor tudomásunk van arról is, hogy kisebb közösségekben,
csoportokban nem maradt hatástalan a vitaindító és a hozza kapcsolódó cikksorozat. Például a
SZOTEATRUM POLITIKUM fóruma is foglalkozott a felvetett
kerdesekkel, ha nem is olyan
nagy nyilvánosság
előtt, mint
amit egy lap olvasótábora jelenthet. Az utóbbi szerkesztőségi üléseken lapunk külső munkatársai
elmondták, hogy tapasztalataik
szerint spontán szerveződésű kisebb közösségekben is „tovább
élt" a KISZ-vita.
Ezt igen örvendetesnek tartjuk,
azt azonban mar kevésbé, hogy

— kisebb kommunikációs nehézségek merültek fel a nagyrészt nyelvész résztvevők és az
egyes pszichológus előadók között. Az ilyen találkozások a
szakmai „tolvajnyelv" alakulásat
is elősegítik.)
Szépe György zárszavában sikeresnek értékelte a konferenciát. Elmondta, jó lenne, ha a
résztvevők itt kialakult baráti,
szakmai kapcsolatai továbbra is
megmaradnanak, es jövőre mindenki ismét el tudna
jönni.
Terv a kapcsolatfelvetel a Becsi
Egyetemmel és a Genfi Pszichológiai Körrel, a jövő évben részvételükre is számítanak. A jugoszláv és szovjet kutalókkal
eddig kiépített együttműködést
feltétlenül szeretnék bővíteni. A
Romániában.
Csehszlovákiában
folyó kutatások pedig azért érdekesek számunkra, mert a kétnyelvűség kérdésével foglalkozó
tanulmányok
nagy
részében
magyar—szlovák vagy magyar—
román nyelvekről van szó. Szeretnék, ha az ezekben az országokban élő kutatókkal is rendszeres kapcsolatot tudnánk teremteni.
M. K.

Együttműködési
szerződés

ezekből a továbbgyűrűző kisebb
November 24-én — a József
nyilvánosságú vitákból nem volt
Attila Tudományegyetem
és a
alkalmunk semmit sem közölni.
Dél-magyarországi
Magasés
Ez a tény. önmagában, a szerMélyépítő Vallalát
állami.
és
kesztőség azon véleményét látszik
társadalmi vezetőségének
képviigazolni, amelyet egyrészt abban
selői
jelenlétében—együttműköa bizonyos „névtelenség"-jelen
dési szerződést irlak ala a két
ségben próbáltunk megfogalmazKISZ-vezetői.
ni, másrészt pedig a KISZ-vitá-1 intézmény
hoz
kapcsolódó
szerkesztőségi
A szerződés értelmében a Jócikkben.
zsef
Attila
Tudományegyetem
KISZ-szervezete
segítséget nyújt
Szeretnénk hinni, hogy mindez
a DÉLEP vállalat KlSZ-eseinek
nem így van, s ezt nemcsak Lea mozgalmi munka politikai, tuhoczky Pál vitaindítója erősíti, 1 dományos es kulturális területehanem az a néhány hozzászólás,
in, és szorgalmazza az alapszeramit alkalmunk
volt közölni.
vezetek közötti közvetlen kapUgyanakkor bizonyosak vagyunk, csolatfelvételt. A DELEP vállalat a jövőben hatékonyabban táabban Is, hogv a közölt vitacikmogatni fogja a JATE nemzetkek nem érintettek minden fonközi építőtáborának megszervetos problémát, vagy ha igen, hi
zését és lebonyolítását, valamint
bájuk is éppen ez volt: megmaszakmai segítseget nyújt a turadtak a jelenségek fölvetésénél,
dományegyetem ifjúsági létesítde nem hatoltak mélyebbre, a léményeinek karbantartásához.
nyegig. Pedig e feladat elvégzé
Az együttműködési szerződés
sének aktualitását nemcsak az a
keretjellegű. Az abban foglaltak
megvalósítását a bizottságok titkétségtelen tény jelenti, hogv a
kárai félévenként értékelik s
KISZ-élet mostani
formájával
meghatározzák a további tennibaj van. hanem a közelgő KISZvalókat.
kongresszus is, amellyel kapcsolatban az egvik legfontosabb tevékenység a mozgalmi munka
értékelése, a közösségi
és az
egyeni munka kritikája. Nyilvánvaló, ezek az értékelések — melyek most még váratnak magukra
— elkészülnek majd, de egy-egy
A József Attila
Tudományalapszervezeti, intézményi vezeegyetem Közművelődési
Bizotttőség hivatalos állásfoglalásába
sága december 7-en 11 órakor
kórushangversenyt
rendezett az
bújva csökken az egyéni felelősegyetem aulájaban a
Szegedi
ségvállalás súlya, s valószínűiig
Egyetemi Énekkar
fennállásának
ezzel egyenes arányban zsugorod-i
55. évfordulója tiszteletére.
nak össze a vélt vagy valós probA hangversenyen közreműkölémák.
dött a jubiláló kórus, a Budapesti Műszaki Egyetem KamaraMindezzel szembesítve azt a
kórusa és a
Hódmezővásárhelyi
tényt, hogy igazi vita nem alakult
Városi Kórus, valamint
Bárdy
Sándor, dr. Szűcs István,
dr.
ki a kérdő- és a felkiáltójelekről,
ZáÁibó Géza, Kerényiné Varjasi
aggodalmunknak adunk hangot.
Ida, Varjasi Gyula, Szecsi
Éva
A továbbiakban nem akarjuk erőés Szécsi István előadóművészek.
szakolni a vitát, a lap hasábjain
Zongorán kísért Tóth Edit. Jámborné Raffa Éva, Fekete Márta
— szűkebb közösségekben bizonyára eredményesebb lehet- Ez és Bottkáné Égető Mária.
Délután a regi és mai dalosok
azonban nem jelenti azt, hogy elzártkörű
találkozóján
vettek
zárkózunk a vitaanyagok közlésérészt a tudományegyetem KISZklubjában.
től a következő félévben.

JUBILEUMI
HANGVERSENY
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| VINKLER LÁSZLÓ
Vlnkler László tragikus hirtelenseggel elment közülünk. A
fájdalom, a megdöbbenés üli meg
szívünket. Szerettük, tiszteltük,
feltekintettünk Szeged legjejentő-'
sebb festőjére. A Tanárképző Főiskola Rajz és Művészettörténeti
Tanszékének létrehozója, alapítója volt, a rajztanárok és jóképességü festők egész sorát nevelte
fel. látta el életreszóló tanácsokkal. Vinkler László a legnehezebben
megközelíthető festők közé tartozik. Mindenki elismeri művészi
kultúráját es mesterségbeli felkészültségét, de sokan kétkedve fordultak el szerteágazó tevékenysége láttán. Ha azonban kissé figyelmesebben megyünk végig pályáján, fel lehet fedezni a következetes harcot, úgynevezett „útkereséseiben". Azok közé tartozik,
akik a maguk emberi útjának,
mind újabb élettartalmakkal telítődő a régebbinek ellentmondó,
majd az ismét felemelő mozgásának kifejezését tartják lényegesnek. Valójában nem is áll olyan
elszigetelten
ezzel a belülről
kényszerű feladattal, hiszen ha
csak a magyar művészettörténetén nézünk végig ebben az évszázadban, igen sok mesternek voltak „korszakai", amelynek bizony
stiláris ellentétekben is kifejezésre jutottak. Szerencsesebb az a
múlt századi festő
nemzedék,
vagy a jelen kornak néhány alakja. akik megtalaltak a maguk
nyelvezetét, nem viaskodva a kifejezés formáinak sok lehetőségén, életük végéig problémamentesen dolgoznak. Minden művész
beleszületik egy szituációba, beletanul egy iskolába: ez a szituáció
esetleg egybeesik a kor lényeges
tartalmával,
tartalmazhatja
a
történelmi irányzatot, de ellentét-

ben állhat vele. A művész, ha
művész át kell, hogy hassa saját
sorsát, a történelem szélesebb
mozgásának
ritmusával.
Neki távolról sem adatott meg
az -egység, élete újabb szituációk
felé sodródott, egyéni és társadalmi sorsfordulók között próbált
helytállni. Ebben a küzdelemben
mégis megtartani a fejlődés szerves, belső szükségből épülő rendjét; ez volt az igazi feladata. Megtudta-e oldani? Madách is csak
biztatást adott, megoldást nem
tudott ő sem. Voltaire, Goethe is az
utolsó szó jogán javasolt megoldást de ezt már harcán túlinak
feltételezte.
Vinkler művészi világa a pedagógiai tevékenységgel szinkronban állt. Művészete Szeged —
Délmagyarország
avangardja.
Nagy Péter-i módon ablakot vágott a 20. századi európai törekvéseknek, az Alföld kellős közepén. Általa ismerte meg a főiskolai hallgatósag, a fiatal művészgeneráció Van Gogh, Cezanne. Gauguin, Picasso. Braque, Matissf
stb., a korszerű művészet nagv
pilléreit. A vizuális nevelésben a
legfontosabb elve a személyiség
tiszteletben tartásával a művészi
önkifejezés sokféle útját, lehetőségeit tárta a hallgatóság elé. A
természet renaissance ábrázolásától az absztrakcióig minden fokozatát ismerje meg alkotó módon
a tanárjelölt, és e széles skála ismeretében találjon
önmagára,
fejlődése nyitott legyen!
A művész — tanar generációk
százai szívében, lelkében Vinkler
László a műyész, a tudós és a pedagógus munkássága hatasa kitörölhetetlenül élni fog.
Emlékét megőrizzük.
CS. PATAJ MIHÁLY

DR. R É D E I L Á S Z L Ó .
Tudtuk. hogy betegsége súlyosra fordult, mégis
bíztunk
felépülésében. Az utolsó hónapokig tapasztaltuk, hogy az elerötlenedő
testben a
tudomány
szenvedélyes szeretete változatlan lánggal lobog. Innen fakadt
az
irracionális
reménykedés,
hogy a szellem ereje még feoká' lg éltetni fogja, hogy megoldja
a tőle megszokott szívóssággal
és — ez a helyes szó — gyöngédséggel vizsgált csoportelméleti problémát, s talán még új
témához is kezd.
Nem így történt. Még megérte nyolcvanadik születésnapját,
s fogadhatta az országos megbecsülés, á tanítványok szeretete
külső jeleit. Az anyag törvényei
azonban
győzedelmeskedtek.
1980. no\#mber 21-éri jött a lesújtó hír: Rédei László nincs
többé.
Személyében az egyetem régi,
nagy, legendás hírű professzorainak egyikét vesztettük el. Hajdani hallgatói őrzik
szavait,
mozdulatait; a
kiemelkedőkre
tudományával, az átlag-diákra
egyéniségével hatott. Előadásainak felejthetetlen zamata volt.
Lassan beszélt, egyszer-egyszeriróniával
kommentálva
saját
mondatait. Lehetett ezeket
az
előadásokat nem érteni, hiszen
mélyek, tömörek voltak; lehetetlen volt azonban nem szeretni.
Most, amikor búcsút veszünk
Tőle, idézzük fel életútjának néhány állomását. 1900-ban született. Matematikai tehetségére
már középiskolás korában felfigyeltek. Középiskolai tanár lett;
ezen a pályán közel két évtizeden át működött. Eközben vált
az algebrai számelmélet nemzetközi tekintélyű tudósává.
aki
végül 1940-ben, az akkor újjászervezett
szegedi
egyetemen
kapott katedrát. Itt kezdte meg
absztrakt algebrai vizsgálatait,
melyekkel a néhány év alatt a
semmiből létrejött hazai absztrakt algebrai iskola megalapítójává vált. A magyar algebristák
mindegyike — közvetlenül vagy
közvetve — az Q tanjtványa,
vagy legalábbis az 0 1954-ben
magyar nyelven megjelent hatalmas algebra-könyvéből szívta
magába e tudomány alapjait.
Ezt a könyvet csakhamar lefordították
német,
majd
angol
nyelvre. Ezeken a nyelveken jelent meg másik nagy műve a
geometria alapiairól, maid két.
speciális algebrai
kérdésekkel
foglalkozó monográfiája is.
Rédei László kutatói arculatára egyrészt néhány nagy téma

teljességre
törekvő.
kimerítő
vizsgálata Volt jellemző, másrészt pedig az a hatodik érzék,
mellyel
jelentektelennek. mas
esetekben
pedig
kimerültnek
latszó
problémakat
felemelt,
életet lehelve beléjük. Ilyen félbehagyott nagy probléma volt a
véges egyszerű csoportok leírása. amelyre mintegy negyven
évi szünet után Redeinek egy
1950-ben megjelent cikke fordította ismét a matematikusok figyelmét. Most harminc évvel
később, a véges egyszerű csoportok „térképéről"
eltűnőben
vannak a feher foltok: e ..térképre" az utolsó vonásokat rajzolják a kutatok.
Rédei László Szegeden töltötte 'legtermékenyebb
évtizedeit.
1967-ben költözött Budapestre,
ahol a Matematikai Kutató Intézet algebrai osztályát vezette
nyugalomba vonulásáig. A nyugalom azonban nem pihenest jelentett számára, hánem lehetőséget. hogy ideje nagy
résZet
kutatásaira fordítsa. Egyetemünk
továbbra is magáénak tekintette, s ö sem szakadt el az Egyetemtől, mélynek tanácsa a József Attila Emlékéremmel tüntette ki, majd }971>-ben tiszteletbeli doktorrá fogadta. Ezután is
többször járt Szegeden a nyári
algebrai konferenciák vendégeként.
,, ,
Eredményes munkásságát számos kitüntetéssel becsülték meg
az
arra
Illetékes
testületek.
1940-ben megkapta a
Kőnig
Gyula Emlékérmet, az
akkori
Idők legmagasabb matematikai
elismerését. 1949-ben a MagyarTudományos Akadémia levelező
tagja, 1955-ben pedig
rendes
tagja lett. 1962-ben tagjai közé
választotta a Leopoldina Német
Természettudományi
Akadémia.
Két ízben kapott Kossuth-díjat,
megkapta a
Munkaérdemrend
arany fokozatát,
nyolcvanadik
születésnapján
pedig a Szocialista Magyarországért
Érdeméremmel tüntették ki.
Rédei
professzor
egyszerű,
bölcs ember volt.. őszintén örült
munkája megbecsülésének,
de
sohasem a kitüntetés vágya hevítette. Hajtóereje egy élethoszszig tartó nagy emberi érzés
volt, a tudomány szenvedélyes
szeretete, mely tizennégy éves
kamasz korában lobbant benne
lángra egy kisvárosi utcasarkon,
ahol egy varázslatos pillanatban
önmaga számára felfedezte —
újra felfedezte — Moivre nevezetes törvényét.
DR. CSÁKÁNY BfiLA

A Módszertani Közlemények
jubileuma
A Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola' dísztermében december
1-én az intézmény szakszervezeti
bizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság elnöksége, ünnepi
ülést tartott a Módszertani Közlemények megjelenésének 20. évfordulója
alkalmából.
Az ülés résztvevőit dr. Siposné
dr. Kedves Éva docens, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola szakszervezeti bizottságának titkára
köszöntötte, majd felkérte dr.
Szendrei János tanszékvezető főiskolai tanárt, a ' szerkesztőbizottság elnökét, nyissa meg az
ünnepi
szerkesztő
bizottsági
ülést. dr. Szendrei János megnyitójában elmondta, hogy az
eredetileg 2000 példányszámmal
induló körzeti lap 7300 példányos, országosan olvasott lappá
vált az elmúlt 20 esztendő során. Kiemelte azt, a lap tevékenysége az általános
iskolai
módszertani kultúra fejlesztésére
irányul, s az oktatás-nevelés
mindennapi munkáját igyekszik
segíteni.
A Módszertani
Közlemények
feladatairól és eredményességéről
Szabó G. László, a Csongrád megyei tanács elnökhelyettese szólt.
Hangsúlyozta, hogy az 1961-ben
indult lap működése során minó'g gyorsan reagált a magyar
oktatásügy változásaira, s nagy
részt vállalt a pedagógusképzésben. illetve a továbbképzésben.
Jelentőségét növeli, hogy a közölt tanulmányokból valamennyi
szaktárgy oktatója meríthetett,
s ezáltal az önképzés egyik leghatékonyabb forrása lett. Szabó
G. László végezetül megállapította, hogy a Módszertani Közlemények a haladó, hasznos pedagógiai
nézetek elismert terjesztője hatiánkban.
Dr. Szűcs László, az egri Ho Si
Minh Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Pedagógus Szak-

^.e.-vezet elnökének megemlékezését követően dr. Moholi Károly,
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója ismertette dr.
'Carnóc Mártonnak, a Művelődési Minisztérium főosztályvezetőhelyettesének értékelését. Végezetül Tatár István megyei vezető
szakfelügyelő méltatta a Módszertani Közlemények tevékenységét, kiemelve annali. a gyakorlati oktató-nevelő munkához való kötődését
A Módszertani
Közlemények
működésének értékelése után dr.
Siposné dr. Kedves Éva a Pedagógusok szakszervezete
központi
vezetősége és a Művelődési. Minisztérium kitüntetéseit
adta át
a lap munkatársainak, illetve a
kiadásban és a terjesztésben
eredményesen munkálkodó dolgozóknak.
Érdemes Szakszervezeti Munkáért kitüntetésben részesült Gél
Géza nyugalmazott
főigazgatóhelyettes, a lap alapító tagja és
dr. Riesz Béla főiskolai docens,
alapító tag. A
Szakszervezeti
Mt'káért kitüntetés ezüst fokozatával jutalmazták dr. Dobcsányi
Ferenc főiskolai docenst, a lap
szerkesztőjét, és dr Szendrei János főiskolai tanárt, a szerkesztő bizottság elnökét. Kiváló Dolgozó kitüntetést
kapott Rovó
Liszlóné a kiadó
munkatársa.
Vinifzteri
Dicséretben részesült
dr. Békésiné dr. Fejes Katalin.
egyetemi adjunktus és Bálint József műszaki szerkesztő.
A főiskola Szakszervezeti
Bizottsága és a Módszertani Közlemények nevében oklevelet adományoztak dr. Zentai Károlynak,
Juhász Károlynak,
dr.
Puskás
Albertnek.
Blazsetics
Ferencnének, dr. Kerékgyártó
Imrének,
dr. Zukovics Imrének, dr. Veszprémi Lászlónak. Nagy Józsefnak,.
Tánczos Tibornénak, Liboj Istvánnénak és Szekeres
Péternek.

Már megint közeledik a rémség.. i

Diákköri fórum i

A SZOTE
Gyógyszerésztudományi Karának KISZ -szervezete
ebben az évben is megrendezte
diákköreinek „házon belüli" bemutatkozását. Lassan már hagyománynak is tekinthetnénk ezt
az eseményt, hiszen 1977. óta
harmadik alkalommal nyílik lehetőség a hallgatók számára,
hogy 10 perces előadások formájában beszámoljanak
diákköri
munkájukban eddig elért eredményeikről. tapasztalataikról. Ez
az egyik szempont, amely miatt
várjuk, hogy a fórum hagyományt teremtővé váljék. A másik szintén nem elhanyagolható;
a diáktársak, hállgatók nyerhetnek betekintést tanáraik sokszor
egyáltalán nem látványos, de
sok időt és energiát igénylő
munkájába.

Fórumunk
vendégei
voltak:
dr. Lázár György egyetemi tanár a TDK- Tanács orvosegyetemi elnöke, dr. Kedvessy György
tanszékvezető egyetemi tanár, a
Cyógyszertechnológiai
Intézet
vezetője, dr. Gábor Miklós egye-

temi tanár a Gyógyszerhatástani
Intézet professzora, aki e rendezvény életre hívásában és szervezésében hasznos
segítséget
nyújtott
Ijődi Eszter kari KISZ-titkár
megnyitó szavai után dr. Bujáid
Mária üléselnök kérte fel a hallgatókat előadásaik megtartására.
A Gyógyszerészi Vegytani Intézetből Koczka Péter IV. éves, a
Gyógyszerhatástani
Intézetből:
Mihók Ildikó IV. éves, a Gyógyszer-technológiai Intézetből: Regdon Géza, Sohajda Attila, Szűcs
Erzsébet,
a Gyógynövény
és
Drogismereti Intézetből Pál Éva
ugyancsak IV. éves hallgatók
kaptak szót.
A hallgatóság figyelmesen, érdeklődéssel hallgatta a 10 perces
összefoglalókat
Több
kérdés
hangzott el. majd Lázár profeszszor értékelő, komoly tanácsokat
adó szavai következtek. A kellemes légkörben lezajlott rendezvény zárásaként a KISZ-titkár a
résztvevőknek átadta a jól meg.
érdemelt könyvjutalmakat.
L. E.

Díszdoktorok avatása
az orvosegyetemen
Honoris causa doktorrá avató
ünnepélyt rendezett a Szegedi
Orvostudományi Egyetem november 27-én az aulában. A díszdoktoravató ünnepi tanácsülést dr.
Petri Gábor rektor nyitotta meg.
Köszöntötte a megjelenteket közöttük dr. Hutás Imre egészségügyi miniszterhelyettest
Török
Józsefet, a Szeged városi pártbizottság első titkárát, dr. Sebe Jánost, a Csongrád megyei pártbibizottság osztályvezetőjét. Prágai
Tibort, a városi tanács általános
elnöhelyettesét és a Honoris causa doktorrá avatandó dr. Lőrincz
Ferenc, dr. Karlheinz
Renker,
és dr. Straub F. Bruno professzorokat. Bejelentette, hogy a SZOTE
Egyetemi Tanácsa 1979. évi Illés IV. rendes ülésén hozott egyhangú határozatával úgy döntött,
hogy Straub F. Bruno akadémia
kust, Karlheinz Renker és Lőrincz
Ferenc professzorokat az orvostudományok terén elért,
nemzetközileg is kiemelkedő eredményeik elismeréséül, az egyetemünkhöz fűződő kapcsolataik erősítéséül, az egyeten díszdokroraivá fogadja.
Dr. Földes Vilmos, a SZOTE
Altalános Orvostudományi Kará- •
nak dékánja ismertette dr. Lőrincz Ferenc professzor tudományos tevékenységét.
Lőrincz Ferenc 1898. október
15-én Bálványosváralján született.
Egyetemi tanulmányait 1919-ben
kezdte a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Karán s 1924-ben Szegeden fejezte be. 1922-től a szegedi
egyetem Szövet- és Fejlődéstani
Intézetében gyakornok, majd tanársegédként dolgozott 1928-ig a
Kórbonctani Intézetben. 1928-ban
az Országos Közegészségügyi Intézetbe adjunktussá nevezték ki,
1934-ben a budapesti tudományegyetem Orvostudományi Kara
magántanárrá habilitálta. 1936ban a Szegedi Tudományegyetem
Közegészségtani-Kórtani Tanszékén egyetemi tanárrá nevezték ki.
1942-ben az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatójává ne-'
verték ki, ahol 1944 októberéig
működött, amilcoris demokratikus
magatartása miatt állásából felfüggesztették. A felszabadulás
után az Országos Közegészségtani
Intézet főigazgatójaként folytatta
munkáját. 1948-ban saját kérésére nyugállományba helyezték. Ezt
követően az Országos Kémiai Intézetben működött tanácsadóként.
1950-ben meghívták a Konzerv-,
Hús- és Hűtőipari Kutató Intézet
megszervezésére
és vezetésére.
1959-ben az Országos Húsipari
Kutató Intézet igazgatójává nevezték ki. 1969-ben vonult nyugdíjba.
Tudományos munkássága elsősorban a parazitológia területén
világhírű. 1974-ig 152 közleménye
jelent meg, s — részben társszerzőkkel — 17 monográfiát és
könyvet írt. 1935-ben Balassa ée
Mészáros Károly jutalomdíjat kapott, 1952-ben a TMB kandidátusnak, 1956-ban pedig az orvostudományok doktorának nyilvánította. 1954-ben Munka Érdemrenddel tüntették ki. 1962-ben
megkapta az Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója kitüntetést. 1963-ban
a Szocialista ' Munkáért Érdemrend kitüntetésben részesítették.
1965-ben megkapta a SSgmond
Elek tudományos díjat és emlékérmet, s ez évben az Olasz ATlatorvostudományi Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. 1969ben a Munka Érdemrend arany
fokozata kitüntetésben részesült.
Húsipari kézikönyvéért 1974-ben
nívódíjat kapott. Í978-ban a Munka Érdemrend arany fokozatát
kapta. A szegedi egyetemhez 60
éves tudományos kapcsolat fűzi.
Mindezek
alapján a SZOTE
Tanácsa dr. Lőrincz Ferenc professzort az egyetem Honoris causa doktorává avatta. A díszdoktori oklevelet dr. Petri Gábor rektor
adta át dr. Lőrincz Ferencnek.
Ezután dr Földes Vilmos dékán dr. Karlheinz Renker professzor tudományos tevékenységét ismertette.
Karlheinz Renker 1921. május
19-én Németországban. Pirna —
— Conitz-ban született. Orvosi óklevelét a berlini Humbold Egyetemen szerezte meg 1948-ban.
1948—50-ben belgvőgvászati képzésben részesült. 1951-től 1956-lg a
Stralsundl políklínfka főorvosa, s
egyidejűleg a szocfálhlgiéne asolránsa a bertmi egyetemen. 1958ban habilitált, docenssé nevezték
M, s ez évben a Halle Wlttenber-

A SZOTE ú j tiszteletbeli doktorai az avatóünnepségen: Lőrincz
renc, Karlheinz Renker és Straub F. Brúnó
gi Martin Luther Egyetem meghívta a Szociálhigiéne tanszék
igazgatójának, 1962-ben nevezték
ki ugyanitt tanszékvezető professzorrá. 1965-tól 1967-ig a hallei egyetem prorektora, 1972-től
1977-ig az orvoskar dékánja, jelenleg pedig prodékánja.
Tudományos tevékenysége során elsősorban a rehabilitáció, az
oktatásszervezés, a szociálpolitika
és a szociálhigiéne története foglalkoztatta. Eddig 32 könyve, monográfiája jelent meg, továbbá
204 közelménye és 183 népszerű
tudományt» cikke. Vendégelőadó
volt 35 különböző egyetemen.
Számos nemzetközi tudományos
egyesület és társaság tagja, tevékenységét több magasrangú kitüntetéssel ismerték el. A Magyar
Orvosok Tudományos Egyesületeinek Szövetsége 1968-ban tiszteletbeli tagjává választotta, több lengyel, csehszlovák és amerikai tudományos elismerést, kitüntetést
kapott Ez évben az Egészségügyi
Világszervezet Rehabilitációs Csoportjának elnökévé választották.
A Martin Luther Egyetem és a
SZOTE között 1963 óta fennálló
barátsági és tudományos együttműködési szerződés tartalmi fejlesztésében kimagasló érdemeket
szerzett
A SZOTE Tanácsa
mindezek
alapján Karlheinz
Renker professzort az egyetem Honoris causa
doktorává avatta, s dr. Petri Gábor rektor átadta neki az erről
szóló díszdoktori oklevelet.
Ezt követően dr. Földes Vilmos
dékán ismertette dr. Straub F.
Bruno tudományos tevékenységét.
Straub F. Bruno 1914. január
5-én született Nagyváradon. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi
Karán kezdte, majd a harmadik
év után átiratkozott az egyetem
Természettudományi Karára, ahol
1936-ban avatták doktorrá. Az
egyetem Vegytani
Intézetében
1937-től 1945-ig dolgozott tanársegédként 1937—1939-ig Rockefeller ösztöndíjjal Cambridge-ben
végzett biokémiai tanulmányokat.
1941-ben egyetemi magántanári
kinevezést kapott a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi
Karán. 1945-ben megbízták az Orvosi Vegytani Intézet igazgatásával. 1946-ban ezen a tanszéken
rendkívüli tanárrá nevezték ki.
1949-ben a budapesti egyetem
Orvosi Vegytani tanszékére nyilvános rendes tanárrá nevezték
ki; s itt dolgozott 1970-ig. 1960ban megbízták a MTA Biokémiai
Intézetének igazgatásával, majd
1970-től 1978-ig az MTA Szegedi
Biológiai Központja főigazgatói
teendőinek ellátásával. 1978-tól a
budapesti Enzimológiai
Intézet
igazgatói teendőit látja el.
1949-ben választották az MTA
rendes tagjává. Az úiiászerve*ett
MTA elnökségi tagla lett 1956-ig.
1962-től 1967-ig az MTA Biológiai
Osztályának titkára, 1967-től 1973-

ig az MTA alelnöke, 1973-tól ismét az MTA Elnökségének tagja,
1948-ban s 1958-ban Kossuth-díjat kapott 1951-ben a Népköztársasági érdemrend V. fokozatával,
1954-ben, 1960-ban és 1970-ben
Munka Érdemrenddel, 1974-ben a
Magyar Népköztársaság Zászlórendjének II. fokozatával tüntették ki. 1978-ban a Csongrád megyei, Tanács Alkotói-díját, 1973ban a londoni „Ciba Foundation"
aranyérmét kapta meg.
1969—1971-ben a Nemzetközi
Atomenergia ügynökségben magyar kormányképviselő, 1969—70ben a Kormányzótanács alelnökeként működött, 1972 óta a Nemzetközi Atomenergia ügynökség
tudományos
tanácsának tagja.
Számos hazai tudományos egyesületnek és nemzetközi tudományos társaságnak tagja. A berlini
Humbold Egyetem és a lublini
Marié Curie Sklodowska egyetem díszdoktora.
A biokémia több területét gazdagította kiemelkedő felfedezéseivel. Mint a szegedi biokémiai iskola tagja részt vett a biológiai
oxidáció mechanizmusának felderítésében. Intenzíven foglalkozott
a flavin enzimekkel. Nevéhez fűződik többek között a diaforáz
izolálása. Munkásságával jelentős
mértékben hozzájárult az izommozgás mechanizmusának megalapozásához. Fölfedezte és izolálta az airtin fehérjét s ezzel a biológiai mozgás kutatásának új irányát szabta meg. Az utóbbi évtizedekben figyelme az enzim katalízis finomabb mechanizmusa felé fordult, s e területen is jelentős
eredményeket ért el.
Széles körű kapcsolatokat tart
fenn orvosegyetemünkkel. Megalapítója volt a SZOTE és az
SZBK között létrejött együttműködési szerződéskötésnek.
Mindezek alapján a SZOTE Tanács Straub F. Bruno
akadémikust az egyetem Honoris causa
doktorrá avatta. Az egyetem által
adományozható legnagyobb elismerésről szóló díszoklevelet dr.
Petri Gábor rektor adta át Straub
F. Bruno professzornak.
A SZOTE új díszdoktorai ezután
meleg szavakkal mondták köszönetet az egyetemtől kapott kitüntető elismerésért, majd dr. Petri
Gábor rektor rpvid beszédében
köszöntötte az egyetem ú j tiszteletbeli doktorait, kívánva nekik,
hogy még sok évig fejthessenek
ki hasznos munkásságot a tudomány szolgálatában az egész emberiség javára, az egyetem dicsőségére.
•
Délután az oktatási épület előadótermében tudományos ülést
tartottak, amelyen a SZOTE ú j
díszdoktorai számoltak be tudományos munkájukról. Straub F.
Bruno A fehérjemolekula
belső
mozgásáról, címmel.
Karlheinz
Renker Miért rehabilitáció a szociálhigiéne? címmel. Lőrincz Ferenc Malária régen és ma címmel tartott előadást.
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Egy nemzedék ürügyén

Beszélgetés

1

Cseh

„A №¿1
tizcn-huszonévesek
kóltojf Cseh Tamás, s nemcsak
azért mert gondolatait gitárjáva!
adja elő, hanem azért mert nem
a tómeglétben élő költő problémavilágáró] beszél, hanem magáról b tömeglétről .. ." — írja
Bicskei Gábor az ÉS hasábjain a
mai magyar költészetei elemző
vltasorozatban.
Ei a vé:emény így talán túlzás. de szélsőséges tormájába* is
tartalmaz bizonyos igaz:águt, hiszen Cseh Tamás előadóestjein
mai fiatalok töltik meg a nézőtereket. A dalait változatlan kitartással
és
meggyőződéssel
éneklő Cseh Tamás éppoly néoszetű ma. mint tlz évvel ezelőtt
volt. pedi^ a 70-es évek elején
az induláskor egy másik nemzedék gondolatait, életérzését fogalmazta meg.
— Amikor elindultál
akkor a
mai harmincevesek
ne'ében,
egy
nemiedékei
képviseltél.
Ez a te
korosztályod, amely fiz évvel ezelőtt lázasan kereste az utakat,
meaérkezett-e oda. ahová az induláskor
tervezte?
— Ez a kérdés többször felmerült bennünk. (Többes számban
fogalmazok, mert Bereményi Gézával, alkotótársammal
együtt
dolgozunk, ez számunkra közös
ügy.) Kétségtelen, hogy egv nemzedéki hevület volt, ami íratta
velünk a dalokat, s nemzedékben
gondolkodjunk
hosszú
éveken
keresztül. Szomorkodtunk, fintorogtunk, buzdítani próbáltunk".
Az a nemzedék, amelyről énekeltünk akkor ma már nincs, megszűnt létemi, egyedeire bomlott.
E velamikor együvé tartozó nemz e j f k tagiai egymás e'len. vagy
magukba fordultak. Ez a tény
határozta meg, hogy a dalainkban kifejeződő nemzedéki hevület is átváltozott Az Antolne és
Des're című műsorunk már ezt a
változást fejezi ki. Azt tükrözi,
hogy mi leszámoltunk ezzel a

najdan volt uemfcedékkel. Akkor séges, hogy nem pontosan értik
csodalatos érzés volt, hogy egy a Frontátvonulás kifejezetten nenemzedék együtt van. egy lendühéz gondolatmenetének minden
lettel. egy gondolattal él. formámondatát, de egész lényegi monlódik. Ez az együvé tartozás saj- danivalóján határozottan állítom,
nos megszűnt. Két
lehetőség hogv értik
ma.adt: a kétségbeesés vagy az
— Hogyan ítéled
meg a mai
igvéni utak. Ml az utóbbit váfiatalokat? A végletekre
gondolasztottuk. s azóta egyéni .utakat
lok: az aluljárók
fiataljaira és
¡árunk. Dalainkkal a tanulságo- az értelmes, tenniakaró
fiatalokkat. a hibákat, a jót. a rosszat
ra »gyaránt.
s k o n u k felmutatni
— Nem mondanám ilyen meelválasztva, hogy
— Utolsó mfsoro'ok
a Front- rev határral
értelmes fiatalok és csövesek,
átvohulás
rendkívül
oesszimlstn
aiu'.járósok, hiszen az aluljárók
hangvételű Erek szerint az envévilágában rengeteg az értelmes
ni utak sem vezettek célra?
fiatal. Ez egy szövetkezési for— A Front átvonulás egyik hő
ma. amejy nem ideális és nem
se Vizi már a salát ín iát jária.
hasznos. Annak
ellenére, hogy
« nem e^aiatostul lódul ki Vízi ők
elvetnek sok hivatalos és félmár klfribskázza nemzedékét azhivatalos formát közösségi megzal hogy ..nem nyavalyogni jöttünk ide" de ő sem tpiália mes mozdulást t'iev gondolom, hogv
az irtat. S ha az előadneit pesz.- nin«s köztük ellentét. Keményszivn zmust sueSroz az azért van, - keilm lehetett abban, hogy az ő
1
inert mi sem lítimk o'yin meg- megmozdulásuk nem fog rossz
irányba fordulni, hanem egy tároldást,
nemzedékünk ^számára
sr.da'milag hasznos
tömegmegolvan utat amely egyértelműen
mi/dulássá
válik,
olyanná,
járható és jó.
amciv az ifjúságra nézve hasz— Elővióestre jfíi-rf arra gnn
nos. Az ifjúságnak mindig Is
tioltim. horjii a mai harmincasok
törvényszerű viselkedési formája
Pintek ma id <•?. s hallgat Iák a a tömegben való mozgás, a ködalokat fájó nosztalgiával? S a
zösség igény. s a
szervezetben
legnanyobb
meglene'ésemre
tivaló mozgás. A társadalom fela?(•;•- húszon évesek tolongtak a data lenne hogy ezeket az álköbriárntánál. honit
bejuthassanak.
zösségi formákat úgy rombolja
Figyelve az arcokat nem voltam
szét. hogy megragadva ezt a köbenne
biztos,
hogv a maiak 7.ősségigényt. értelmes célokat adni'idev
sorát kénét.
..s:toriiát'
va fogja össze őket. A mai fiataértik. Ügy gondolom hogy ezek- lok közel vannak hozzám, értem
vlf a ovrekeknek
mészen rnd* és érzem őket. s úgy gondolom
gondolatviláguk,
aéletformáiul'.
ők is értenek engem.
a eéljsllt. a vágyaik, azaz másol:,
— Ezek szerint most egy új
mint ti voltatok.
generáció szószólója vagy. hiszen
— Nem hiszem, hogy a ma! úgy tűnik közös nyelvet
beszélfia'filok valamiféle sznobizmustek. Éppen úgy kifejeled
őket,
ból, divatból járnak előadóestjen.int tíz evvel ezelőtt a saját
imre. A véleményem az, hogy
nemzedéket. De egyszer be fog
ennyi idő alatt a dolgok nem
következni
a szakadás ...
változtak meg annyira, hogy a
—
Tíz
évig
becsülettel küzdötmai fiatalokat ne ugyanazok a
problémák foglalkoztatnák, mint tem, s ezalatt az idő alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, ezért
ami bennünket akkor. Az lehetbölcsebb lettem. Ha valahol és
valamikor szakadás '.esz köztem
és a fiatalok között, az pontosan
a bölcsesség miatt lesz. mert a
fiatalok sohasem szeretik a bölcsességet. Túl 6ok tapasztalatom
van. s az ember menthetetlenül
ezek szerint él. s ezeket dolgozza
fel. ezeket mondja el. A fiatalság
pedig direkt mondatokat akarnak.
— Szerencsére ez a szakadás
míg nem következett
be. s Cseh
Tamás és Bereményi
Géza új
műsorral
jelentkezik.
— Februárban jelenik meg az
úi nagylemezünk, melynek Mű• csarnok a címe. Adyról, József
Attiláról, Petőfiről. Rimjbaudról,
Dosztojevszkijről szólnak a dalok
KAI.OCSAI KATALIN

A jazz napjai Szegeden
A
novemberi
napsütésnek
mindenki örült. A három napos
jazz rendezvényeknek úgyszintén. Minden jazzrajongó várta a
9. Szegedi Jazz Napok idei eseményeit. Erre november 21—
22—23-án került sor. A Magyar
Rádió, a szegedi Ifjúsági Ház. a
JATE-, a Volán-, és a DÉLÉPklub rendezésében
színvonalas
programokkal csalogatta közönségét.
Tömeg mindenhol. „Kismillió"
fiatal érkezett Szegedre, fi^ei első
napi nyitókoncertre elővételben
elkeltek a jegyek.
Nemhiába,
nagy nevek szerepeltek a programlistán.
Christoph
Spendel
NSZK együttese. Jimmy
Woode
Allan Quenn-nel. Csík
Gusztávval. A lengyel szaxofonos Zbigniew Namislowski!
Ismert jazzzenészek, színvonalas előadások,
örök élmények. Ezen az estén
mindenki jól érezte magát, s feldobott hangulatban folytathatta
az élményszerzést az
éjszakai
koncerten, ahol a mexikói Alberlv Zuck ermann
zongorázott,
s a Zgraja—Bednarek
lengvel
duó fuvolán és bőgőn játszott.
Ha még mindig nem volt elég a
napi élményből, el lehetett menni a JATE-klubba. ahol reggelig
tartott a jam session. Na. de ki
bírja a három napot pénzzel?
(A három napra kb. 420 forintba került a belépő, ha minden
rendezvényre elment valaki.) A
jegyeket 40—70 forintos
áron
szerezhették be az érdeklődők
Érdeklődő pedig volt
bőven
Mindenesetre a magas összegekért cserébe hasonlóan
magas
szintű koncerteket
láthattak. S
igy nem panaszkodott senki.
Néhány sorban a szombat esti
^SZEGEDI
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Molnár Imre

Tamással

koncertekről. ..
Vitathatatlan,
hogy Pege Aladár
együttesének
volt ezen az estén a legnagyobb
sikere. Pege varázsló. Hangulatot áraszt jelenlétével, s a fiatal
zenészei (Jávori Vilmos, Csiszár
Péter, Tornóczky
Ferenc)
hasonló szinten egészítették ki. Pegéék sikerével vetekedett a Vükén—Berkes—Kőszegi trió. Vükén igazi virtuóz, talán nem is a
zongorán játszott, hanem a zongora játszott vete — mint Csík
Gusztávval. Kőszegi a dob ..boszorkánymestere". Bosko
Petróvics. a mindig vidám vibrafonos
és Kai Winding a világhírű kimért. de vidám pozanos emlékezetessé tették a trió fellépését.
Az öt zenészről csak felsőfokban
lehet írni. Itt volt a Markovity—
Gut kvintet
Jugoszláviából. A
kalapos Markovity alaposan ismeri a hangszerét, a szaxofont.
A Kisszínház-i éjszakai koncerten Füsti Balogh Gábor energikus. zongorajátéka. Lakatos Antal szaxofonszólói feledtették el.
hogy már éjfél régen e l m ú l t . . .
Hudolf
Da/ek
csehszlovákiai
jazzgitárosra is sokan figyeltek.
Reggelig újra jam session» Babossal. Szakcsival.
Pegével. Lakatos PecekKel. Jávorival. . .
A jazz napok utolsó estéjén
a holland Jasper Van't Hof mutatkozott be. Igaz. sokaknak már
ismerős volt lemezeiről.
Vörös
hajú. pezsgő vérű. játéftos , fiatal
srác, aki ért a közönség nvelvén. Szintetizátorain, a Fenderzongorán. az akusztikus zongorán Is Ismer minden
hangot.
Nagv játékos. Ninden ízében érzi a zenét, hangokat Varázsol,
bárhová
is
nyúl.
Szabados
György. Az ő neve is fogalom
Játéka bámulatba ejtő. Triójá-

ban Vajda Sándor bőgőzlk, Faragó Antal dobol. Hárman — felejthetetlen élményt nyújtottak.
Az utolsó esten fellépett még a
békéscsabai Hulin
« kvintet is.
Mindenki jól érezte magát,
aki időt, energiát, pénzt fektetett
be a „nagy bulira'. Feltétlenül
szólni kell arról is, hogy a kilencedik rendezvénysorozat
színvonalasabb
volt
az
előzőnél.
Egyrészt azért, mert jó zenészek
léptek a színpadra, másrészt az
idén kiegészítő programokat is
szerveztek. így „Költészet
és
jazz" címmel Györe Balázs költő, Kőbányai János és a Dimenzió együttes Allén
Ginsberggel
való budapesti találkozásuk élményeiről
meséltek
zenében,
versben, színes*diákkal fűszerezve.
November 23-án a
székesfehérvári és a szegedi Jazz klubok
adtak közös műsort. (Ez volt az
egyetlen rendezvény, ahová nem
kellett belépőt váltani.) A jazz
napok ideje alatt két
kiállítás
is várta a vendégeket. Az IH
Mini Galériájában ef.
Zámbó
István és Wahorn András kiállít h a t nézhették, álmélkodhattak
festményeiken, furcsa. szürrealiszHkus világukon. A JATEklubban a jugoszláv fotóművész.
Dormán László jazz-fotói a zenei érzelmeket továbbította fekete-fehéren.
*

*

Az év minden
időszakában
jazzíesztivál vár bennünket az
országban Tavasszal Nagykanizsán, nyáron Miskolcon, ősszel
Debrecenben, novemberben Szegeden. Jövőre Itt. a tizedik!
BOnZAK TIBOR

csillagbál

Domokos hona:

Kémia

s<avak i.cve.-ékób'M
a valóság szvrőjé i át
asfan leülepedett
a semmi.

aombi erdők
.ag házában
.sillagréti
lenyes bálban
kicsi királynő
K.assiopea
írónőd lábához
zengő udvarodba
sunogó magasságba
emelj magadhoz
gyöngyhomlokú
nebled helyén piciny
[csillag
térded helyett piciny
(csillag
'árulkozó hajnal a?
m e l j . egek sarkára
tiszta hó nászágyára
az ébredés ezüst
i&lai közül

két
lángol
két
táncol
öledhez
lláncol

Vecsernyés Imre

petöfi
uraim tegvék meg tétjeiket
(borostás orseásban beretva kell lennem
létemmé tisztuló konok türelemmel)
rőt fényben a hősök
fölöttük piros zseton a nap
mit ide-oda tologat
tűnődve az idő
(pusztulás nő körém: fára a kéret
számban a kimondás szene éget)
a tányér közepén mered egv bitó
megpörgeti két ui iával havnau
forog forog és csörög peremén
a költő szemgolvóin
(kooonyámban ezer .szétzúzott ék kő
tükörbe célzok szemem lőréséből)
tizenhárom
fekete
náratlan
(a költészet csőszkunvhóiában magam vagyok
arcomba tenyerelnek skizoid csillagok)

Herbszt Zoltán:

részlet a halaknak tartott beszédből
úgy csordul a neved mint « ióillatú mustok
gaadag és vidám szüretek áldomásaként
es duhajodó nóta vagy az őszi estek
molyzsákjai mélvén mert szeretni téged
csak boros vadsággal érdemes erővel
betört Mámor-Kapun át rontv a kertedbe
a felfalni virágaid mint a mohó és
ügyetlen vadméhraiok s ha rámcsapsz
hát belódsí.úrni beléddöfni fullánkomat
mint a kábítószeriniekciót feltöltve ereid
lázaim látomásaival hogv élettől
égő szárnyakon repülhess mellettem végre
te is
tudva a jövendő zuhanást
ó csak egyszer kóstoli bele a felhők
tei.szinébe csak egyszer csókolj meg a
masabban
már megérte a halál
nem tapogatom
a burkot
mintha iét lenne
szeretem húsodat
szeresd az én húsomat is
úgy hozem
vérem
mint érett gyümölcsük nedveit
faág vasvok érteti WS rórfdóját
táncoló keménvkérgű kísértet
letört á s az Olajfák Hegyéről
tengerig kerget az árulás zaja
ott a néma halak álomban fekszenek mellemen
mint ezüstös kitüntetések
köztük az Elsőosrtályú Megváltó Érdemrend
míg le nem halásszák őket is jóétvágyú
tanítványaim úi kánai menyegzőkre
menyegzőt ülünk mi is
combok metszéspontjában a fekete szalvéta
gvász-teríték medencéd asztalán
ezt a vacsorát még megesszük aztán
egy-két formalitás következik
utána feltámadok
akkor maid meglassúdhat szíved rohanása
mert tudom hogv néha félsz
de lásd egy ágyra feküdtünk este
itt n reggel és itt vagyok
hogv elmondhasd ami van igaz •
és lesimítom rólad a meggyűrődött
csókokat hogy újakkal rajzoljak
rád álmot ha aludni akarsz még
kint hideg van és farkasfognvi
légcsaDok
iai anViak kit
széllepedőben görget a vihar
már csak krisztusoké a völgyek
ami van igaz
súlyosabb álmokat is feledtünk m»szárnyainkon szőlőhegvek fekszenek
le7.uhant sárkánvsvíkok vagyunk n
ránkrakódott ez.erévek alatt
szén csont és eltemetett derű
a homálvban
bölcsek lettünk mint a legöregebb borok
szerelmek válvúteknőiben mosakodtam
r.i»kem már csak a tiszta zápor

A oyóg/sze részek
munkájáról
Rangos eseményt szervezett a
szakmai héten a Gyógyszerésztudományi Kar
KISZ-szervezete.
Az egyetem intézeteiből meghívott
fiatal diplomások — Csányi Erzsébet, Mizeti Mária, Tóth Ilona,
Homann Judit, Müller Anna, Rudich Tibor, Perjési Pál, dr. Bán
István és dr. Török Júlia — számoltak be eddigi életútjukról, s
személyes tapasztalataikat átadva
segítséget, tanácsokat adtak a fiatal gyógyszerész hallgatóknak.
Dr. Török Júlia például egy,
hazánkban viszonylag ú j gyógyszerészeti tevékenységgel, a klinikai farmakológiás munkával ( ismertette meg a hallgatóságot,
hangsúlyozva, hogy a mai orvostudomány fejlettsége mindinkább
megköveteli az egyénre szabott
gyógyszer terápiát. A ma klinikai
farmakológusának feladata, hogy
ezt hibátlanul ellássa, s ehhez a
gyógyszerhatás és az új specialitások ismerete szükséges.
A gyógyszerészi munkával kapcsolatos vélemények erősen megoszlottak: volt aki elmondta, hogy

kimondottan szereti a gyógszertárban végzett munkát, másokat
inkább az elméleti munka érdekel. A fórumon felvetődött a
..pendliző" gyógyszerészek problémája. Sok nehézséggel járó kötelezettség ez, hiszen a pendliző
egy adott körzeten beiül különböző helyeken hosszabb-rövidebb
ideig vállal helyettesítést. Ennek
is van két előnye: az egyik anyagi, a másik szakmai, mert a gyógyszerész óriási tapasztalatokra tesz
szert rövid idő alatt, de ezek az
előnyök rendkívüli fáradsággal
járnak.
Talán a legérdekesebb kérdés,
mely' felvetődött a találkozón: a
gyógyszerész társadalmi helyzete. A meghívott fiatal diplomások
elmondták, hogy a ma gyógyszerésze, tanulmányaihoz, tudásához
képest kisebb erkölcsi és anyagi
elismerésben részesül. Másrészről,
a falura került gyógyszerész szinte teljesen elszakad a tudomány
fejlődésének új eredményeitől és
szakmailag „beszűkül",
V. M.

Jogásznapök
Fő- lófart Napok, e stílusos
címet adták az idén a szervezők
az immár hagyománnyá vált
jogásznapoknak, amelyeket november 24-től 29-ig rendeztek
meg. S régi fényében csillogott
a rendezvénysorozat, ami a jó
szervezésnek és az eredeti hu•noros ötleteknek volt köszönhető.
De vegyük sorra az eseményeket:
Először is, mi volt a Fő- lófari
napok célja? — A Fö. lófar
vagyis a diákdékán
megválasztása. A szavazás
„rendkívüli
módon", egy forintos érmékkel
tortént. Amelyik évfolyam je
lölt é a legtöbb érmét gyűjtötte
óssze az urnájában, az vehette,
át a hatalmat a karon.
Bár e királyság csak egy pünkösdi királyságnak felelt volna
megi mégis nagyon törték magukat a jelöltek illetve az évfolyamok. A második évfolyam sziporkázó ötletekkel próbálta a jelöltjének
a
megválasztásához
szükséges anyagi bázist megteremteni. Vámbódét állítottak fel
a Kárász utcán es egy ördögi ötlet gyanánt fejükbe vették, hogy
a Szegedi Egyetem régebbi szá-

ÉHÜ

zeleaik az egyetemes vizsga napja, akarom mondani a tél, és
hogyha repülni szeretne már va
lamelyik gólya, akkor tudjon. Ai
avatás szertartásának az tiső évfolyam
diákjelöltjének
levizsíjáztatásával kellett volna megtörténnie. Sajnos bebizonyosodott, hogy a tű fokán könnyebb
átjutni mint e vizsgán, ahol a
kar négy főinkvizítora volt a tortúra mester. így szegény kis „kimúlt" gólyát koporsóba fektették, ám mielőtt Csipkerózsika
álmába mélyedhetett volna, a jóságos királyfi, a dékán, csókjával életrekeltette.
E rövid kis avató ünnepséget
az új dékán beiktatása követte,
melyen Ivanov Dömötör, vagy
egyszerűen csak Döme a második
évfolyam jelöltje ünnepélyes fogadalmat tett, hogy az átvett
n-arsalbotot és a tógát majd viszszaadja ha ideje lejár. íAzt már
csak nekem mondta el. hogy fájó szívvel gondolt , arra, miért
nem hó elejére esik megválasztása, mert akkor a főhatalom e kát
lelvénye mellé még a harmadikat a királynak kijáró havi tisztele díjat is megkaphatná.. .)
S szünet nélkül peregtek to-

tása volt a cél. Ezután gördeszka
verseny következett, melyet ledér
leányok
öltözködése
követett,
természetesen paraván mögött. A
cél: minél több ruhadarab levetése és felmutatása a közönségnek! Az oktatói zsűri e számnál,
nem szégyellette hangoztatni a
Kermi jelszavát tudniillik, hogy:
pillantsunk be a paravánok mögé is!
A.hangulat, a kedv ekkor már
oly magasra hágott, 'hogy táncraperdültek a csapatok Természetesen e tánc csakis a kán-kán
lehetett, melyet fiúk adtak elfi
nőnek öltözve.
Mutatványukat
magas pontszámmal jutalmazta a
Lsüri.
Közben kisorsolták a sporttotó '
nyerteseit is, akik a Makói Skála áruház, a Makói Bőripari
Szövetkezet és a Szegedi Röviköt
vállalatok ajándékait nyerhették
meg. Végülis e verseny is a má-

A XV. O T D K szervezéséről
reit, valamint az Országos KonA KISZ Központi
Bizottsága
ferencia illetékes szekciórendező
és a felsőoktatási intézményeket
intézményeit, és megfontolandófelügyelő minisztériumok
idén
nak tartja, hogy az Országos
újra meghirdették
az Országos
Konferenciára összegyűlt
pénz
Tudományos
Diákköri
Konferenciát, sorrendben már a tizen- egy része az intézményi konferenciák pályaműveinek utólagos
ötödiket, amelynek felhívása az
díjazását Is szolgálja.
elmúlt hetekben eljutott minden
tanszékre.
A szekciórendező intézmények
az általuk — a szekció tudoA diákköri mozgalom negyed
mányterületének sajátosságai fiévszázada alatt a konferenciák
gyelembevételével — kidolgoformája, a munka tartalma sokat változott Jelentősen meg- zandó bírálati irányelvek alapján bírálják el, hogy mely pánőtt a pályamunkák száma, -sok
lyamunkákat fogadjanak el az
területen emelkedett a tudomáOrszágos Konferencián való benyos színvonal is.
mutatásra, "biztosítva ezzel a
A
tudományos
diákkörök
Konferencia tudományos színvomunkáját irányító testület, az
nalát és jelezve egyúttal azt is,
Országos Tudományos
Diákköri
hogy a Konferenciára való elfoTanács, amelynek tagjai a felső- gadás is a dolgozatok minősítése.
oktatási intézményeket felügyelő
Az előbbiekben említett irányminisztériumok, az egyetemekés elvek szolgáljanak az Országos
főiskolák, valamint a társadalKpnferencián bemutatott pályami szervezetek és tudományos
munkák elbírálására is.
egyesületek képviselői, legutóbbi
A bírálóbizottságok összeállíülésén azzal foglalkozott, hogy a
tásánál törekedjenek arra, hogy
megváltozott
körülményeknek
megfelelően bizonyos változtatá- abban nemcsak a felsőoktatási
intézmények, hanem a szakterüsokat eszközöljön a konferencia
lebonyolítási rendjén. (A Tanács leten működő akadémiai és ipari kutatóintézetek, vállalatok és
határozott arról is, hogy hatáintézmények szakemberei is képrozatait a Tudományszervezési
viselve legyenek.
és Informatikai Intézet a felsőKéri, hogy a bírálóbizottságok
oktatási intézmények lapjaiban
tagjai munkájukat külön tisztehozza nyilvánosságra.)
letdíj nélkül vállalják.
Az Országos TtIdományos DiA szekciórendező intézmények
ákköri Tanács 1980. október 29-i
ülésének 'határozatai a XV. Or- , járjanak el kellő megfontoltsággal abban, hogy az egy szekciószágos
Tudományos
Diákköri
ban szereplő egyetemi és főiskoKonferencia
megrendezéséről.
lai hallgatók érdemeiknek megfelelően részesüljenek elismeA Tanács — tudomásul veszi,
résben.
hogy a XV. Országos Tudományos Konferencia megrendezését
Ügy foglal állást, hogy az Ora Tudományszervezési és Infországos Konferencián pénzjutamatikai Intézet gondozza;
lommal is díjazzák a bírálat
alapján kiemelkedő pályamun— megerősíti azt a
korábbi
kákat, a díjazott pályamunkák
határozatát, hogy a TDK-mozszáma azonban a múltbelinél
galom továbbfejlesztésében arra
kevesebb legyen.
kell törekedni, hogy a tudományos diákköri munkában mindA szekciórendező intézmények
inkább a minőségi követelméfontolják meg a poszterbemutanyek kerüljenek előtérbe. Ennek
tás lehetőségét is.
a célkitűzésnek megfelelően foAz Országos Tudományos Dikozatosan meg kell valósítani,
hogy az intézményi konferenci- ákköri Tanács a XV. Országos
Tudományos Konferenciát megák minél több dolgozat, pályaelőzően dönt a Tudományszervemunka, alkotás, bemutatási fózési és Informatikai Intézet előrumai az országos tudományos
terjesztése alapján a díjak szádiákköri konferenciák egy-egy
szakterületen elért tudományos máról, szétosztásáról és összegéről.
eredmény
bemutatásának
és
megvitatásának fórumai, vagyis
A Tanács hozzájárul ahhoz,
tudományos konferenciák legye- hogy ne az egyes szekciórendező
nek.
intézmények, hanem a Művelődési Minisztérium
kérje
fel
A fenti célkitűzések szellemé- anyagi hozzájárulásra a konfeben a XV. Országos Konferenrenciát támogatni kívánó főhacia megrendezésével kapcsolattóságokat, intézményeket, gyűjtban a Tanács felkéri a rendező se és kezelje az így befolyt pénzintézményeket, hogy adottságaösszegeket.
ik, lehetőségeik figyelembevéteAz Országos Tudományos Dilével, a konferencia és a mozákköri Tanács ajánlja, hogy az
galom eredményességét is szem
illetékes
főhatóságok
kutatási
előtt tartva törekedjenek e célterveik összeállításánál
vegyék
kitűzések megvalósítására.
majd figyelembe a XV. Országos Tudományos Diákköri KonSzükségesnek tartja, hogy a
ferencián kitűnt kutatási tevéfelsőoktatási
intézmények
az
kenységet is.
Országos Konferenciát megelőző
intézményi konferenciákat fokoAz Országos Tudományos
zott. gondossággal, azok súlyát és
Diákköri Tanács megbízásából
eredményességét növelve rendezPARIS GYÖRGY
zék meg, ennek érdekében ajánla Tudományszervezési és
ja. hogy hívják meg e konferenInformatikai Intézet igazgatója
ciákra a szakterület szakembe-

Gólyák a fán
mait is eladják. S bár itt az eladásnál kózbecsúszott
kisebbnagyobb „kilengések", az ötlet a
választás kimenetelét mégis eldöntötte.
S közben már heves csatározások folytak az évfolyamok között, hiszen a kiadott elől'eladatok a péntek esti „Nem ütik a
jogászt agyon" vetélkedő versenyfeladatai voltak.
Ilyen feladat keretében került
sor a múzeum mögötti iák kollektív ellepésére is. Melyik évfolyamból másznak fel többen
egy egy fára? — A megzavart
verebek egyre idegesebben figyelték odafentről a történteket.
A lent maradott diáktársak bölcs
nyugalommal és darwini érdeklődéssel lesték ahogy lemásztak
a csapatok a fákról — létrán . . .
Ezt követően, a hallgatók mint
„új punkok"
ellepték az Aradi
vértanúk terét

Döme dékán és kortesei a győzelem után
vább az események — a pécsi
jogi kar küldötteinek
műsorát
nézhettek meg az érdeklődők,
majd délután a Molnár Dixielar,d
együttes szórakoztatta a közönségét.
Fste a Ságvári gyakorló iskola
tornatermében került sor az évfolyamok közötti
vetélkedőre.
Férfias sportággal indították, az
ökölvívással. Sajnos valódi test,
test elleni küzdelmet nem láthattunk mert az ellenfél egyik ke
zében tartott léggömb kipukkasz-

mm

Harcra készen
Másnap, péntek reggel, eljött
végre a nagy nap. a
gólyák
nagykorúvá válásának napja és
az évfolyamok a szavazóurnákhoz járultak. Rendhagyó módon
most nem zártak be az italboltok, nem volt szesztilalom sem,
sőt azt hiszem a bevétel olyan
nagy volt a „Lófarában", hogy
az idén biztosan rekordévet zár
„az egyetem e kihelyezett tagozata".
A szavazás végleges eredményhirdetése előtt még a gólyákat
is fel kellett avatni, hiszen kö

KánvásI László, mint alkalmi rikkancs

sodik évfolyam győzelmével réa-ödött. Az est záróeseménye a
JATE klubban megrendezett jogász discó és szakest volt.
Az Ifjúsági Jogász Napok végső aktusa a jogász bál volt ahol
Döme visszaadta a hatalmat
hétfőtől kezdődően az.élet újra
visszazökkent a régi kerékvágásba. Csak annyi változás történt,
hogy azóta nem hallani reggelente a kar felől a gólyák kelepelését...
RIGÓ BARNABÁS
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A harmadéves „punkok" egy csoportja

(fotók: Rigó Barnabás)
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Fiatal orvosok fóruma
,

November
22-én
Budapesten
rendezték meg a Fiatal
Diplomások Fórumát,
ahol
néhány
éve végzett fiatal orvosolt találkoztak és vitatták meg azokat
a kérdéseket; amelyek jelenlegi
orvosképzésünkben
problematikusak és megoldásra várnak. A
6zegedi Orvostudományi Egyetek e t képviselők kózül három fiatal klinikust: dr. Ben de Jánost,
dr. Gáspár Lászlót és dr. Lehóczky Pált arra kértük, mondják el miről esett szó a találkozón. Miben látják ma. a gyakorló orvosok és oktatók az
egyetemi képzés
hiányosságait.
— Az 1egyetem
szakemberképző funkciójának
megvalósítása,
a gyakorlati
oktatás
volt
az
egyik fő témája a
találkozónak.
Mennyiben
hozott
változást
e
téren az új oktatási
reform?
Gáspár L.z Két lényeges dolog nem következett be az oktatás korszerűsítése során.
Az
elméleti ismeretek korszerűsíté- .
se megtörtént ugyan, de ezzel
párhuzamosan nem került
sor
az elavult vagy kevésbé lényeges ismeretek kiszórására.
A
tananyag halmozódott, a hallgatók
túlterhelése
fokozódott,
mindez a gyakorlati munka rovására. A másik lényeges tényező, hogy az oktatás korszerűsítése során nem változtatták meg
a számonkérés rendszerét, ugyanis ha mi gyakorlati
készséget
várunk el VI. év után egy orvostól, akkor ezt egészen egyszerűen belátható módon be kell
építem a számonkérés rendszerébe. A számonkérés
viszont
jelenleg döntően elméleti, s a
gyakorlati készséget is az elmélet szintjén kérjük számon a
. hallgatóktól.
Lehóczky
P.i Objektíve nincsenek meg a feltételei annak,
' hogy az orvostanhallgatók készségszinten sajátítsák el azokat
az ismereteket, amelyekre majd
gyakorlati munkájuk soránszükségük lesz. Mi már több alkalommal tettünk javaslatot arra,
hogy ne egy évfolyam járjon
egyszerre a gyakorlatokra, hanem történjék az oktatás mikrocsoportnkban. A jelenlegi körülmények' között nyilvánvaló, hogy
a vizsgán számonkérendő ismeretanyag határozza meg a hallgatók
tanulási , „stratégiáját".
Feltétlenül fontos ezt megvalósítani, hogy a hallgató a gyakorlat, a beteggel történő találkozás során már felelősségteljes
helyzetbe kerüljön.
Bende J-: A míkrocsoportos
oktatást
feltétlenül
szükséges
megválásítaní. Nálunk a II. sz.
Sebészeti klinikán 90 fekvő beteg van. Ha gyakorlati oktatásra egyszerre jön el egy fél évfolyam, amely körülbelül
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főt számlál, könnyű kiszámítani,

hogy egy hallgatóra nem
jut
egy beteg Így a beteghez orientált, személyhez kötött diagnosztikus-gyógyító
képességet
nem tudjuk lemérni a hallgatóknál.
— Ha az egyetem
munkáját
vizsgáljuk
a tudományos
diákköri munka az elmúlt
években
talán a legjobban működő
része volt az egyetemi
képzésnek.
Mi erről — mint volt diákkörösöknek. jelenlegi gyakorlati
oktatóknak — a
véleményetek?
Lehóczky P.: Az ú j oktatási
reform túlterhelést eredményezett a tanulás sok Időt igényel
a hallgatóktól. Még nem mérhető ugyan számában és minőségében az a jelenség, hogy a
tudományos
diákköri
munka
visszaesett, de előbb-utóbb láthatóvá válik. Már
érezhető,
hogy az utánpótlás az első három évfolyamról kevesebb. Ez
érzésem szerint azzal magyarázható, hogy a reform
még
csak a harmadévfolyamig jutott
eL Sok esetben javasoltuk, hogy
a diákkörösök kapjanak óraked-'
vezményt. Ez ellen az állami
vezetők egy része azzal az indokkal lép fel, hogv ez pluszban" vállalt tevékenység,
s
emellett a tanulmányi követelményeknek minden hallgató köteles eleget tenni. A túlterhelésnek viszont egyenes következménye, hogy a hallgatóknak jóval kevesebb idejük jut a tudományos munkára, mint korábban.
Cáspir TJ.J Áz oktatási reform
tanulás-módszertani részében pedig pontosan
azt
fogalmazza
meg céljául, hogy az intézményes oktatásnak a
hallgatók
önképzésére kell építenie. A
hallgatónak magának kell kiegészítenie azt a rendszert, amelynek az intézményes oktatás a
vázlatát adja meg. Ennek legjobb módszere és hagyománya
a TDK. A jelenlegi helyzetben
a reformnak ez a célja nem valósulhat meg. hiszen a hallgatók
inkább az intézményesen leadott
tananyaggal
foglalkoznak
és
sajnos így még az önképzéshez
szükséges készséget sem fogják
elsajátítani az , egyetemi
évek
alatt. Ez mindenképpen akadályozni fogja őket a későbbiekben, tudományos munkájuk során hátrány lesz.
— Mennyire
sikerűi a fiatat
orvosnak az egyetem
elvégzése
után bekapcsolódni
intézménye
tudományos
munkájába?
Gáspár L.: A beilleszkedés ne^
hézségeivel kell
szembenéznie
és megküzdenie a friss diplomásnalt Ez energia és időrabló,
ezért a tudományos
munkába
nem tud teljes energiával bekaocsolődnl. A probléma másik
oldala pedig, hogy a team-veze-

tők egy része nem is igényli a
fiatalok bevonását a tudományos
tevékenységbe. Döntően a saját
kutatási területükkel vannak elfoglalva, s nem biztos, hogy érdekeltek abban, hogy a kutatási
bázishoz egy eszmei utánpótlást
szervezzenek a fiatalokból.
— Milyen
fontos
kérdésről
esett még szó a fórumon
az
egyetemi
képzéssel
kapcsolatban?
Lehóczky P.: Az egyetem értelmiségi funkcióra történő felkészítésével foglalkoztunk
még
részletesen. Nagyon sok időt vett
igénybe, hogy deffiniáljuk az
értelmiség fogalmát, ezért kevesebb szó esett arról, hogy az orvosegyetemeken folyik-e értelmiségi képzés, és ha igen milyen effektivitással. Sajnos a
résztvevők többsége abba a hibába esett, hogy szétválasztotta
a szakember és az értelmiség
fogalmát, pedig ez nem
ilyen
egyszerű, hiszen nincs
külön
szakmai én és értelmiségi én.
Éppen ezért a képzés során sem
lehet így kettéválasztani. A szakismeretek elsajátítását úgy kellene rendezni, hogy az az értelmiségi funkciók elsajátításával
essen egybe, tehát olyan tanulási folyamatot kell létrehozni
magában a szakismeretek elsajátításában is, amely az adott'
ismeretanyagot egy tevékenységi
modellen keresztül sajátíttatja el.
Bende J.: Az értelmiségnek ez
a merev szétválasztása a szakembertől kizárólag a műszaki és
természettudományos értelmiség
esetében jelentkezik. Ilyen formában nem probléma például a
bölcsészkarról kikerülő diplomások esetében, hiszen a szakmájuk tulajdonképpen áz, amit a
mi esetünkben értelmiségi kritériumnak illetve funkciónak neveznek. Ha így fogjuk fel, akkor az orvosnak (amellett, hogy
jó szakember) a zene, az irodalom, a színház stb. terén is járatosnak kell lennie, s csak így
válik értelmiségivé, holott ez
nem igaz.
Gáspár L.: Abban
a periódusban.
amikor
az
ember
pályakezdő,
bármilyen
tehetséges és szorgalmas a szociális problémáival van elfoglalva,
s ha ilyen jellegű gondjai vannak, akkor ez egy
többirányú
feszültséget eredményez. Ebben
az időszakban várják ugyanis el
a kezdő orvostól a tudományos
munkába történő bekapcsolódást
és ez az az idő, amikor a legtöbb rutinmunka nyomja a váll á t Ennek a helyzetképnek az ismeretében kell és lehet csak elvárni az aktív közéleti tevékenységet a fiatal orvosoktól.
K. K.

Pedagógushivatás
Dr. Koncz János közelmúltban
magjelent Pedagógushivatás
cím ű könyvének célja — miként
azt a szerző a m ű bevezetőjében
megfogalmazza — „a pedagógushivatás, a pedagógusképzés és —
továbbképzés vizsgálatával hozzájárulni időszerű elméleti és oktatáspolitikai kérdések felvetéséhez
és tisztázásához". — Ennek érdekében a könyv első részében rövid törénelmi áttekintést ad. A
marxizmus—leninizmus
klasszikusainak megállapításait különösen fontosnak tartva, hangsúlyozva vázolja a mai kérdés jelenlétét a nevelés- és oktatástörténet
különböző korszakaiban.
Arra
törekedve, hogy a pedagógus hel y é t reális társadalmi szerepét és
feladatát kutassa. Azt vizsgálja,
hogy „miként válik a pedagógustársadalom az osztálytársadalmak
kiszolgáltatott alkalmazottjából a
hatalomra került munkásosztály
olyan szövetségesévé, amelynek
feladata a világ értelmezésére nevelés mellett részt venni az Ifjúságnak a világ értelmes megváltoztatására való felkészítésében."
A történelmi áttekintésben vázolja. miként vált a tanítói, tanári munka a kapitalizmusban társadalmi hivatássá, s kapott különösen fontos szerepet a fejlődő
munkáekásmozgalom
harcaiban.
Az oktatók és a munkásmozgalom kapcsolatának bemutatása
után részletesen elemzi a pedagógusok helyzetét, szerepét képzését a világ első szocializmust
építő társadalmában, rámutatva
arra, milyen tanulságokkal jár-

lás utáni időszak pedagóusképzését, továbbképzését és önképzését
szól a szocialista köznevelés távlatairól.
Mintegy összefoglalásként megállapítja a könyv végén, hogy
„Az egységes pedagógusképzést
több szempontból célszerű megközelíteni: a pedagógusképzés felsőfokon és nappali tagozaton történjék; a szaktudományi, világnézeti. a pedagógiai, elméleti és
gyakorlati felkészítés legáltalánosabb követelményei azonosak legyenek. Törekedjünk megvalósítani a pedagógustársadalom mind
magasabb szintű önreprodukcióját: ennek alkotórésze az arra alkalmas fiatalok pedagóguspályára irányítása, az intézményes
képzés időszaka, a hivatás gyakorlásának megkezdése és a folyamatos továbbképzés.
Ennek
érdekében szükséges megszüntetni azt a sokirányú zártságot
amely az egyes képzőintézmények
között a képző és alkalmazó intézmények, a felsőoktatás és a
közoktatás között még sok területen fennáll."
Dr. Koncz János könyve a pedagógushivatás elméleti elemzéséhez — s a gyakorlattal természetesen összefüggő kérdések tisztázásához — járul hozzá, segítséget
nyújtva egyszersmind valamenynyí pedagógusnak hivatástudata
elmélyítéséhez.
Ajánljuk valamennyi tanár és tanárjelölt a
felnövekvő nemzedék nevelésében és képzésében részt vállaló s
pedagógushivatással
tevékenykedni kívánó figyelmébe. (Kossuth Könyvkiadó, 1980.)
Sz. M.

tak a szovjethatalomnak az ú j
szocialista
pedagógustársadalom
megteremtéséért tett erőfeszítései.
A magyar pedagógustársadalom fejlődésének rövid áttekintése során szól arról, milyen nagy
lehetőség volt a Magyar Tanácsköztársaság a szocialista pedagógushivatás kialakulásában, majd
részletesen elemzi a pedagógushivatást szocialista társadalmunkban. Áttekinti a társadalmi változásoknak és a tudományos-technikai forradalomnak a pedagógushivatásra gyakorolt hatását
Azt vizsgálja elsősorban, hogy „a
társadalmi és tudományos-technikai fejlődés gyors üteme által
formált életmód milyen ú j elemeket
teremt a pedagógusok
munkája területén, és hogyan
tudnak a pálya növekvő követelményeinek
teljesítésére felkészülni."
Rámutat arra, hogy e követelmények — azaz a magas szintű
szaktudományos ismeret, a szocialista világnézeti és erkölcsi elkötelezettség, a gazdagodó pedagógiai készség — nélkül nem lehet az ifjúságot eredményesen
nevelni a szocialista munkamegosztásban betöltendő feladatra, a
szocialista közösségi magatartásra és magánéletre. S hangsúlyozza. hogy a pedagógusképzést tartalmilag ezen követelményeknek
kell meghatározniuk — az egységes
pedagógustársadalom
továbbfejlesztésének
igényével.
Elemzi a nevelés és szakképzés
összefüggéseit;
összefoglalja a
társadalmi fejlődés
pedagógiai
igényeit; áttekinti a felszabadu-
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Nicaragua 1980

Március végén érkeztünk a fővárostól mintegy 40 km-re fekvő
kis faluba. Az éjszakát ott töltöttük egy régi fáskamrában,
hogy másnap hajnalban útra
keljünk. Három órás gyaloglás
után felértünk egy hegygerincre.
Elhagyott szénégető ház teraszán
táborozott le 22 fős nemzetközi
brigádunk. Innen cserkésztük be
a környéket föltérképeztük a
mintegy 10 kilométeres körzetben tanyaszerűen települt családokat. Az esti brigádértekezleten
összegeztük a lesulytó fölméréseket: a harmincöt családból mindössze ketten tudnak olvasni (ők
is csak a Bibliát). A felnőtteket
település szerint 15 felé osztottuk.
Az indiánok leszármazottai a
természeti erőknek kiszolgáltatva. ínséges körülmények között
elnek. A két évszakos trópusi
égövben (télen) szinte szünet nélkül esik az eső. az év másik felében viszont száraz, perzselő a
nyrr. A parasztok „télen" szántanak, vetnek, aratnak, ilyenkor
a családnak naponta kétszer jut
ennivaló. A száraz nyáron azt
fogyasztják, ami télről megmaradt
bogyókat
gyűjtögetnek,
szenet égetnek, é s naponta csak
egyszer kerül étel üres gyomrukba.
Nicaragua
a
közép-amerikai
éhségövezet országa
A 8—10
gyerekes famíliák anyagilag is,
szellemileg is nyomorognak.

így

tanítottunk

A környék 120 gyerekét lakókörzetük szerint négy csoportra
osztottuk. Nekem 25 gyerik jutott. Játékosan, daltanulás
közben sajátították
el az írás-olvasás tudományát, és a számolást.
Délelőtt 8-tól 11-ig tanítottunk,
mejd délután háromig, az ebédig
fizikai munkát végeztünk. A parasztokkal fát vágtunk, szántottunk. gyomot irtottunk vagy vizet hoztunk az ökrökkel a nyolc
kilométerre levő kútból. Télen
összegyűjtöttük az ereszről le-

csorgó esővizet, azt ittuk, azzal
lőztünk, abban mosakodtunk.
Sötétedés előtt még volt időnk
1—2 órát a felnőttekkel
is foglalkozni. Tanítók és tanítványok
megszerettük egymást. Az írásra-olvasásra mi tanítottuk őket
a munkára ők minket. Júliusban
már újságot is tudtak olvasni.
Befogadtak bennünket,
sőt néha
esti evangélikus házi miséikre is
meghívták
brigádunk
tagjait.
Távozásunk előtt imába foglalták nevünket hogy oly messzi
vidékről eljöttünk a „Nagy Víz"
(At'anti-Óceán) másik oldaláról,
hogy őket tanítsuk, rajtuk segítsünk
Májusban még az esős évszak
beállta előtt, egy kis faházat
építettünk, s így a 22 fős brigád
együtt
lakhatott.
Távozásunk
után a környék lakói a faházat
majd iskolának használják.

Köszönet és

emlékezés

Öt hónapos munkánk eredményének kedves bizonyítéka, hogy
a parasztok több tucat levelet
írtak a Sandinista Front vezetőségének,
megköszönve
nekik,
hogy lehetővé tették
számukra
az írás-olvasás elsajátítását, ^kivezették a sötétségből ő k e t "
Már Magyarországon voltam és
a leadott tizenkét kilóból már
hatot
visszaszedtem.
amikor
szeptemberben egy újságot hozott a posta Nicaraguából. A
Sandinista
Ifjúsági
Szervezet
¡apját küldték el ottani barátaim. Az újságban egy fényképes
cikk szólt arról, hogy az áltálunk
tanított település lakói összejöttek abban a faházban ahol laktunk és kis ünnepség keretében
emlékeztek meg rólunk, és támogatásukról
biztosították
a
Sandinista Frontot
Az 1979. július 19-1 forradalom
győzelme után alig egy évvel
egy hős közép-amerikai kis ország a nemzetközi összefogás segítségével megszüntette az analfabétizmust sikeresen megvívta
kulturális forradalmát is.
SIMON JÁNOS

Könyv Ortegáról
A Kossuth Könyvkiadó „A
polgári filozófia a 'XX. században" címmel ú j sorozatot indított. A . szerkesztők szándéka,
1
hogy könnyen érthető, de ugyanakkor a tudományos igényeknek
is eleget tevő írások
mutassák
be a magyar közönségnek Croce, Heidegger, G. Marcel stb.
tevékenységét. Nem régen látott
napvilágot
a
Sartre-életművet
elemző kötet Fehér M. István
tollából, a sorozat első opusaként pedig Csejtei Dezső — aki
a JATE Filozófiai Tanszékének
tanársegéde — „Jósé Ortega y
Gasset"
című
kismonográfiája
került a könyvesboltok polcaira.
Szükségünk volt erre a kötetre,
hiszen 1945 óta értékelő
írás
nem jelent meg a spanyol filozófusról. Kellett ez a tisztességgel megírt munka —
amely
(tartózkodik a fekete-fehér leírástól — azért Is, hogy felszínre kerüljenek a spanyol kultúra
értékei
(az
Ibér-félszigetről
hosszú időn át ugyanis csak az
inkvizíció máglyái
világítottak
Európába), hogy Ortegában ne
feltétlenül csak a reakciós gondolkodót lássunk, hanem
felhasználjuk annak értékeit
is.
A monográfia első fejezete a
17. századtól fokozatosan „tibetlzálódó" (magába forduló) spanyol társadalom történetét exponálja, azt a talajt, ahonnét az
ibér kultúrának minden erejét
összeszedve európai színvonalra
kellett tornásznia magát. Az elrugaszkodáshoz Ortegának mindössze a krauszisták és főképp
tynamuno biztosította a talajt.
A társadalmi-kulturális
háttér vázolása után Csejtei áttér
a spanyol filozófus, életművének,
behatóbb vizsgálatára. Jó érzékkel tapintja ki a szerző Ortega
rendkívül nehezen periodizálhatő pályájának szakaszait (egy
neokantiánus ihletésű, egy, az
életfilozófiák befolyása alatt álló, s végül egy sajátos egzisztencialista
vonásokat
mutató
egység), s mutat rá a német filozófiára, mint az Ortega-oeuvre
elsődleges forrására. .
A szerző kongeniélisan mutat rá ezen kategóriák tartalmi változására, s a köztük levő
összefiige^ekre,
kapcsolatokra,
te' az élet kezdetben az ecész
univerzumot
átfogó kategória,
majd lüktető spontaneitás, végül
pedig az emberi létmódot fog-

lalja magába. Ennek megfelelően alakul át a kultúra fogalma
is, mely eleinte a tudományok
összességével azonos, majd a
második periódus alapállásának
megfelelően a kultúra az élet
lüktető elevenségének tárgyi lecsapódása, s ahogy bővül, izmosodik Ortega kategoriális hálózata (lét környezet, világ, meggyőződés), úgy változik — s
most már végérvényesen — a
kultúra fogalma Is: a
kultúra
nem felesleges dísz lesz, hanem
védelem az embert fenyegető
környezettel szemben.
Csejtei
jól mutat rá a heideggerl és ortegai lét-fogalom
közti különbségre (statikusság —
dinamikusság), észreveszi a spanyol filozófus létértelmezésének
egyoldalúságát Impozáns a monográfusnak a „választás" kategóriájáról adott bíralata is. Ortega gondolata, hogy a választás következtében jött létre az
emberi értelem — igen szellemes. Viszont — szól közbe Csejtei — vitatható, hogy lényegileg
a választás az embert kitermelő
sajátosság,
hiszen
választani
eleve csak tudatos lény képes.
Ortega központi kategóriái között foglal helyet a tömeg, az
eltömegedés fogalma. Az eltömegesedés oka, hogy a művelt
ember feladta pozícióit A tömeg azonban nem politikai kategória — figyelmeztet a monográfia szerzője —, hanem emberi
kvalitások
megjelölésére
szolgál. A tömegembert az jellemzi, hogy nem tud önmagába
visszavonulni, aminél fogva a
társadalom rabja marad.
Az
embereken a szokások uralkodnak, melyek világa megteremti
a közvélemény uralmának előfeltételeit.
Az
eltömegesedés
legközvetlenebb módon a tudomány és technika területén figyelhető meg, de áthatja a művészeteket, s az élet
minden
más területét is.
Természetesen a könyv minden részletére, erényére nem
reflektálhatunk. Csupán utalunk
az ortegai életmű
utóéletének
remek felvillantására, a spanyol
gondolkodó filozófiatörténeti helyének Kierkegaard és Heidegger illetve az életfilozófiák közti lokalizálására, s a két világháború közti magyar szellemi
életre gyakorolt hatására.
BOGNÁR FERENC

Fotó '81
A Debreceni
Orvostudományi
Egyetem KISZ-szervezete, a Hajdú megyei Állami Építőipari Val
lalat KISZ Bizottsága és a DOTE
Közművelődési Bizottsága országos
fotópályázatot
hirdet az
alácbi témákban*
DOLGOS HÉTKÖZNAPOK
DIÁKÉLET
TANULÁS
A pályázaton részt vehet minden 35 év alatti fiatal, aki hivatásszerűen nem foglalkozik fotóművészettel.
Minden
pályázó
tetszőleges számban küldhet be
fotókat és fotósorozatokat. Kérésünk, hoey a fotók hosszabbik
•ldala 40 cm-nél rövidebb ne legyen.
A pályaműveket szakzsürl bírálja el. A következő díjuk kerülnek kiosztásra:
I. díj 2000 Ft
TI. díi 1000 Ft
III díi 500 Ft
IV—X díj 200 Ft
valamint értékes különdíjak

A fotokat 1981. fehruát 28-lg
e.ll beküldeni
a HÁÉV
KISZ
Bizottságára
(Debrecen. Kálvin
tér 11. 4041)
A kiállításra nem kerülő fotókat a megnyitón a ps lyázók az
információs iro—ában visszakapják. A díjazott, képek a kiállítás
után átvehetők a DOTE KISZ
HiZi,ttságán 1931. április 15-lg. A
pál vázat jeligés! A beküldött
munkához mellékeljetek egy zárt
borítékot, amelyben tüntessétek
fel az alábbi adatokát;
— név, pontos cím, foglalkozás
—. A borítékra és a fotók hátoldalára írjátok fel ieligeként a
személyi számolókat'
A legjobb művek kiállításra
kerülnek. A kiállításra és a díjkiosztásra 1981. márciusában, a
Forradalmi Ifjúsági Napok keretiben kerül sor.
DOTE KISZ-BIZOTTSÁG
II.M. VÉ.V. KISZ-BIZOTTSAG
DOTE Közművelődési Bizottság .

Az üdülési
lehetőségekről
A napokban elkészült a József
Attila Tudományegyetem
Szakszervezeti
Bizottságának az 1980.
évi
üdültetésekkel
kapcsolatos
állásfoglalását tartalmazó írásos
anyaga, melyet december végén
tárgyal meg az egyetemi SZB.
Ennek áz értékelésnek ismertetésére, s a tapasztalatok összegzésére kértük fel dr. Szente Magdolnát, a JATE SZB üdülési felelősét.
— A dolgozók üdültetését illetően hogyan értékelhető az 1980-as
év?
— Sikeresnek tekinthetjük, mert
ebben az évben 1231 dolgozónk
vehette igénybe a szakszervezeti
üdültetést. Ez a szám valamivel
felülmúlja a tavalyit, pedig az —
mindeddig — rekordnak
számított.
— A József Attila
Tudományegyetem
szakszervezetének
milyen üdültetési
formák állnak a
rendelkezésére?

megóvására, a berendezés felújítására és az alkalmazottak létszámának növel esére. Népszerűek
dolgozóink körében a belföldi kollégiumi csereüdültetések is. Az
idén az ország különböző helyein
816 főt tudtunk elhelyezni kollégiumokban.
— Említette a külföldi
csereüdültetések lehetőségeit.
Külföldön hol tudnak helyet biztosítani
a tudományegyetem
dolgozóinak?
— A lodzi és a greifswaldi egyetemekkel kötött
szerződéseink
alapján Lengyelországba és
az
NDK-ba szervezünk esereüdültetéseket. Lengyelországban körutazásokra és gyermeküdültetésre van
lehetőségünk, míg az NDK-ban a
csoportos és a családi üdülések
szervezésére. Ebben az évben 86
felnőtt és 15 gyermek vett részt
ezekben az üdültetésekben.
— Milyen előzetes
tájékoztatót
tud adni az 1981-es év lehetőségeiről?

— Négy csoportba sorolhatók:
— Az 1981. évi SZOT-belutalók
SZOT. saját szervezésű belföldi már megérkeztek, s még decem(Boglár és Mátraháza), belföldi berben el is osztjuk ezeket. Szákollégiumi és külföldi. csereüdülmuk körülbelül megegyezik az
tetések. A színvonalat és az üdü- . ideivel, eloszlásuk azonban kedlőhelyek változatosságát tekintve vezőtlenebb számunkra. Kedvező
első helyen a SZOT üdültetés áll.
viszont, hogy 1981 első felére elEzt a formát idén 175 dolgozónk
készül és megnyitja kapuit a sopvette» igénybe, pontosabban 141 roni SZOT-szálló, melynek építéfelnőtt 13 gyermek és 6 család.
A beutalóknak körülbelül 60 szá- séhez a JATE anyagilag hozzájázaléka szühídőre szólt. Minthogy rult. Ennek köszönhetően bizoerre az időszakra két-háromszoros nyos számú férőhely áll maid ott
rendelkezésünkre, ami ú j üdültevolt a túljelentkezés, nem volt
tési lehetőséget jelent a jövő eszproblémamentes az elosztás. A
nem szünidei beutalók elosztásá- tendőtől kezdve. A mátraházi és
nál viszont nem egyszer az érdek- a boglárlellei üdültetésünk a jövőben is adott, bár anvagi okok
lődés hiánya okozott gondot. Az
elosztásnál egyébként
igyekezmiatt a boglárlellei üdülőnkben
tünk biztosítani a nyilvánosságot; néggyel csökkent a szobák száma.
a
SZOT-üdülésben
részesülők Külföldi partnereink közül NDK-s
névsorát pedig az SZB hirdetőtáb- kollégáinkkal már megállapodást
láján tettük közzé.
kötöttünk, melynek értelmében
jövőre 50 dolgozónk utazhat üdü— A legtöbben föidényre kérik
lésre. Lengyel partnereinkkel még
beutalójukat.
Eleget tud-e tenni fiolynak a tárgyalások.
ezeknek az elvárásoknak a SZOT?
— Altalános problémánk éppen
az. hogy kevés a főszezonra szóló beutalónk. Ugyancsak gondot
okoz, hogy évek óta nem nő a
családos beutalók száma, s a két—
három gyermekes SZOT-beutaló
főidényben ritkaság. De nagyobb
iéény van dolgozóink körében a
gyógy beutalók, a melegvizes üdülőkbe szóló beutalók iránt is.
— A JATE saját
szervezésű
üdültetéseit
mennyire
veszik
•igénybe a dolgozók?
— A sláger a boglárleilei üdülőnk. Itt a nyáron 281 felnőtt és
166 gyermek pihent. Mátraházi
vendégszobáink-egész évben működnek, itt 126 felnőtt és 68 gyermek töltött
hosszabb-rövidebb
időt. Mindkét helyen egyébként
SZOT étkeztetést biztosítunk, ami
az üdültetés értékét jelentősen
megnövelte. Egyetemünk ez évben is jelentős összeget fordított
a boglárlellei üdülő állagának

— A sajtó tájékoztatása szerint
január
elsejétől
emelkedik
a
SZOT-üdülőjegyek
ára...
— Valóban, de az ú j árak figyelembe veszik, hogy az üdülés
főidényben történik-e vagy sem,
s hogy milyen kategóriába tartozik az üdülő. Az árváltozásokról
üdülési felelőseink már kaptak
tájékoztatást így az érdeklődők
hozzájuk fordulhatnak pontos információkért. Ez az árrendezés
egyébként a saját
szervezésű
üdüléseinket is érinti — Boglárlelle és Mátraháza —, mert ezek
az
üdülők
SZOT-étkeztetéssel
működnek. Az említett értékelő
anyagon kívül elkészült, — s feltehetően el is fogadjak a Bizalmi
Testület ülésén — a JATE ú j
üdülési szabályzata, mely nagy
segítséget jelent a szakszervezeti
tisztségviselőknek, s hozzájárul a
még korrektebb és reálisabb elosztáshoz.

A ZTE-ből a SZEOL-ba
Akik figyelemmel kísérik a
SZEOL AK női kosárlabda csapatának
teljesítményét,
akár
nézőként, akár újságolvasóként,
azoknak bizonyára feltűnt
egy
új arc, ille'tve név a játékosok
között. Magas termetét kihasználva állandó harcban van az
ellenfelekkel a palánkok alatt a
lepattanó labdákért, s támadásban gyakran • fejezi be akcióit
kosárral. Novákné Zsolnai Judit,
az új csapattag játékán nem lehet észrevenni, hogy alig néhány
mérkőzést játszott még a szegedi csapatban, egyenletesen
jó
teljesítményt nyújt.
— Hogyan kerültél a SZEOLba? — kérdezem a 132 cm magas kosárlabdázótól.
— Zalaegerszegen játszottam,
a ZTE NB l-es
csapatában,
onnan hívtak férjemmel együtt
Szegedre Játszani. (Férje Nóvák
Gábor, a férficsapat kiváló játékosa )
— Eddigi
pályafutásod"'
— Viszonylag későn, 17 éves
koromban kezdtem kosárlabdázni a Győri Tanítóképző Főiskola csapatában. Előtte kézilabdáztam. Textilipari' Szakközépiskolában végeztem 1977-ben. Két
hónapot dolgoztam ott Győrben,
aztán a Zalaegerszegiek hívására az ottani NB 11-es csapatba mentem játszani. Egy év
múlva felkerültünk az NB I-be.
s két Idényt játszottam az első
Osztálvban, amikor megkeresett
a SZEOL, idén tavasszal. Ez
több szempontból vonzónak tűnt.
Lakást kaptunk az egyesülettől,
a férjem állást, én pedig a tanárképző főiskolára járok, matematika—testnevelés szakra.
— Lehet ..két edzés
még főiskolára is járni?
— H á t . . . nehéz,
igyekszem elmenni
órára.
—

között"

de
azért
a legtöbb

Csoporttársaid?

— Szeretem őket. Bár pár évvel1 fiatalabbak nálam, s érthe-

tően mas
beállítottságúak
w,
mint én. de nagvon jól megvagyok,
velük. Olyannak próbálom elfogadni őket, amilyenek, s az életmódbeli különbségeinket is természetesnek veszem.
— Hogyan fogadtak
társaid?

a csapat-

— Meglepően hamar jóba lettünk. Meccsen még nem sokszor játszottam velük, mert a
s/entemberi mérkőzések még a
tavaszi fordulóhoz tartoztak —
amikor én még a ZTE-ben voltam —. tehát nem szerepelhettem, után: 1 pedig sérült voltam.
De végül ÍA már szeptember óta
együtt vagyunk. Sokat
jelent,
hogy szinte mindenki jár vagy
járt valamilyen felsőfokú intézménybe. s talán ez is az oka,
hogy könnyebben ment a beilleszkedés mint esetleg
máshol.
— És

Szeged?

— Nehezen szoktam meg —
mint ahogy annak idején Zalaegerszeget is, a szüleimtől való
elszakadással együtt —. nagyon
megszerettem, és rengeteg
barátra találtunk i t t . . .
BALOGH TAMÁS

Évfolyambajnokságok
a főiskolán -

A/, utóbbi hetekben
sorozatban zajlottak a különböző labdajátékok évfolyamok
között meghirdetett
oajnokságai
a tanárképző főiskolán.
Bár a röplabda oajnokság küzdelmei ezután
tesznek,
már
megállapítható,
hogy nagy meglepetésre az első
évfolyam izerepelt
a legsikere>ecbvn. A legnagyobb közönségsikert arató vízilabdában
például — ha a szó szoros értelmében
hatalmas „csatában" is — az elődöntőben a második, a döntőben
pedig a harmadik évfolyam válogatottját győzték le 1—1 góllal.
A fiúk kosárlabda tornáját la
az elsősök nyerték, körbeverés
után.
A harmadév
csapatát
mindhárom második évfolyam legyőzte, majd az elsősök a negyedikeseket. á negyedévesei: a másodikosokat, a másodév pedig a
végül pon'aránnyal győztes első
évfolyam együttesét verte meg(2. TI. évf 3. IV. évf.) A lányoknál a második évfolyam „tarolt": valamennyi ellenfelét legyőzve végzett az első helyen (2.
I évf. 3. TII. évf. 4. IV évf.)
Kézilabdában „hiányosak" voltak a mezőnyök, a IV. évfolyam
ugyanis sem a nőknél, sem a
férfiaknál nem állított ki csapatot A fiú-torna itt is az elsősók
győzelmét hozta, megelőzve a
harmadik és a második évfolyamot. A bajnokság házi jegyzőkönyve szerint a legnagyobb védést Vass Sándor,
a III. évfolyam kapusa produkálta, aki
„látványosan" védte az elsősöknél
játszó
válogatott
Szabó
László 1 azaz egy lövését, A legiciegesebb csapat pedig a II. évfolyamé volt. akik
győzelmek
helyett „csak'' a IV. évfolyamtól
tudtak pontot rabolni. A lányoknál körbeverés után a golarány
döntött a második évfolyam javára : a legjobb góllövő címét Berényi Márta (II. évf.). a legjobb
kapusét Wágner Vanda nyerte el.

Sárkányok a X X . században
Valamikor a sárkányok úgy
éltek az emberek
tudatában
mint létező, valóságos
lények.
Későbbiekben
beigazolódott,
hogy a néphittel
ellentétben
mégsem léteznek, csak a mese
világában. Napjainkban újra feltűntek. azonban mist a levegőben. Nevük pedig úgy módosult hogy: sárkányrepülők.
Ennek a sportnak egyik képviselője Vodicska
Róbert a Juhász
Gyula
Tanárképző
főiskola
hallgatója.
— Mikorra tehető
ennek
a
sportnak a kezdete?
— Sokan bizonyára nem is
gondolnák, de már
1959-ben
sárkányrepülő
klubok alakultak Amerikában. Innét pedig,
mint sok más egyéb elterjedt
Európában is.
— Nálunk mikor kezdtek hódolni ennek a hobbynak?
— Az első magyar klub a
Budapesti Műszaki
Egyetemen
jött létre 1972-ben. Azóta már
nagyon sok vidéki városunkban
is többen próbálkoznak a repülésnek ezzel a fajtájával.
— Te melyik
egyesületnek
vagy a tagja, és mióta?
— Hetvenháromban léptem be
az Esztergomban alakult kis csoportba.
— Mi indított arra, hogy ezt
a sportot válaszd?
— Nálunk a családban a repülés szinte mindennapos fogalom. Édesapám és nagybátyám
annyira szerettek repülni, hogy
még saját szerkesztésű gépet is
készítettek, amit több éven keresztül
hasr.ná>tak.
Ezekútí™
nem csoda ha engem is ..megfertőzött" ez a . légkör. Napjainkban pedig ez a legegyszerűbb
módja annak, hogv ilven iránvú
vágyaimat ki tudiam elégíteni.
— Nem fárasztó
hétvégeken
Esztergomba utazni, ott edzeni
majd
visszajönni?
— Valóban néha kicsit fáradtan jövök vissza, de ez inkább
az utazás miatt van, az edzéséit

nem kívánnak olyan nagy fizikai munkát.
— Itt Szeged környékén
nincs
arra lehetőség, hogy belépj valamelyik
klubba?
— Legközelebb ilyen sportegylet Szarvason van. de
oda
nem akarok menni. S megfordult a fejünkben, hogy itt Szegeden alakítunk
egv klubot.
1979-ben mikor Magyarországon
is hivatalosan elismert
sport
lett a sárkányrepülés a jelentkezők száma
megszaporodott.
Szegeden is több érdeklődő van,
és az MHSZ-től is kaptunk biztatást, hogy támogatják a kezdeményezést.
— Ügy tudom, hogy ez dombokhoz hegyekhez kötött
sport.
Hogy lehet űzni ennek
ellenére
a síkvidéken is?
— Igen, először hegyvidékhez
volt kötve. De mostmár az alföldeken is nagyon gyorsan terjed. Nem kell hozzá más mint
„behúzójármű", egy sárkány és
már lehet is repülni.
— Minden
sportágnak
vannak rekordjai. Ez a repülés milyen csúcsokat produkált
már?
majd
visszajönni?
— Amerikában kiadták a Gyémántkoszorút. Ahhoz hogy valaki megkapja öt órát kell 3—4
kilométer magasan a levegőben
tartózkodni és közben 500 kilométert repülni.
— Nálunk
is vannak
már
ilyen szép
eredmények?
— A magyarok jóval később
kezdték
mint
a
nyugatiak.
Ebből következően az eredmények is jóval szerényebbek. Az
országos csúcs nyolc óra 1800
méter magasan, a repült
táv
egyhuzamban 12 kilométer.
— A sportok közül a repülés,
de főleg a sárkány
változat
meglehetősen veszélyesnek
tűnik
a laikus számára.
Neked
volt
már veszélyes
helyzeted?
— Körülbelül három éve történt. hogy a klub egvik ócska
gépét repültem be. Meglehető-

sen erös szél volt. Felszállás
után, úgy 150 méteren „csapkodni" kezdett a sárkány es orral lefele zuhanni kezdett. Eses
közben a hátara fordult es így
érkeztem egy erdő tetejére. De
ezzel még nem ért véget a megpróbaitatasom, mert a
madár
kettétört, én pedig a
földtől
pár
méterre
lógtam.
Persze
mindez a percek tört resze alatt
játszódott le.
— Ez és a hasonló dolgok nem
vették el a kedvedet?
— Az ilyen esetek nagyon ritkák, csak pár szazalékban fordulnak elő. Statisztikailag bebizonyítható, hogy a sárkányrepülés
ötvenszer
biztonságosabb
mint a közúti közlekedes.
— Mi az oka a nagy bútonságnak?
— Elsősorban az, hogv mi betartjuk azt amit a földi közlekedés résztvevői elmulasztanak. A
sárkányt minden felszállás előtt
műszakilag ellenőrizzük. Ezenkívül növelik a biztonságot
az
olyan berendezések mint
pL
URH rádió, f é k e r n y ő . . .
— Milyen távlatai vannak ennek a repülésnek?
— Meglehetősen gyorsan fejlődő sport. Tizenöt év alatt elérte azt, amihez a vitorlázó repülésnek
negyven
évre
volt
szüksége. Meggyőződésem, hogy
hamarosan ki fogja szorítani a
vitorlázókat. Pár év múlva olyan
lesz a sárkány a levegőben, mint
a földön a bicikli. Híveinek száma egyre nő, ami amellett szól,
hogy van létjogosultsága, jövője
a sport világában.
— Mi kell ahhoz, hogy valaki
felszólhasson?
— Először is egy olyan tanfolyamot kell elvégezni, ahol
a
repülés elméleti kérdéseit tisztázzák. Ezután egy klubot kell
találni — vagy pedig saját géppel kell rendelkezni — ahol az
elméletet átültetheti a gyakorlatba.
KÖKÉNY ISTVÁN
SZEGEDI

EGY ETEM ?

(

Szakszervezeti
hírek
a tudományetemről
Két ülést tartott november hónapban a JATE Szakszervezeti
Bizottsága. A november 3-i ülésen a JATE Egyetemi Tanácsa
és a Bizalmi Testület közötti
megállapodás-tervezet valamint a
Munkaügyi
Szabályzat-tervezet
vitája zajlott le. A tervezeteket az
állami vezetés és a szakszervezet
képviselőiből álló munkabizottság állította essze. A résztvevők
hotszú vita után a Munkaügyi
Szabályzatot kis módosításokkal
elfogadták, míg az együttműködési megállapodást átdolgozásra
javasolták.
Szakmai megbeszélés: Bosko Peti ovics (Jugoszlávia)
ding (USA)

A zene bűvöletében: Jasper Van't

Hof szintetizátoros.

és Kai

Win-

Hollandiából

„ K é k fű"

Country a JATE-n

1980 szeptemberétől a JATEnak country együttese van. A
hetedik éve — 1973-ban alakult
— „hontalan" együttes itt talált
gazdára. Az együttes vezetőjével
Szekeres Andrással beszélgettünk
az eddigiekről és a jövő, már
nyilvánvalóan jobb lehetőségeiről.

l

— Miért csak most talált gazdára az együttes? Eddig hogyan
tudtátok megoldani a fellépésekkel, próbákkal
kapcsolatos gondokat?
— 1973-ban alakultunk, a jelenlegi együttesben még játszik
két „őstag". Hatan vagyunk, két
JATE-es, két SZOTE-s, két dolgozó — vegyes a társaság. Amikor
1973-ban
létrejött az elődünk
még alig-alig tudtak
Magyaror•zágon a countryról (a nagyközönségre gondolok), együttes talán nem is volt Egy amatőr
együttes a mai színvonal és követelményrendszer mellett csak a
legritkább esetben tud önerőből
fennmaradni. Mi a ritka esetek
közié tartozunk. Az is nehezíti a
dolgunkat hogy a country őshazája Amerika, így a lemezeket,
kottákat, húrokat csak onnan tudjuk beszerezni, ha eredetit akarunk. Egy bizonyos
színvonal
után pedig már „csak" a szintentartás is nagy pénzt emészt fel. A
fellépéseinket magunk szervezzük, az évek folyamán kialakultak kapcsolataink, ezeket próbáljuk megtartani, kiszélesíteni. A
próbákkal szerencsére nincs gond,
egy helyiség állandóan a rendelkezésünkre áll, nyugodt körülmények kőzött dolgozni. <
— Magyarországon
„felgyorsult" a zenei élet
üteme,
sok
együttesnek
sikerül betörnie az
élvonalba. Eddig milyen
lehetőségeitek voltak a
bizonyításra?

Elégedett vagy az eddigi munkátokkal?
— Valóban, a countryn belül
is megfigyelhető, hogy egyre több
színvonalas, jó zenét játszó társaság alakul. A mi szűkebb területünkön, a blue grass („kék fű")
irányzatában is van 4—5 „vetélytársunk" az országban. Sok zenei
találkozóra nem sikerül eljutnunk
— anyagi okok m i a t t Tavasszal
majdnem lemaradtunk az Egyetemi és Főiskolai Napok rendezvényeiről is. Végül sikerült elindulni, meg is nyertük a kategóriák versenyét: egy debreceni
együttessel megosztott első díjat
kaptunk. Felléptünk már szinte
valamennyi jelentős magyar városban, Debrecenben 1 különösen
nagy sikerünk volt. Szegeden a
JATE, a SZOTE, a DÉLÉP klubjában, a művelődési házakban lépünk fel, átlagban havonta kétszer. Szeretnénk ORI-engedélyt
szerezni, mert amatőrként egyre
nehezebb lesz a fejlődés. Reméljük a JATE ebben segítségünkre
lesz.
— Ismertesd.
légyszíves,
a
eountry-zene
jellemzőit!
— A country kimondottan amerikai zene, népzene. Minden európai kivándorló nép zenéjéből van
benne valami, de ez ma már elmosódott, a zene „amerikai", nem
lehet összetevőire szétszedni. A
mi irányzatunk a blue grass,
Nashville városából indult, és
azért ez a neve, mert erős napsütéskor, nagy melegben a város füve kéknek látszik. Amerikában
rengeteg irányzata és művelője
van ennek a zenének, Európában
most kezd népszerűvé válni. A
„klasszikusok" lemezeit nagyon
nehéz megszerezni, a maikat már
kiadják Eurónában is.
MÓROCZ KAROLY

Hasonlóan fontos írásbeli dokumentumok megvitatása szerepelt a november 28-i ülésen.
Ezen a tanácskozáson a Munkahelyi Bizottságok titkárain kívül
az állami vezetés képviselői is
részt vettek. Az ülés első napirendi pontjaként az üdülési és a
törzsgárda
szabályzat
tervezet
megvitatására került sor. Mindkét
szabályzat
a
munkaügyi
szabályzat részének tekintendő.
Második napirendi pontként került sor az 1981. évi bérfejlesztési keret felosztási módjára vonatkozó javaslatra, valamint a
létszám gazdálkodási
szabályzat
megvitatására. Mindkét napirenrend előadója Balog István gazdasági főigazgató volt, az előterjesztéseket
szótöbbséggel elfogadta az SZB. Befejezésül az
együttműködési szabályzat és a
hatásköri lista együttes megvitatása zajlott le. Az együttműködési szabályzat átdolgozott formáját elfogadták, míg a hatásköri listával kapcsolatban hosszú
vita után az az
állásfoglalás
született hogy szükség van kisebb módosításokra
mielőtt az
anyag a Bizalmi Testület december 12-i ülése elé kerül. Ez a
testület — mint legfelsőbb intézményi szakszervezeti fórum —
dönt valamennyi
fent említett
szabályzat, az
együttműködési
megállapodás és a hatásköri lista végleges elfogadása kérdésében.

Szegeden tartózkodott november 18—21 között a greifswaldi
egyetem kéttagú delegációja. Látogatása során
tárgyalásokat
folytatott a JATE szakszervezeti
vezetőiveL A tárgyalások eredményeképpen aláírásra került a
két intézmény szakszervezeti bizottsága közötti, 1981 évre szóló
megállapodás, amely keretében
többek között sor kerül dolgozók
csereüdültetésére és sportcsapatok vendégszereplésére, versenyére.

A Biológia-Földrajz
oktatói
K ISZ-szervezet és a Szakszervezet TTK Munkahelyi Bizottsága
rendezésében bensőséges hangulatú névadó ünnepeéget tartottak
november 20-én a Társadalmi
Szervek székházában. Á kilenc
kis ünnepeltet és szüleiket a
JATE SZB is üdvözölte és a j á n dékot adott át nekik. December
6-án is rendeztek névadó ünnepséget, a KISZ-klubban hat kisgyermeket és szüleiket köszöntötték.

A JATE SZB mellett működő
Ifjúsági Bizottság december 2-án
megbeszélést
tartott,
melynek
napirendjén a szakszervezet és
az oktatői-dolgozói KlSZ-szervezet együttműködésének megvitatása szerepelt.
BÁRDI ISTVÁN

ÍH tttlWlpU tj

Nagy Sándor makedón királynak amikor igazságot szolgáltatott az volt a szokása, hogy kezével egyik fülét betakarta s
úgy hallgatta a vádló beszédét.
Mikor megkérdezték tőle miért
teszi ezt így válaszolt:
— A másik fülemet fenntartom a védőbeszédnek . . .
Diderot benézett egyszer egy
szatíraíróhoz s azt látta, hogy
az éppen a falba veri a fejét.
Kajánul érdeklődött:
— Mi az kedves barátom, ú j
elmetorna?
— Dehogy-dehogy — kezdett
panaszkodni a szatíraíró. — A
bemutató után levették műsorról az ú j darabomat. Mit tegyek?
— Azokat a részeket, amelyeknél a nézők nevettek
és
tapsoltak vágja ki és dobja el.
akkor biztosan sokáig játszani
fogja a s z í n h á z . . .
Abraham Lincoln megkövetelte, hogy a hadsereg parancsnoka Mc. Clellan tábornok részletes jelentéseket küldjön mindarról, ami a hadseregben történik. Egyszer a tábornok a következő szövegű táviratot küldte:
— Elfogtunk hat
tehenet.
Mit tegyünk?
Lincoln röviden válaszolt:
— Megfejni!
Mark Twain
a következőket
irta az adóbevallási ívre: „Az
újságírás nem munka,
hanem
szórakozás.
A
gondolataimat
pedig ajándékba adom az emberiségnek."
Az adóhivatal válasza:
„Adóbevallása
alapján
két

adót velünk ki öhre: szórakozási adót és ajándékozási adót.*"
*
A híres német agronómus, a
humuszelmélet megalapítója A.
Teer orvosként kezdte karrierjét. Első paciense egy gőgös gazdag kereskedő volt, aki tapintatlanul megjegyezte:
— Maga túlságosan fiatal. Lehet, hogy idővel majd jó orvos
lesz, de most mielőtt magára
bízom az egészségemet alaposan
meg kell vizsgálnom.
Az orvos megállt
paciense
előtt, meghajolt és azt mondta:
— Elölről megvizitált figyelmesen nézzen meg hátulról is.
Azzal hátat fordított és e l m e n t
A neves belgyógyász
Nádor
Henrik egy időben színészek kezelőorvosa volt.' Egyszer felkereste egy kezdő színésznő, akit
be kellett oltani.
— A kaján oltsam be? — kérdezte Nádor.
— Ne ott az istenért. Olyan
helyen oltson be, ahol nem lát. ják!
A belgyógyász
gondolkodott
egy kicsit, majd megszólalt: •
— Művésznő, legjobb lesz, ha
beveszi az oltóanyagot...
•
A
kiváló
festőművészhez
Hermán Lipóthoz beállított egyszer egy ifjú festőcske egy csomó képpel a hóna alatt, s megkérte a mestert, néafee meg a
képeit
Hermán egy idő után
megszólalt:
— Barátom, maga
majdnem
egy ú j Szinyei-Merse.
— Ó, mester, e z . . . — szerénykedett az ifjú.
— De igen — folytatta a mester — mersze már van, csak
éppen színjei nincsenek.

Humor, ha igaz
A mama öt kisgyerekével
vásárol a
nagyáruházban.
— Most pedig átmegyünk
a
gyerekosztályra
mondja
a
gyerekeknek.
— Talán nem vagyunk
még
elegen? — kérdezi a kis Jnrko.
•
Az újonc
szabadságát
tölti
otthon,
mivel
felesége
szülés
előtt áll Néhány nap múlva következőt táviratozza
egységének:
— Kérek különszabadságot.
A
feleségem minden nap
szülhet.
A felettese
ezt
táviratozza
vissza:
—
Különsza badság
engedélyezve. Az eljárást a haza érdekében okvetlenül
szabadalmaztassa.
A skót el akar menni
egy
szakorvoshoz, de barátja
óvja
őt:
— Légg elővigyázatos! Az első
kezelés nagyon drága, a következő kezelésed
alkalmával
viszont csak a felét kéri.
— Köszönöm a jó tanácsot —,
mondja a skót, és útra
kel.Ami-

kor a várószobában ül és az OP*
vos kinéz, így köszönti:
—. Jó napot, doktor úr. Megint
itt vagyok.
•
Az útonálló a skót elé
tartja
a revolvert:
— 100 for\t vagy az életed!
— ötven jár csak —, »álaszót
a skót, — félholt
vagyok
az
ijedtségtől.
— Köszönöm
az
orvosságot,
doktor úr!
— Ügy?
Szóval
használt}
Mennyit vett be belőle?
— Én semmit, hanem a nagybátyám. És én vagyok az egyetlen örököse.
,
•

A tanítónő a diákjaihoz:
— . . . és most elmesélem
nektek, hogyan lett az első ember.
Egy hang a második
sorból:
— Inkább azt mesélje el, hogyan lett a harmadik!
•

Tyúk zavartan a kakashoz:
— Kedvesem, valamit be kelt
vallanom.
Már megint
tojást
várok.
(„A jövő
mérnökéből")

Vizsgáztatók
A

VICCES

— Szóval, vizsgázni jött
— Igen,
szeretnék.
— Hát akkor
mondja
meg,
miről nevezetes
Jászszentandrás?
— A negyedik ötéves
tervben
ott építik
a könnyűipar
legújabb fellegvárát, a hazai
hózentróger-ellátásban
döntő
szerepet játszó hózentróger. és harisnyakötőgyárat,
melynek
a
hazai fogyasztói igényeknek
—
implicite és explicite
kielégítésében kiemelkedő
helye l e s z . : .
— És még ...
— Más nem volt a könyvben.
— Az lehet, de ott
születtem
én...
ezt tudnia kellene ... hehe. ..
A GYORS
—
Jászszentandrás?
—
Hózentróger-gyár.
— Fogyasztói
igények?
— Teljesen ...
— Kapacitás?
—
Kihasználva.
— Jeles.
— Kösz.
•

OLVASÓINKHOZ!

A
SEGÍTŐKÉSZ
— Mit tud
Jászszentandrásről?

Lapunk következő száma a
vizsgaidőszak után. 1981. február
elején jelenik meg. Minden kedves olvasónknak sikeres vizsgaidőszakot s megérdemelt szünidei
pihenést, eredményekben gazdag
új esztendőt kívánunk!

— Hát, mi épül ott?
—
Perzsabundagyár...
— Nem egészen,
ugye,
ott
épül a hazai
hózentróger-gyártás
fellegvára,
ugye,
amely
stb.
ugye, stb.
—
Igen...
— Köszönöm, lós segítséggel
ugye...
négyes.

-BGV

Pillanatkép vizsgák előtt

Nagy emberek „kis történetei1

A
LOKÁLPATRIÓTA
— Te is jászszentandrási vagpf
— Nem, jászszentmihályi,
de
suliba
Szentandrásra
jártam.
— Emlékszel, a büdös
partján, arra a kis. csárdára?
— Hogyne, a Szegő
Gyuszi
bácsi még most is ott főzi a halászlevet ...
— Na, jó, jeles, ha hazamész,
add át üdvözletemet
az
öregnek.
(A
„Közgazdász"-ból)

SZEGEDI

A József Attila Tudományegyetem. a
Szeged! Orvostudományi Egyelem ta
• Juhász Gyula Tanárképző Föiskol»
MSZMP bizottságainak lapja
FelelOs « e r k e s z t ö n a SZABÓ MAGDOLNA
Szerkesztőség «730 Szeged
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eev évre M fortm
Terjesztik az Intézmények KTSZ- te
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