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Kitüntetések 
Dr. Kedvessy György egyetemi ta-

nárt , a Gyógyszerésztudományi Kar 
dékánját a Hazafias Népfront városi 
bizottságában végzett eredményes mun-
kásságáért november 7-e alkalmából 
a Munkaérdemrend arany fokozata kor-
mánykitüntetésben részesítették. 

vh 
Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók 

Szakszervezete Orvosegyetemi Tanácsá-
nak titkára G. Szabó Erzsébet eredmé-
nyes szakszervezeti munká ja elismeré-
seként a Munkaérdemrend bronz foko-
zata kitüntetést kapta. 

-K-
A Kiváló Újító kitüntetés bronz fo-

kozatát kapta dr. Minker Emil egye-
temi adjunktus, a Gyógyszertani Inté-
zet dolgozója több, nagyértékű műszer 
konstrukció megvalósításáért, és Kis-
halmi Zoltán, a Biokémiai Intézet tan-
széki technikusa másfél évtizedes ki -
emelkedően eredményes újítási mun-
kájáért . 

# 
Az Apáthy István Emlékérmet és a 

velejáró 1000 forintos jutalom díjat eb-
ben az évben dr. Kovács Annamária 
végzett orvos (Anatómiai Intézet) dr. 
Járdánházy Tamás végzett orvos (Ideg-
es Elmeklinika) és Tóth Anikó negyed-
éves gyógyszerészhallgató kapta. 

Tapasztalatcsere 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemi 

pártvezetésének képviselői november 
11-én a tudományegyetem pártbizott-
ságának vendégei voltak. A két egye-
tem pártbizottságának képviselői haszJ 
nos tapasztalatcserét folytattak. 

Tudományos 
küldöttség 

Dr. Szőkefálvi-Nagy Béla akadémi-
kus vezetésével november alején ma-
gyar tudományos küldöttség indult 
Varsóba. A delegáció az első hosszú-
lejáratú magyar - lengye l tudományos 
együttműködési munkaterv aláírásáról 
tárgyalt. 

Az igazságügy-
miniszter látogatása 

A Magyai- Jogász Szövetség Csong-
rád megyei Szervezetének és a József 
Attila Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának meghívására 
november 12-én tájékoztatót tartott 
dr. Korom Mihály igazságügyi minisz-
ter, az államigazgatás fejlesztéséről, az 
állami munka pártirányításáról, vala-
mint a Büntető Törvénykönyv módosí-
tásáról. 

Angol szépkiejtési 
verseny 

Megrendezték az első angol szépki-
ejtési versenyt a bölcsészkaron. Az ér-' 
deklődők mellett a versenyzők kis cso-
port ja izgatottan várta a zsűri dönté-
sét. 

A zsűri feladata nem volt könnyű, 
mer t mindegyik résztvevő a legnagyobb 
alapossággal készült szabadon válasz-
tott szövegének felolvasására, kisebb-i 
nagyobb problémákat inkább csak a 
kötelező szöveg okozott. A zsűri ha tá-
rozata hosszas megbeszélés után a kö-
vetkező módon alakul t : első helyezett 
Pinczehelyi Klára II. éves angol-orosz 
szakos hallgató, második lett Hegybíró 
Edit I. éves , hallgató, a harmadik-dí ja t 
pedig Vácz Judit II. éves angol-orosz 
szakos hallgatónak ítélték oda. 

A verseny tréfás játékkal zárult. Egy 
rossz kiejtésben felolvasott szövegben 
kellett a hallgatóknak hibákat találni. 
A díjazás itt sem maradt él. a legtöbb 
hibásan ejtett szót Csillag András IJJ 
angol-történelem szakos hallgató j e -
gyezte fel. 

Nívódíjas tankönyv 
A közelmúltban megjelent Á l l am-á t 

Jogelméleti egyetemi tankönyv, mely-
nek szerzője többek között dr Antálffy 
György egyetemi tanár, a József Attila 
Tudományegyetem Jogtudományi Ka-
rának dékánja — Nívó-díjban részesült. 

Jogos igények vagy kö^etelődzés? 
Gondolatok a kongresszusi levél vitájáról 

Egyetemünk alapszervezeteiben szep-
tember végén mindenhol megvitatták a 
KISZ Központi Bizottság kongresszusi 
levelét. A levél kibocsátás rendkívül 
helyes és jó kezdeményezés, még ak-
kor is, ha tartalmilag és formailag több 
ellenvetésre adott a lka lmat 

Kifogásolhatjuk a levél hangnemét, 
közvetlenebb megfogalmazás eredmé-
nyesebb lehetett volna. Egy-egy kérdés 
túlságosan sok problémát foglal magá-
ban, így az alapszervezetekben sok he-
lyen még egy kérdéskört sem tudtak 
kimerítően megvitatni. A viták össze-
gezése egyetemi szinten megtörtént és 
egyértelműen bebizonyosodott, a levél-
ben szereplő kérdések felkeltették a 
hallgatóság érdeklődését. 

Nem célom a tapasztalatok teljessé-
gét ismertetni, csupán két olyan kérdés 
kapcsán szeretném elmondani a gondo-
lataimat, melyek a múltban és meg-
győződésem szerint a jövőben is sok-
sok gondot fejtörést okoznak majd. 

Rendkívül nyugtalanító az az anya-
gias szemlélet amely nemcsak egyete-
mi hallgatóink körében tapasztalható, 
hanem megnyilvánul a társadalom leg-
különbözőbb rétegeiben is. Nagyon sok 
jogos anyagi jellegű kifogás hangzott 
el a viták során. A tankönyvek magas 
árától kézdve az NDSZ igazolvány fel-
használásának korlátozott voltáig. Ezek 
indokolt kérdések, jogosságukhoz nem 
férhet kétség, csak az a z elgondolkoz-
tató, hogy sok helyen az ilyen jellegű 
problémák váltak egyeduralkodóvá, pe-
dig a levél tartalmazott számos olyan 
kérdés t melynek megoldását nem más-
tól kell kérni, hanem nekünk kell meg-
találni. A különböző igények hangozta-
tásának párosulnia kellene azzal, hogy 
kiemeljük és megfogalmazzuk saját fel-
adatainkat is. Enélkül mindez az egy-
oldalú követelődzés látszatát kelti. 
Mindez elsősorban a jogok és köteles-
ségek komplexumával kapcsolatos. 
Nincs olyan területe a társadalmi élet-
nek, ahol ez a két fogalom ne alkotna 
szerves, elszakíthatatlan egységet Mi-
ért lenne ez másként az egyetemen, 
vagy az ifjúsági szervezetben? Jogain-
kat az utóbbi néhány évben megnyug-
tatóan biztosították az egyetemi sza-
bályzatok. Ezeket elsősorban alaposan 
meg kell ismernünk és élnünk kell ve-
lük. Ez egyaránt vonatkozik a külön-
böző közösségekre és az egyénekre is. 
Alapvető kötelességeink is rögzítettek, 
csak ezek teljesítéséről lényegesen ke-
vesebb szó esik. Tanulmányi munkánk 
megfelelő színvonalú végzése alapvető 
követelmény. Rendkívül helytelen a z a 
széles körben elterjedt nézet, hogy az 
egyetemen a tanulás elsősorban magán-
ügy. Akkor amikor valaki az állam pén-
zén, viszonylag kiegyensúlyozott körül-
mények között több százezer forintos 
költségért tanulhat az egyetemen, nem 
lehet magánügye, hogy mindezekért mit 
produkál. Jogos igénye a társadalom-
nak, hogy az egyetemi hallgatók már 
tanulmányaik során igyekezzenek tu-
dásukat a társadalom, a közösség ja-
vára felhasználni. Ennek számtalan le-
hetősége van. A tudományos kérdések-
kel való foglalkozástól a társadalmi 
közéleti munkába való bekapcsolódásig, 
vagy az önként vállalt nyári építőtá-
bori munkáig. Mindezek felismerése és 
vállalása teheti megalapozottá jogaink 
gyakorlását kéréseink, követeléseink 
teljesítését. 

Az első kérdéskörrel szervesen össze-
függ az a probléma, hogy sok alapszer-
vezetben formálisnak, nem kielégítőnek 
tar t ják a hallgatói képviselők munká-
ját a különböző egyetemi vezető testü-
letekben. Ennek több oka van. Magya-
rázható azzal, hogy az egyik gyakorlat 
szerint a képviselők elég későn kapták 
meg a tanácsülés elé kerülő anyagokat, 
és így kevés idő állt rendelkezésükre, 
hogy nagyobb hallgatói csoportok véle-
ményéről tájékozódjanak. Még ezt te-
kinthet jük a legkisebb akadálynak, 

ezen könnyen lehet változtatni, a ta-
nácstagok ezentúl 8—10 nappal a ta-
nácsülés előtt megkapják a tárgyalásra 
kerülő anyagokat, így lesz idő a széles-
körű tájékozódásra, az alaposabb véle-
ményformálásra. Fontosabb problémá-
nak tartom azt, hogy a hallgatók isme-
rik-e egyáltalán a képviselőiket és 
mennyire érdekli őket az általuk vég-
zett munka? A hallgató tanácstagokat 
kari és egyetemi szinten elég nagy lét-
számú testület választja meg, a válasz-
táson résztvevők beszámolnak-e szű-
kebb közösségükben a választás ered-
ményéről. Élnek-e az alapszervezetek a 
beszámoltatás jogával, vagy olyan for-
málisak választásaink, hogy a vezető 
képviselők által végzett munka már 
csak néhány embert érdekel? Érvénye-
sül-e a közösség kontrollja a választás 
u tán? Nagyon sok olyan alapszerveze-
tünk van, melynek egy vagy több tag-
ja felsőbb KISZ-szervben dolgozik. 
Miért nem kérdezik meg tőlük taggyű-
lésen az alapszervezet egész tagsága 
előtt, mit dolgoztál eddig, hogyan vé-
gezted munkádat? Nem az jelenti első-
sorban a demokratizmust, hogy megha-
tározott demokratikus szabályok alap-
ján ta r t juk a választásainkat (jelölő-
bizottság működtetése, titkos szavazás 
sttf), ezek lényeges garanciák, de az 
igazi tartalmi demokratizmus egyik leg-
fontosabb eleme a közösség ellenőrző, 
értékelő munkája, melyet sokkal köz-
vetlenebbül, bátrabban kellene érvénye-
síteni. 

A kongresszusi levél vitájában ter-
mészetesen sok más probléma is elő-
ke rü l t Véleményem csupán az általam 
fontosnak tartott két kérdésről kíván-
tam elmondani. Valószínű, hogy ezek 
a megállapítások ú jabb vitákra adhat-
nak alkalmat, de elsősorban azon kel-
lene gondolkodnunk, hogy a mindenna-
pi munkánkban hogyan érvényesíthet-
nénk mindezt. 

Vastagh Pál 
a JATE KISZ-bizottságának ti tkára 

Pártnapok 
November 3-án szabad pártnapot t a r -

tottak a Tanárképző Főiskolán, ame-
lyen dr. Ágoston József, a Csongrád 
megyei pártbizottság t i tkára időszerű 
gazdasági és nemzetközi kérdésekről 
tartott tájékoztatót. 

& 
A Szegedi Orvostudományi Egyete-

men november 11-én rendeztek szabad 
pártnapot. Aktuális kül- és belpolitikai 
kérdések előadója Szabó G. László, a 
városi pártbizottság osztályvezetője 
volt. 

Az Egyetemi Színpad 
— Kiváló Együttes 

Hosszú évek áldozatos munkája ka-
pott hivatalos elismerést november 8-
án, amikor a budapesti Fészek klubban 
rendezett ünnepségen Egyetemi Színpa-
dunk megkapta a Kiváló Együttes cí-
met. A kitüntetést az együttes nevében 
Paál István művészeti vezető vette á t 
A Művelődésügyi Minisztérium és a 
Népművelési Intézet által adományozott 
dí j két évig lesz az együttes birtoká-
ban. Reméljük és kívánjuk az együttes-
nek, hogy két év múlva jó munkájuk 

, elismeréseképpen ismét rászolgáljanak 
erre az amatőr együttesek számára el-
érhető legmagasabb kitüntetésre. 

Külföldre utaztak 
Dr. Huszák István egyetemi tanár, a 

Kulturális Kapcsolatok Intézete kikül-
detésében, a magyar—indiai kulturális 
és tudományos csereprogram kereté-
ben november végén két hónapre In-
diába utazik, ahol részt vesz a Pán-, 
Ázsiai Neurológiai Kongresszuson 
(Bombay), valamint meglátogatja a 
delhi és a madrasi egyetemeket. 

Dr. Szontágh Ferenc egyetemi tanár, 
az Egészségügyi Világszervezet kikül-
detésében november elején egy hónapra 
szaktanácsadóként Indiába utazott. 

<?s. Pataj MiUiny; azaoaaiéri Játékok. Tárlatvezetés a 3. olualoa 
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A jövő 
szakembereiért 
Az országos nevelési 
konferencia után 

Hazai és külföldi felsőoktatási szak-
emberek gyűltek össze október utolsó , 
napja iban a Budapesti Műszak: Egye-
temen, hogy a III. Országos Felsőokta-
tási Nevelési Konferencián a szakkép-
zés folyamatában megvalósuló nevelő-
munká t elemezzék, hogy megvitassák és 
elfogadják a korszerű szocialista szak-
emberképzés irányelveit. A háromnapos 
tanácskozás első és utolsó nap ján ple-
náris ülésekre került sor, mig a máso-
dik munkanapon különböző szekció ülé-
seken tárgyal ták — vitaindító re fe rá tu-
mok, vélemény — és tapasztalatcsere 
a lapján — a nevelőmunka specifikus 
kérdéseit. Intézményeink több képvise-
lője részt vett a konferenciái). A szek-
ció íjlések vitáiról, tanulságáról kérdez-
tük meg véleményüket. 

Több önállóságot 
a hallgatóknak! 

A tudományegyetemi szekcióban el-
hangzottakról dr. Serfőző Lajos, a 
JATE oktatási rektorhelyettese nyilat-
kozott. 

Elmondta, hogy többek között sokat 
beszéltek a tanszéki kollektívák szere-
péről az oktatás korszerűsítésében. Ar -
ról, hogy az intézeteken belül ebben a 
kérdésben' is közös nevezőre kell jutni . 
Nem lehet külön beszélni taní tásról és 
nevelésről. Olyan okta tómunkát kell 
végezni, amelyik nevelési funkciót tölt 
be. Az emberformálás legyen mindig a 
cél, még akkor is, ha eszköze nem a di-
rekt nevelés. 

Sok szó esett továbbá arról, hogy az 
oktatással kapcsolatos kérdésekben mi-
lyen fontos és szükséges a hallgatók 
véleményét kikérni és ismerni. Lénye-
ges, az önálló alkotótevékenységre ne-
velést szorgalmazni. A régi és jól be-
vált formákat (diákkörök, szakdolgozat, 
kiscsoportos foglalkozás) szükséges ú j 
tar ta lommal megtölteni és felhasználni 
— akár egyénenként is — a hallgatók 
megismerésére, képességeiknek, tehet-
ségüknek felismerésére, világnézetük-
nek alakítására. Ehhez a gondolathoz 
kapcsolódott a szekció egyik fontos kér-
dése, miszerint a taní tás fo lyamatában 
nemcsak az a lényeges, hogy az oktatók 
át tud ják adni az anyagot, hanem a r ra 
is kell törekedni, hogy a hallgatók mi-
nél jobban, minél mélyebben el is tud-
ják azt saját í tani . Ez volt egyébként a 
szekció kiemelt és legtöbbet vitatott 
pontja . I t t hangzottak el olyan vélemé-
nyek is, melyek nagyobb hallgatói ön-
állóságot hangsúlyoztak ezen a téren is. 
Vagyis — mint néhányan javasolták — 
már a képzés elején döntse cl a hallga-
tó, hogy mihez van kedve, tehetsége, 
mivel foglalkozna legszívesebben. A 
vita során kristályosodott ki az a véle-
mény is, hogy ez ilyen mér tékben azért 
nem helytálló. Hiszen az egyetemekre 
kerülő 18 éves f iatal nem mihdig tud-
h a t j a eldönteni, hogy mihez van képes-
sége. Er re is nevelni kell. Üszni kell 
megtanítani a f ia talokat -— ahogy egy 
találó hasonlattal próbálta megmagya-
rázni dr. Serfőző Lajos — az alapúszás-
ra, hogy e lemüknek érezzék a vizet. 
Aki azután az alapúszáson kívül más 
úszásnemet is el akar saját í tani , annak 
legyünk. segítségére. 

Elsikkad a hivatástudat? 
— Sok hasznos megállapítás hangzott 

el, ér tékes tapasztalatcsere volt. — 
Summázta egy mondatban az orvos-
egyetemi szekció-ülés tanulságát dr. 
Kulka Frigyes egyetemi tanár , a SZO-
TE Nevelési Bizottságának elnöke. 
Majd kiemelte az ott elhangzottak kö-
zül a legfontosabbakat: 

— Oktatni és nevelni csak azt lehet, 
akit ismernek. Ezért kell harcolni az 
elszemélytelenedett oktatás ellen, min-
den alkalmat meg kell találni, hogy ok-
tatók és hallgatók ismerjék egymást. A 
tanszékeknek és évfolyamoknak legyen 
direkt kapcsolata, ne csak vizsgán talál-
kozzanak az oktatók és hallgatók. 

— A nevelési tevékenység fő súlya az 
elsőévesekkel való foglalkozásra essen. 
Meg kell például vizsgálni azt, "hogy a 
felvétel körüli nagy álmok: a köteles-
ségtudat, a hivatás tudat miért sikkad 
el később? 

Miért lazul a tanulási morál , miért 
csökkennek az ambíciók negyedéves 
korban? Tényleg az elhivatottság sik-
kad-e el, vagy valami befolyásolja ezt? 
Az oktatási rendszer megváltoztatásá-
val, gyakorlatibbá tételével, n gyógyító 
munkában Jobban érdekelttö téve a 
hallgatókat va jon nem lenne ez elke-
rülhető? 

— A tudományág specializálódása ne 
érvényesítse hatását az alapszakmák 
oktatásában. Ha a hallgató már tanul-
mányai sorén nem az egész ember t 
nézi — éppen a túlzott specializáló-
dásnál fogva megnő egy-egy szerv Je-
lentősége — akkor elvész az egész em-
ber gyógyításának feladata. 

— A klinikai tárgyak oktatásánál az 
orvosi hivatásru való nevelésnek nagy 
lehetősége van. Ezt Jobban ki kell hasz-
nálni. Ott tanulgat ják meg s medi-
kusok az orvos—beteg, az orvos—nő-
vér, az orvos—asszisztens kapcsolatá-
nak helyes értékelését. A klinikákon 
kívül az általános orvosképzésbe u 
rendelőintézeteket és kórházakat is be 

lehetne vonni. Ezek azok a helyek, 
ahol a speciális és súlyos betegek 
mellett találkozhatnak olyan minden-
napi esetekkel, amelyekkel az egye-
tem elvégzése u tán sokkal gyakrabban 
kerülnek szembe. 

— Törekedni kellene az integrált , 
vagy legalább koordinált oktatás meg-
valósítására. Vagyis a klinikai tá r -
gyakat oktató tanszékek egy-egy 
szervrendszert közel azonos időben 
tárgyalhatnának. Előfordul továbbá, 
hogy különböző tanszékek egyes be-
tegségek gyógyításáról különbözőkép-
pen vélekednek. Jó lenne, éppen a 
koordinált oktatás érdekében. ilven 
kérdésekben legalább megközelítőleg 
azonos véleményt kialakítani. 

Nevelni — de felnőttként 
Miélőtt a pedagógusképző szekció 

tapasztalatairól számolt volna be Hege-
dűs Andris, a főiskola főigazgatója, el-
mondta, hogy bár a nevelési konferen-
cián ez a lkalommal is olyan program 
volt, amely a pedagógusképző intézmé-
nyeket évek óta foglalkoztatja, mégis 
lényeges és hasznos tanácskozás volt. 

Ebben a szekcióban is a szaktudo-
mány és a nevelés összefonódásának 
kérdése volt a leglényegesebb gondolat. 
Hozzátéve azt, hogy amikor a nevelés 
szükségességét hangsúlyozták, akkor 
nem a szaktudományi érdekek és ér té-
kek leszállítására gondoltak. Minden 
oktatónak egyúttal a nevelés szakem-
berévé is kell válnia. Mert nem igaz az 
a sokak által hangoztatott elképzelés, 
hogy felsőfokú intézményekbe kerülő 
hallgatókat már nem kell nevelni. Nem 
autonóm egyéniség egy 18 éves fiatal, 
őt is nevelni kell. Nevelni, de nem gye-
rekként, hanem felnőttként — ez a fel-
sőfokú nevelés lényege. 

A pedagógusképző intézményeknek 
ezen a területen van még egy plusz-
fe lada ta : a pedagógussá nevelés. Ehhez 
nyúj t segítséget a főiskolákon már el-
készített nevelési program, amelynek 
helyes értelmezéséről és alkalmazásáról 
szintén sok szó esett. A tévedések el-
kerülése végett a nevelési programmal 
nem receptet k ívánnak adni — ezt n»m 
is lehetne —, hanem a nevelés külön-
böző területeinek sok lehetőségét kí-
ván j ák tudatosítani az oktatók között. 
Módot kell adni a hallgatóknak, hogy 
megismerhessék ezt a programot, hogy 
ők is megtudják, milyenné aka r j ák for-
málni őket. 

Olyan kérdéseket tárgyalt a szekció, 
amely a szocialista t a n á r - d i á k - v i s z o n y 
kialakításához nyúj to t t segítséget. * 

A III. Országos Felsőoktatási és Ne-
velési Konferencia tapasztalatait — 
ahogy a megkérdezettek elmondták — 
Intézményeink tanszékei, szakcsoport-
jai, oktató kollektívái feldolgozzák, 

. i rányelvei t a sa já tos helyi körülmé-
nyeknek és szükségleteknek megfele-
lően hasznosít ják. ; . ; " • 

S. N. E. v 
- ' ) r. t : '. * * • . * t » 
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Nem 
arisztokraták, 
„csak" kiváló 
kollégisták 
Egy csendes évforduló 
ürügyén 

Régen is, nap ja inkban is, min tha egy 
kicsit misztif ikálták vo ln a — az egy-
szerű egyetemi polgár, az egyszerű 
kollégista számára valahogy homályos 
sejtésű t i tkokat takar t „fogalom" volt 
az „Eötvös kollégista". A mindenkori 
hallgatók között éltek a Szegedi Tu-
dományegyetem Eötvös Lóránd Kollé-
giumának tagjai — mégis, min tha egy 
kicsit fe l jebb éltek volna a többi hall-
gatóknál. Voltak, ta lán még moet I s 
vannak — akik „arisztokratáknak", 
„kivételezett eli tnek" tar t lák őket. 
Igazuk lenne az így vélekedőknek? 
Hogyan is élnek, dolgoznak valójában 
az Eötvös kollégisták? Mit jelent a 
kollégium tag jának lenni? Vannak-e, 
s milyenek a másfél évtizede új jászer-
vezett kollégium hagyományai? 

Ezekre a kérdésekre kerestem vá-
laszt a JATE Eötvös Lóránd Kollégiu-
mában. 

Tizenkét TTK-s, hat bölcsész és há -
rom Jogász fiúval, a jelenlegi kollégis-
tákkal, a régi és az ú j Igazgatóval, dr. 
Grassely Gyula és dr .Huhn Páter 
professzorokkal idéztük fel a szegedi 
Eötvös hagyományokat. 

A régi szakkollégium 
1931-től indultunk — Huhn Péter 

egyetemi tanár visszaemlékezésével. 
Ekkor alapítot ták ugyanis a szegedi 
Eötvös Lóránd Kollégiumot, az akkori 
Matematika és Természettudományi 
Kar tanár je löl t hallgatói számára, az-
zal a céllal, hogy neveltjei széles látó. 
körű, elsőrendűen képzett középiskolai 
tanárok legyenek. Kik kerülhet tek be? 
Csak azok. akik jeles tanulmányi e red . 
ménnyel rendelkeztek és a felvételi 
vizsgán is megfeleltek A kollégium 
tagjai kötelesek voltak résztvenni a 
szaktantárgyakból tar tot t „házi" heti 
2—3 órás speciális előadásokon és sze. 
minár iumokon: két idegen nyelvet kel-
lett tanulniok. Az előadásokon és a 

szemináriumokon az akkori egyetemi 
oktatás hiányosságait pótolgatták, a 
kollégiumban hallottak például először 
a relativitás- és kvantum elméletről és 
más alapvető disciplináikról. Elsőrendű 
előadók, szemináriumvezetők, házi 
szakkönyvtár, műhely segített a régi 
Eötvös kollégistáknak — illetve egy-
mást segítették. Két ágyas szobákban 
rendszerint egy alsóbbéves és egy fel-
sőbbéves élt együtt, akik azonos sza-
kon tanultaik. Ez szakmai ö6szeszövő-
döttséget jelentett, egymás ál landó 
ambícionálását, a tapasztalatok inten-
zív á tadásának olyan pozitív példájá t 
eredményezte, amely követendő példa 
a jelen kollégistái számára is ' 

A kollégium kiváló szakmai felké-
szültségű végzett tagja inak többsége 
valamelyik egyetemi tanszékre vagy 
más tudományos intézetbe került , nem 
lett középiskolai t anár — így nem tel-
jesíthette (illetve lényegében alaposan 
túlteljesítette) célkitűzéseit a régi Eöt-
vös kollégium, amelyet 1945-ben felszá-
moltak, s csak 
évtizedes pauza után 
1956. őszén, dr. Grasselv Gyula kezde-
ményezésére szervezték ú j já . A régi 
alapszabály-tervezet szerint azzal a cél . 
lal, hogy „az egyetemi i f júság soraiból 
a leginkább a r r a érdemeseknek, meg-
felelő szakmai vezetés biztosításával, 
az egyetemi képzésen túl fokozottabb 
lehetőségeket nyúj tson tanulmányaik-
ban való elmélyülésükhöz, az önálló 
tudományos gondolkodás, az egészsé-
ges kri t ikai szemlélet kibontakozásá-
h o z . . . 

A marxizmus-leninizmus elvi ta la ján 
szilárdan álló, a néphez hű, a szocializ-
musér t önzetlenül dolgozni kész. Jól 
képzett szakemberekké v á l h a s s a n a k . . . " 

A rektorátus ál ta l ki ír t pályázatnak 
és a felvételi vizsgák követelményei-
nek eleget téve az első évben az Ál-
lam- és Jogtudományi Karról 1 nő és 
4 férf i hallgató, a Bölcsészettudományi 
Karról 1 nő és 5 férf i hallgató, a Ter -
mészettudományi Karról 1 nő ós 8 
férf i hallgató kerül t az Eötvös Lóránd 
Kollégiumba. Számukra a karok egyes 
oktatói óradí j nélkül tar tot tak az el-
ső években összesen 9, heti két-két 
órás szakkollégiumot és nyelvtanfolya-
mokat. 

Az új Eötvös arculata 
Egészséges közösségi szelleme a r r a 

ösztönözte és ösztönzi azóta is, im-
m á r hagyományként az itt lakóikat, 
hogy igyekezzenek mind szakmai, mind 
a<z egyetemi közéleti munkában aktív 
magot képezni. — A mostani Eötvös 
kollégisták — mint azt a késő estébe 
ha j ló hosszú beszélgetésünk a la t t b i -
zonygatták —, tud ják , hogy az emlí-
tet t célkitűzéseknek megfelelő lé tüket 
csak sa j á t eredményeikkel , az egész 
közösség összefogásával t ud j ák ' igazol-"-
n i Természetesen példaképek számuk-
ra az „ú j Eötvös" eddigi tizenötéves 
fennállása alatti időszakából a legkivá-
lóbb volt kollégisták. Az általuk a la-
pított hagyományok viszik előbbre a 
mostaniakat, akik maguk gondoskod-
nak utánpótlásról, mintegy beajánlva 
a kollégiumba maguk helyett az ál-
taluk legjobb képességűnek vélt alsóbb 
évfolyamosokat. A jó alapfelkészültsé-
gű, ambiciózus tagok egymást ösztön-
zik eredményeikkel . Mint a f iúk el-
mondták, nagyon egészségesen ha t az, 
hogy ebben a kis közösségben egvütt 
élnek, dolgoznak a három k a r hallga-
tói Ügynevezett „családi beszélgetése-
ik", sokszor éjszakába nyúló vitáik, 
mindenki számára hasznosak és éppen 
a szerintük mél ta t lanul r á juk fogott 
szakbarbárság ellenszerel. A tanulóban 
spontán elkezdődött beszélgetések e red . 
ménye az, hogy az i t t élők állandóan 
betekintést nyerhetnek más szakos 
társaik tudományába, Droblémáiba, — 
ezáltal szélesebb. látókörre, egészsége-
sebb eondolkodáimódra tesznek szert. 
A sa já t elhatározásukból a tanszékeken 
és a diákkörökben végzett önálló tu-
dományos többle tmunka mindannyi-
ukat ál landóan ösztönzi még több vál-
laláséra Erő« érzelmi közösséget ala-
kít ki a családias életmód — Déldául 
a hagyományos kollektív főzések és 
nagv evések — bizonyos ló értelemben 
vett lokáloatrlóták „z Itt élők. 

Akik, mint ki felezésre ju t ta t ták óha-
jukban a beszélgetés vé*e felé; „elvár-
ják a régi Eötvös kollégistáktól, hogy 
beleüssék az or rukat a maiak életébe" 
— legvenek végzés után is kíváncsiak 
az ú iabb generáció életére, munká já ra , 
találkozzanak velük rendszeresen. Ah-
hoz, hogv ez a kívánság megvalósuljon, 
a mai kollégisták most megteszik a 
kezdeti lépést. Különösebben dobra 
nem ver t jubileumi házi összejövetelre 
invitál ják hamarosan az Eötvös Lóránd 
kollégium valamennyi eddigi tagját . A 
nem „arisztokrata, elit", de kiváló 
kollégisták csendes ünnenlését laounk 
— amelynek régebbi külső munkatársa i 
között ls számos Eötvös kollégista volt. 
— szeretettel köszönti. 

SZ. M 

Harmincezer 
tégla 

Hetvenöt folyóméter, azaz 111 köb-
méter cementes habarcsba ágyazottt 50 
centiméter vastag fa la t bontottak kl 
32 nap alatt. A TTK-sok 14 ezer, a 
bölcseszek 10 ezer, a jogászok 4 ezer, 
az oktatói KISZ alapszervezet tagja i 

2 ezer téglát tisztogattak le. Feszítőva-
sakkal és nagy kalapácsokkal vasbe-
tonlépcsőket ver tek szét. Sok-sok ku-
bikos talicska törmeléket toltak ki a 
felszínre, hogy táguljon a pince. 

— Többségükben igazán lelkesen és 
becsületesen végezték a munká t azok 
közül, akik eddig dolgoztak — vonta 
le érdeklődésemkor a következtetést 
a fent említet tekkel kapcsolatban H a -
jós Jinos bácsi, a JATE KISZ klubja 
építkezésének irányítója. Annál in-
kább dicséret illeti az if júságot, mer t 
nagyon nehéz fizikai munkát végeztek. 
Kül$n. elismerést érdemel közülük á 
bölcsészek Laczkó Ágnes vezette ta -
licskás lánybrigádja, azok a jogászfiúk 
— Lánczi Ferenc, Feltér László, Mak* 
lári János, Makk Miklós, Kamarás 
György és Fábián Ferenc — akik vas-
betonlépcsőket bontat tak. Derekasan 
helytállt a TTK-sok közül például Bo-
zóki Ferenc, Merényi Erzsébet, a f ia-
tal biológus és vegyészoktatók, va la-
min t a velük többször dolgozó dr. Szi-
lágyi Károly. Köszönet illeti azt a 21 
vietnámi hallgatót is, akik önként 
a jánlkoztak és november 6-án sokat 
dolgoztak itt. 

Summa-summárum, János bécsi, i l-
letve a KISZ bizottság klubépítési fe -
lelőse Dóbé Sanyi igen elégedettek az 
eddig végzett társadalmi munkákkal . 
A nehezén túl vannak, ha a padlóza-
tot nem kell felbontani , akkor már 
nem lesz lényegében nehéz fizikai 
m u n k á j a az önkéntes építkezőknek, s 
mintegy két és félhéttel megelőzik az 
elvégzett munkával az előzetesen t e r -
vezett technológiai sorrendet. 

A KISZ klub építésének következő 
szakaszában a most mennyezeten fu tó 
vízvezeték és fűtőcsöveknek kell csa-
tornát ásni a padlózatba, ahová az 
egyetem műszaki dolgozói lesüllyeszt-
het ik a csőrendszert. Le kell verni a 
fa lakról a vakolatot, és kiverni a vi l-
lanyvezeték helyét a fa lakban, hogy a 
Kibernet ikai Laboratór ium dolgozói 
társadalmi munkafe la jánlásukhoz hí-
ven minél előbb elkészíthessék a p in - , 
cehelyiségekben a klub tervezett vilá-
gítását. — Ezek már lényegesen köny- : 
nyebb munkála tok lesznek, mint az 
eddig elvégzettek — ha tar t a lelkese-
désből, az energiából — főleg, ha a 
munkátó l eddig kissé ér thetet lenül hú -
zódozó elsőévesek is többet segítenek 
— akkor a tervezettnél előbb lehet 
m a j d befejezni a társadalmi munkában 
elvégzendő feladatokat . Reméljük, nem 
törik meg a lendület, továbbra is szor-
galmasan dolgoznak a JATE hallgatói. 
KISZ-tag fiatal oktatói, a központi 
épület alagsorában, i s legközelebb 
ú j a b b neveket emlí thetünk a munka-
naplóból a legszorgalmasabban dolgo-
zók közül. 

— 8z — 

NSZK 
könyvkiállítás 

Érdekes kiállí tás volt. november ele-
jén egyetemeink központi épületének 
Aulá jában. 300 kiadónál 3 év alatt meg-
jelent közel két és félezer könyvet, vá -
logatást mutatot t az NSZK Könyvki-
adók Szövetsége és a Magyar Könyv-
terjesztők Egyesülése. A kiállításon — 
amelyet dr. Csákány Béla rektorhelyet-
tes üdvözlő szavai után dr. Halász Előd 
professzor, a JATE Német Nyelvi 
és Irodalmi Tanszékének vezetője nyi-
tott meg — 26 szakcsoportban nagyon 
sok szép könyvet muta t t ak be. A nyu-
gatnémet szépirodalmi, természet tudo-
mányos, művészettörténeti , orvostudo-
mányi munkák mellet t 25 magyar szer-
ző németre fordítot t művét — köztük 
tudományegyetemünk volt professzorá-
nak, Rédei Lászlónak egyik matemat i -
kai munká já t , illetve a Halász Előd ál-
tal készített magyar—német szótárt ls 
— láthat tuk. 

Őszinte beszélgetés... 
Dr. Márta Ferenc professzor, a Jó-

zsef Attila Tudományegyetem rektora 
november 2-án fogadta a JATE öntevé-
keny művészeti csoport ja inak vezetői t 
Az őszinte, barát i hangú megbeszélésen 
a művészeti vezetők ismertet ték tervei-
ket, problémáikat . A rektor elmondta 
azokat a követelményeket, amelyeket 
az egyetem vezetése a művészeti cso-
portokkal szemben támaszt és megígér-
te, hogy a jövőben a csoportok munká -
ját az eddigieknél is jobban fogják tá -
mogatni. 

Madách Imre 
Irodalmi Színpadi 
Napok 

November 5—7-én rendezték meg 
Balassagyarmaton hetedik alkalommal 
a Madách Imre Irodalmi Színpadi Na-
pokat, melyre ezúttal a Szegedi Egye-
temi Színpadot is meghívták. A bemu-
tató sorozaton, amely az idei évben a 
Népművelési Intézet hivatalos feszti-
vál ja volt, az Egyetemi Színpad Stációk 
című műsorával vett részt. A hagyomá-
nyos irodalmi színpadi formától némi-
leg elütő előadás a zsürl soraiban nagy 
vihar t váltott ki. Hosszas vita után vé-
gülis úgy döntöttek, hogy az együttes 
tel jesíményét nem jutalmazzák díjjal . 
Nóvák Zoltán, az együttes tagja ezzel 
szemben a legjobb férf i a lakí tás külön-
d í já t nyer te el. 



ezelőtt született Békés-
csabán. Először megszerezte a polgári 
iskolai tanári oklevelet, majd beirat-
kozott a Képzőművészeti Főiskolára, 
ahol Rudnay Gyula tanítványa volt. 
Később középiskolai tanári és tanító-

Tárlatvezetés: 

CS. PATAJ MIHÁLY 

képző intézeti diplomát is szerzett, ta-
nult művészettörténetet, néprajzot és 
régészetet s 1952-ben befejezte az orosz 
nyelv- és irodalom szakon folytatott 
tanulmányait a Szegedi Pedagógiai Fő-
iskolán is. Tanári pályáját az orosházi 
gimnáziumban kezdte. Aztán tanított a 
szarvasi, a szegedi tanítóképzőben, je-

pontú neveléshez. A naturától nekünk 
művészeknek el kell jutnunk az abszt-
rakcióig, mert az adja a dolgok szer-
kezeti összefüggését. Ebben a folya-
matban azonban számtalan ábrázolási 
mód lehetséges. A művész — miután 
studiumszerűen végigjárja az előbb 
említett utat — megkeresi a számára 

lenleg pedig ugyanitt, « Tanárképző 
Főiskolán. Több mint hatvan országos és 
tájjellegű kiállításon vett részt grafi-
káival vagy olajfestményeivel. Egyéni 
kiállítást rendezett Szarvason, Békés-
csabán, Gyulán, Szegeden, Hódmezővá-
sárhelyen és Budapesten. Munkái nem-
zetközi kiállításokon i$ szerepeltek. 

Rudnay Gyula nagyhatású szuggesz-
tív mester uolt, de csak azokkal fog-
lalkozott, akik kedve szerint festettek. 
Humanizmusa, alföld-szeretete olyan 
hatást gyakorolt rám, amely még ma is 
alapvetően befolyásolja munkásságo-
mat. Azt azonban megtanultam, hogy 
ma már nem lehet egy nézőpontú 
munkára nevelni. A tőle tanult érté-
keket át kell mentenünk a sok néző-

legmegfelelőbb helyet ezen az útsza-
kaszon. 

Első munkáimat — fametszetek, ak-
varellek — a jelenségszerű ábrázolás 
jellemezte. Sokat dolgoztam a termé-
szetben, erre rá is kényszerrtett a mű-
terem hiánya. 

Ha az első évek akvarelljeit nézem, 
ma már tudom, hogy ezek alkották a 
későbbi munkákhoz szükséges élmény-
gyűjtést. Azóta messzire jutottam a 
natura felületi ábrázolástól, s azt hi-
szem, a természet és a teljes elvonat-
koztatás között az én helyem valahol 
középen van. 

A grafika egész pályámat végigkí-
séri. Csináltam fametszeteket a pálya-
kezdés éveiben és szívesen csinálok 
ma is. Míg korábbi fametszeteimen 
ragaszkodtam a jelenséghez, bár már 

akkor is a szerkezet hangsúlyozásá-
val, a szegedi évek grafikáiban már a 
szerkezeti elem a legfontosabb bizo-
nyos dekoratív jelleggel. Törekszem i 
felület gazdag megoldására, felhaszná-
lom a fafaragások motívumait. Az 
egyedi ábrázolás helyét egyre inkább 
elfoglalja az általánosítás. 

Már főiskolás koromban is festettem 
olajjal. Mint említettem, nagy hatással 
volt rám az a szeretet, amely Rudnayt 

és magatartásformákat Is jelentenek. 
Azt a tanulságot, amit a magam 

munkásságára vonatkozóan levontam 
— hogy tudniillik meg kell járnunk 
az ábrázolásnak minden lehetséges út-
ját — pedagógusként is alkalmazom. 
Tanítványaimnak meghatározott téma 
alapján ismernie kell a természetelvű, 
de ugyanakkor például a szürrealiszti-
kus ábrázolásmódot is. 

Amikor megismerkedtek a nézőpon-
tok sokaságával, akkor választhatják ki 
az alkatuknak, ízlésüknek legmegfele-
lőbbet. Művészi pályámat el se tud-
nám képzelni a pedagógus tevékeny-
sége nélkül. Büszke vagyok a tanszék 
grafikai műhelyére. Nyolc-tíz hallgató 
dolgozik itt állandóan, akikre máris 
érdemes felfigyelnünk. Munkáikkal 

az alföldhöz fűzte. Örököltem tőle ezt 
a barna földi világot, de később ugyan-
úgy, mint a fametszeteknél, ebben a 
műfa jban is fontosabb lett számomra a 
szerkezet, a ritmus. Mindez szemléle-
tessé válik az itt bemutatott fénykép 
reprodukciókon. 

Szinte valamennyi az alföldi téma 
variációja, nem azzal az igénnyel, hogy 
megmutassam az Alföld felületét, ha-
nem éppen a mélyben feszülő erőket 
szeretném felszínre hozni. Szeretnék az 
Alföld ábrázolásában eljutni a teljes 
absztrakcióig, amikor az egyszerű for-
mák — kör, téglalap stb. — feszültsé-
gén át éreztethetném a természet és a 
társadalom feszültségeit. Olyan szim-
bolizmus felé haladok tehát, amelyben 
a napraforgók nemcsak önmagukat 
nemcsak a természetet, de személyeket 

nemsokára jelentkezni fognak az ú j -
ságíró klubban is. Érdekelnek a mű-
vészetnek bizonyos elméleti kérdései, 
néhány éve színelméleti kutatásokkal 
foglalkoztam. Ebbe a kutatómunkába 
ugyancsak bevontam a főiskolai hall-
gatókat, s ma már tekintélyes labora-
tóriumunk, szakirodalom gyűjtemé-
nyünk is van. 

Az elméleti kutatás, a művész tevé-
kenysége és a fiatalok nevelése egy-
mást kiegészítő motívumai az életem-
nek. Tanítványaimnak szoktam mon-
dani : „mi festők, isten kollegái va-
gyunk: jogunk és lehetőségünk van 
ú j ra rendezni a világot." A valóság 
törvényeit tiszteletben kell tartanunk, 
de természetünknek megfelelően sű-
rí thetjük és rendezhetjük ezeket a tör-
vényeket. 

<Szávay István felvételei) 

Párttagként jöttek az egyetemre 
Éppen olyanok, mint a többi gólya. 

Szorgalmasabbak, buzgóbbak — bocsá-
nat — mint felsőbb éves társaik. Lel-
kiismeretesen sietnek előadásokba, ta-
nulnak, könyvtárban ülnek — szinte 
..lopják" a szabadidőt. Mindhárman 
csodálkoztak, amikor megkerestem őket 
és az előre beosztott időből fél órát 
kértem tőlük egy kis beszélgetésre. Le-
het, hogy pechesnek érezték magukat, 
amikor bevallottam, hogy véletlenül 
esett rá juk a választásom. Olyan első-
éves hallgatókat kerestem, akik párt-
tagként jöttek az egyetemre, főiskolá-
ra. 

Példa: a volt osztályközösség 
Süli Mária magyar—orosz szakos 

bölcsészhallgató. Az idén érettségizett 
Békéscsabán. Pontosan emlékszik tag-
felvétele dátumára is: 1971. június 24. 
Barátnőjével együtt kérte felvételét. A 
taggyűlésre érettségi ruhájukba öltöz-
tek és — ahogy elmondta — nagyon 
izgultak. Bár akkor már túl voltak a 
sikeres érettségi vizsgán, mégis druk-
koltak. hiszen ott is azok elé a taná-
rok elé kerültek, akik néhány hete 
még tanították őket. Ügy érezték, is-
mét kicsit „vizsgáznak", amikor el-
mondatták velük, hogy miért szeret-
nének párttagok lenni. Máriának a 
gimnáziumi évei alatt volt alkalma bi-
zonyítani. Volt alapszervi KISZ-titkár, 
majd iskolai VB-titkár. „Amióta tanu-
lok, mindig csináltam valami mozgal-
mi munkát." Nem kis büszkeséggel 
emlékezik vissza arra az osztály KISZ-

gyűlésre, ahol megszavazták tagfelvé-
teli kérelmének támogatását. 

— Ügy éreztem, akkor egy kicsit 
nőttem osztálytársaim szemében. Azu-
tán sikeres felvételi vizsga és most 
itt az egyetemen. Amikor terveiről 
kérdezem, elmondja, hogy alapszerve-
zetéből — itt is ő a KISZ-titkár —, 
szeretne nagyon jó közösséget ková-
csolni. A példa a volt osztálya, ahol 
úgy érzi, sikerült ezt megvalósítani. 
„Ne csak a KISZ-gyűlés fogja össze az 
alapszervezet tagjait. Mindig és min-
denhol jó lenne együtt tartani a tár-
saságot. Közösen tanulni, szórakozni, 
szóval valahogy együtt kialakítani a 
tartalmas egyetemi életet." 

És a tanulás? Már néhány hónapja 
itt vannak, nyilván erről is van mon-
danivaló. Ahogy már írtam, igazi gó-
lya ő is. Vasárnap reggel a könyvtár 
folyosóján tudtam vele beszélgetni — 
szeminárium dolgozatára készült szin-
te napok óta a könyvtárban. Sok gon-
dot okoz neki az orosz szak is. Fél éj-
szakába kerül amíg négy-öt oldalt le-
fordít a tankönyvből. Nem csak neki 
nehéz ez, társainak is. Szeretnének va-
lami támpontot kapni ahhoz, hogy ezt 
hogyan csinálják, hogy tudják, mi fon-
tos és mi kevésbé lényeges. Bíznak 
abban, hogy az első félév vizsgái után 
már „tapasztaltabbak" lesznek. 

Elsőéves KISZ-titkár 
A román—történelem szakos Kimpi-

án Péter főiskolás Szegedre kerülésé-
nek hosszabb története van. Az érett-

ségi és a főiskolai felvétel között a ka-

tonaságot is „megjárta". Az alakulatá-
nál vették fel párttagnak, ahol KISZ-
titkár volt. Amikor a katonaéletről 
faggatom, beszélni kezd határőr őr-
sének életéről. Szívesen emlékszik 
vissza párttag ajánlójára, egyik felette-
sére, akit az egész örs — mindössze 
hetvenen voltak — jóindulatú, rendes 
embernek ismert meg. De jó kapcso-
lat volt az őrs tagjai között is, itt is 
jó közösség alakult ki. Péter tizedes-
ként szerelt le, majd egész nyáron 
dolgozott a gyulai vízügy-igazgatóság-
nál, technikai előkészítőként. Főiskolá-
ra kerülése után röviddel megválasz-
tották a nemzetiségi KISZ alapszerve-
zet titkárának. Ez azért is nagy dolog, 
mert a főiskola alapszervezeteiben — 
elsőtől negyedévig együtt vannak a 
hallgatók — ritkán választanak első-
éves KISZ-titkárt. Amikor arról kér-
dezem, hogyan sikerül elsős létére ezt 
a feladatot megoldania, kitár a válasz 
elől. 

— Majd meglátjuk! Az eredmények 
fogják majd igazolni, hogy mit csinál-
tam jól és miben hibáztam. 

Gimnázium, honvédség, néhány vál-
lalat, ahol már dolgozott — van mód-
ja összehasonlítani a KISZ-munkát. A 
főiskolán ú j számára — és nagyon 
tetszik — hogy a Főiskolai Tanácsban, 

a tulajdonképpeni legfelső intézeti fó-
rumon öt KISZ-tag képviseli az i f jú-
ság érdekeit. Ügy látja, sok minden-
ben kikérik a főiskola vezetői a vb-
titkár, így remélhetően az egész főisko-
lai KISZ-tagság véleményét. 

Egyébként az „elszalasztott" évek 
után nagy lelkesedéssel kezdett a ta-
nulásnak. Szinte minden idejét erre 
és az alapszervezet munkájára fordít-
ja. Szeretne minél több idegen nyelvet 

megtanulni, elárulta, hogy a román 
mellett már jól beszél franciául is. 

Három szelet kenyér 
Mi köze három szelet kenyérnek 

Vaszkó Zsuzsa magyar—olasz szakos 
bölcsész párttagfelvételéhez? Elmond-
ta. Köze van hozzá, mert ezért nem 
ment olyan simán az a felvétel. Egy 
középiskolás balatoni nyári táborozás 
alkalmával társaival együtt elkövette 
azt a diákcsínyt, hogy éjjel — mert 
éhesek voltak — elcsent három szelet 
kenyeret a raktárból. Természetesen 
„balhé" lett belőle. Oly annyira, hogy 
bár Zsuzsa aktív KISZ-munkás volt, 
a Tolna megyei KISZ bizottság tagja, 
középiskolás felelős, az ifjúsági parla-
ment képviselője, párttagfelvételének 
megtárgyalásakor ezt újból szóba hoz-
ták. Meg kellett „harcolnia" tehát és 
ismét igazolnia, hogy nem három sze-
let kenyér elcsenésén múlik szándéká-
nak őszintesége. Végül háromnegyedes 
többséggel megszavazták felvételét. 
Egyébként természetesnek vette, hogy 
a KISZ-munka folytatásaként párt-
munka következik. Szülei, nővére szin-
tén párttag. 

ö is nagy tervekkel és elképzelések-
kel néz az egyetemi évek elé. Párt-
munkát, a kollégiumban kapott, ahol 
agitációs propaganda csoport felelős és 
alapközösségi vezető. Az itt töltött he-
tek tapasztalatait már úgy summáz-
za, hogy: „szeretek itt lenni." Elmond-
ja, hogy mennyire szívesen vették azt, 
ahogy az elsőéveseket fogadták, ahogy 
velük az első perctől kezdve törődtek 
Ügy látja, hogy azt a lelkesedést — 
ami szinte minden elsőévesben megva 
— nem szabad kihasználatlanul hagyni 

S. N. E. 
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T a n á r k é p z ő 

F ő i s k o l a 
Most egy éve... 

1970. november 23-ón jelent meg elő-
ször a Szegedi Egyetemben külön fő-
iskolai oldal. AZ önálló oldal megindí-
tásához kettős cél vezetett: nagyobb 
publikálási lehetőséget biztosítani a fő-
iskolások számára, a Szegedi Egyetem 
olvasótáborát növelni. 

Ügy érzem, célunkat eddig elértük, 
de ehhez két akadályt kellett az év 
alatt leküzdeni. Általában az Ilyen Jel-
legű újságok egyik problémája a ter-
jesztés. A lap kézlratanyagát megjele-
nése előtt több mint egy héttel már 
nyomdába kell adni. H a hallgató ír a 
lapba azt a szerkesztőségnek át kell 
néznie, stilizálni, stb. Ehhez járult a 
főiskolán az a gyakorlat is, hogy a 
megjelenés után gyakran egy héttel 
sem került még a hallgatóság kezébe 
az újság. Kifizetésére minden évben 
akció indult — sikertelenül — de a 
hallgatók fülében mindig a „fizesd a 
Szegedi Egyetemet" zúgott. Sokan fi-
zették. sokan nem. de az újságot nem 
olvasták. Az elmúlt év folyamán ez a 
probléma megoldódott. Jelenleg ott 
tartunk, hogy emelni kellene a pél-
dányszámot, mert igény van rá. Külön 
örülünk annak, hogy oktatóink ls for-
gatják a lapot. 

A másik nehézség, amely minden 
szám előtt megmutatkozott , t a r ta lmi 
jellegű. Eleinte az vodt az elképzelé-
sünk, hogy ha önálló oldalunk lesz, 
alig találunk elég helyet az Összegyűlt 
írásoknak. A/, e lmúlt három számban 
ez már megközelítőleg így is volt, de 
a tavaszi hónapokban bizony sokszor 
noszogatni kellett a z „írókat". Azt sze-
retnénk, h a mindenki elfogadná és ma. 
gáénak érezné a főiskolai oldalt. Le-
gyen e z a közérdekű gondolatok cseré-
jének fóruma. Nem igaz, hogy nekünk, 
fiataloknak nincs véleményünk közvet-
len környezetünkről. Biztos, hogy van, 
csak úgy érezzük, nem vagyunk illeté-
kesek ar ra . hogy „írásba ad juk" . Aho-
gyan el t ud juk mondani egymásnak 
csoporton belül azt. hogy például erre, 
vagy a r ra az előadásra csak azért j á -
runk, mer t katalógus van, vagy azt, 
hogy nem tudok mit kezdeni a szabad 
időmmel, vagy, hogv közösség-e a mi 
csoportunk, vagy inkább egyforma sza-
kosok gyülekezete . . 

Nem újságírói bravúrokat várunk, 
hanem emberi gondolatokat. Ezt az ol-
dalt főiskolások í r ják. Senki sem ta r t -
ja magát újságírónak, viszont elkép-
zelhető, hogy vannuk a hallgatók kő-
zött az újságírói pálya iránt érdeklő-
dők. Megkockáztatom azt az állítást, 
hogy az „elhivatott" író, újságíró-jelöl-
teknek ez a lap is fejlődési lehetősé-
ge t biztosíthat, és talán nem ront 
olyan sokat leendő hírnevünkön, min t 
azt még sokan feltételezik. 

KÜR1I GYÖRGY 

Érdemes odafigyelni! 
Nem szeretünk ünnepségre játtal. 

Hány és hány olyan hallgató van, aki 
kényszerből elmegy egy-egy ünnepség-
re, esetleg valamilyen műsorszámmal ls 
szerepel, de az ünnepi beszéd, vafiy a 
műsor a la t t kötelező i rodalmat olvas, 
vagy éppen a következő órára készül 
fel. Igaz, sok sablonos ünnepséget lá t -
tunk már. Szinte kívülről tud juk , hogy 
mit fognak mondani. Hogy aktuál is 
eseményről beszéljek, vegyük pl. a 
November 7-1 ünnepséget. Hányszor 
hallottuk már, hogy mi tör tént ezen a 
napon, hogyan győzött a forradalom 
stb. Éppen ezért, sokan szájhuzogatva 
indultak a november 2-án megtartot t 
ünnepségre. Nagy volt a meglepetés, 
amikor az ünnepi beszéd nem a szo-
kásos történelmi közhelyeket tartal-
mazta őszintén szólva, eleinte csak 
azért ' f igyeltünk oda. hogy az eddigi 
években elkerülhetetlennek bizonyult 
fordulatok telemlitesénél kajánul meg-
jegyezhessük, hogy „no, legalább fel-
elevenítettem': stb. De amikor a m á -

sodik perc u tán nem a megszokott 
mondatokat hallottuk, őszinte érdeklő-
dést keltet t dr Moholi Károly főigaz-
gató-helyettes beszéde. Olyan kérdése-
ket érintett , amelyek minden főiskolai 
hallgatót érdekelnek. A pelagógus sze-
repéről, ú j pedagógiai elvekről, az el-
ső szocialista pedagógusról, az i f júság 
legfontosabb feladatairól beszélt. A 
máskor szinte véget érni nem akaró 
ünnepi beszéd most úgy érzem, rövid-
nek bizonyult. 

Bármilyen furcsán hangzik is, a fő-
iskola November 7-1 ünnepsége érde-
kes volt. Beszélnünk kell az Irodalom-
tudományi és az Ének-Zene Tanszék 
által összeállított műsorról ls. Komoly, 
színvonalas produkciót hal lhat tunk. 
Ezek után nem hátborzongva, hanem 
várakozással nézünk a következő meg-
emlékezések elé. 

KOLLARICS KATALIN 

A szociális segélyről 
sokadszor 

Sokat hallott, ezerszer megbeszélt, 
szidott és dicsért, de sohasem megunt 
kérdés. Minden szociális segély osztás-
nál fellángol a harc, te l jes lelkesedés-
sel és hévvel vitatkozunk róla. hiszen 
a főiskolások nagy többségét közvetle-
nül érinti. 

Azután lekerül a napirendről , elfe-
lejtjük, már régen el is költöttük. Szó 
sem esik róla, egészen a következő idő-
szakig, mikor kezdődik minden elölről. 
— Az ok, amiér t ismét szólok róla, egy 
nagyon humánus Intézkedés a főiskola 
vezetői részéről: a most kiosztott se-
gélyeket te l jes egészében pénzben osz-
tot ták kl. 

Nem sorolom fel i t t az összes előnyét 
az előző formával szemben, (utalvány 
rendszer), hiszen mindenki tapasztalta. 
Amiről mégis beszélni kell, hogy végre 
ezen a téren is fe lnőt tként kezelnek 
bennünket . Bízzanak bennünk hallga-
tókban ezentúl is, és bízzanak a dön-
tésnél jelenlevő KISZ-vezetők vélemé-
nyében, hogy a valóban rászorulók kap-
ják ezt a segítséget. Ha valóban ők 
kapják, akkor semmi szükség megha-
tározni hol és mire költik el. Nem sza-
bad elfelejteni persze, hogy ez az In-
tézkedés csak az egyes alapszervek kü-
lön kérvényére született meg. A legfon-
tosabb, hogy megszületett, és ezentúl 
rendszerré is válik. Jó lenne, ha ezen-
túl az ilyen és ehhez hasonló ügyeknél, 
amelyeknél nyilvánvaló, hogy elég fel-
nőttek vagyunk, nem kellene Ilyen 
hosszadalmas utat be járnunk, hogy 
végül örülhessünk a kedvező döntés-
nek. 

DEZSÉNYI ZSÓFIA 

Miért nincs büfé 
a főiskolán? 

Élénk vita volt a főiskolai KISZ-
bizottság és a Szakszervezet Hallgatói 
Bizottságának közös ülésén, melyet a 
Neveléstudományi Tanszéken tartottak 
meg. 

— Heteken keresztül a főbejáratnál 
vár tam a diákokat — mondta Kerényi 
József, a Neveléstudományi Tanszék 
ad junktusa — megkérdeztem tőlük: 
reggeliztek-e? A megkérdezettek 70 
százaléka nem evett. Ebből az követke-
zik, hogy 12 óra t á jban már szédülnek, 
támolyognak az éhségtől. Hát nem vol-
na célszerű egy-egy büfé t nyitni mind-
két épületben?! 

Az indí tványt helyeselték. A jelen-
levő szakszervezeti képviselők ugyan-
akkor azonban azt is e lmondták, ' hogy 
ezzel kapcsolatban már volt egy meg-
hiúsult kísérletük. A Hámán Kató kol-
légiumban szerették volna bevezetni a 
reggeli étkeztetést ls. Amikor megkér-
dezték a kollégium lakóit, akar ják-e , 
kiderült, hogy 147 hallgatóból mindösz-
sze 36 igényelte. 

Abban maradtak végül, hogy min-
denképpen találnak valami megoldást, 
— ez a hallgatói szakszervezeti bizott-
ság feladata lesz. 

A gyűlés u tán néhányan ott marad-
tunk még, hogy beszélgessünk a hallga-
tói szakszervezet feladatairól, célkitű-
zéseiről. Erről Kerényi József ad junk tus 
tájékoztatott . Elmondta, hogy a szak-
szervezet fő feladata a szakmai képzés, 
a pedagógushivatás kialakítása. A szer-
vezet tagjai kapnak például egy olyan 
igazolványt, amellyel bármelyik peda-
gógiai intézményt meglátogathatnak. 
Ennek különösen nagy a jelentősége a 
tanévközi szünetekben, amikor a hall-
gatók máshová is e l j á rha tnak hospi-
tálni. 

Milyen érdekvédelmi feladatot tölt be 
a szervezet? Az érdekvédelem anyagi 
támogatásban nyilvánul meg. Főiskolai 
hallgatóknak szülési segély nem jár. Ez-
zel szemben a szakszervezet kiutalt egy 
esetben nagyobb pénzösszeget egyik 
diák-kismama részére. Igaz, ez egyedi 
eset, de más olyan kérdésekkel is fog-
lalkozik a szakszervezet, amely min-
den tagjá t érinti. A szervezeti szabály 
értelmében minden szakszervezeti tag-
nak biztosítani kell a kedvezményes 
utazási lehetőséget. A hallgatói alap-
szervezetben ls szeretnék megvalósítani 
ezt. Ennek érdekében tárgyaltak a 
MÁV Vezérigazgatóságéval, ahol azzal 
az indokkal tértek ki a jogos követelés 
elől, hogy a szervezet tagjai nem állnak 
munkaviszonyban. Ennek ellenére nem 
mondtak le erről az igényről, minden-
képpen próbálnak megoldást találni. 

H. M. Gy. 

A népköltészet 
tanítása 
A nyitrai vendégek 
műsoráról 

Főiskolánk meghívására november 
elején Szegedre látogatott a Nyitrai Pe-
dagógiai Fakultás Ponitran népi dal- és 
táncegyüttese. A Tisza Szálló hangver-
senytermében Hegedűs András, főigaz-
gató köszöntötte a vendégeket és a kö-
zönséget. Szólott a főiskola egyre bő-
vülő nemzetközi kapcsolatairól, a ha-
tárainkon túl testvérintézmények okta-
tóinak és hallgatóinak cserelátogatásá-
ról. Az anyanyelv kötelez — hangsú-
lyozta —, de el nem választ, s akik 
ma a népköltészet nyelvén megértik 
egymást, azok holnap szót értenek az 
élet más területén is. 

A nyitrai főiskola hallgatói a kétórás 
műsorban különböző nyelvű, közép-

szlovákiai népdalokkal és népi táncokkal 
mutattak példát a szegedi közönségnek. 
Legértékesebbek voltak a hajdú tánc 
változatai, a fokostánc és a pásztor-
ugrósok; ez a középkori néphagyomány 
magyar nyelvterületen szinte teljesen 
kiveszett, s legszebb emlékeit az albá-
nok és a macedónok őrzik még ma ls. 

A hallgatóság minden műsorszám 
után őszintén, tiszta szívből tapsolt. Aki 
végignézte ezt a derűs, hangulatos és 
lelkesítő műsort, az érezhette az ének-
lés erkölcsi szerepét, a népek közti ösz-
szetartó erőt. Megcsodálhatta a türel-
mes gyakorlás, a kitartás és a művészet 
iránti fogékonyság eredményét. 

Az éneklés és a tánc a nyilvános fe l lé , 
pés után tovább folytatódott az igaz-
gatói fogadáson, amelyen megjelentek 
a főiskola tanárai és a KISZ képvise-
lői is. Öröm volt nézni, öröm volt hall-
gatni ezt a vidám barátkozó társaságot, 
ahol a népköltészet anyanyelvén ma-
gyar, szlovák megértette egymást, egy-
másra leltek. 

Körmendi József 
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Diákból tanár 
II. Szakemberből pedagógussá válni... 

Mindenkiben kialakul diákével alatt 
bizonyos vélemény a főiskolai oktatás-
ról, — mind a szaktárgyakról, mind az 
egyéb tárgyakról. Rendszerint a hallga-
tó csoportosításában legfontosabb az 
egyik, vagy jobb esetben mindkét szak-
tárgy, hiszen azért jött ide, hogy ma-
tematika, biológia, történelem stb. sza-
kos tanár legyen. Pontosabban: olyan 
szakember aki matematikával , biológiá-
val. tör ténelemmel foglalkozik, amellett 
azonban pedagógus is lesz, mivel ezt a 
„címet"- a szaktárggyal ad ják . Ez egy-
részt kifejezi azt a törekvést, hogy a 
hallgatók igyekeznek jó szakemberekké 
válni, másrészt viszont azt, hogy a pe-
dagógussá formáló tárgyakhoz nem 
nagy a kötődésük. Erre a ki jelentésre 
lehetne ugyan néhány száraz és objek-
tív statisztikai adatot el lenérvként fe l - ' 
sorakoztatni, hogy ennyi és ennyi a 
szakemberek száma, valamint az átlag 
és így tovább, de ez nem jelentené azt, 
hogy a súlypontozás megváltozott. 
Miért? Azért, mert a hallgatók (főleg 
az első- és másodévesek) még nem 
Ismerik fel a pedagógiai ismeretek lé-
nyegét, s valószínűleg azért sem, mer t 
nem válik élővé számukra a tárgykör. 
Alkalmazásra nem kerülő ismeretanyag. 
Eggyel több vizsga (és kettővel több 
éjszaka), aztán félévig előadás. Ennyi 
lenne valóban? A diákok többségének 
legalábbis ennyi. De meddig? Mikor 
megérinti a t anár rá válás szele, mikor 
egy-egy alapfogalomra szüksége van, 
vagy mikor egy pedagógiai eset bukkan 
fel, és azt meg kell oldania, akkor kez-
di el érezni a súlypont-eltolódást. Győ-
ződjünk meg róla! 

A volt hallgatóknak kiküldött leve-
lekben többek között volt egy ilyen 
kérdésük: Mit adott neked és mit ad-
hatott volna még a főiskola? íme, íze-
lítőül néhány válasz: 

„Véleményem szerint a főiskolán töb-
bet kellene foglalkozni és főleg komo-
lyabban „pedagógus-képzéssel". 

Pedagógus egyéniség tükröződik a kö-
vetkező levélből: 

„ . . . célom, hogy ebben a beat-őrüle-
tes világban megmutassam az If júság-
nak, hogy mélyebb és értékesebb ls lé-
tezik és mindent megteszek azért, hogy 
ez sikerüljön . . . Némely tapasztalt kol-
légám legyint is: »A tiki-taki i f júságot 
akarod e megnyerni?!« Igen! Meggyő-
ződésem, hogy pedagógia bizalom nél-
kül nem létezik. Ami a legnehezebb, az 

i f júsággal való helyes viszony kiépíté-
se . . . " 

A salgótarjáni gimnázium ének-zene 
tanára nemes gondolatokat — pedagó-
gus gondolatokat — közöl velünk. Egyé-
niségének sa já t ja , nem hiszem, hogy 
könyvből tanul ta v o l n a . . . így folytat-
j a : „Talán ez az a rész, amiben a leg-
kevesebb adalékot kaptam a főiskolán, 
pedig szerintem kulcskérdésről van 
szó. Talán úgy lehetne segíteni ra j ta , 
hogy ott jóval többet kéne foglalkozni 
az »Ifjúság aktuális, valóságos életével." 
Viszont, ezt is ő í r ta : „A főiskola tan í -
tott meg arra, hogy a pedagógiai mun-
kához állandó szellemi frisseségre, di-
namizmusra van szükség. A pedagógus 
— ha az is akar maradni —, nem öre-
gedhet meg." 

Komoly gond: az osztályfőnöki m u n -
ka. „ . . . Problémát az év eleji admi-
nisztráción túl csak ez a nyolcadikos 
osztályfőnökség o k o z . . . Különösen az 
osztályfőnöki teendők el látására való 
oktatást hagyták ki, szinte teljesen. Na-
gyon jó lett volna egy szülői értekezle-
tet ls látni. Most lesz csütörtökön az 
első, és őszintén, jobban félek, mint az 
államvizsgán." 

„A legnagyobb hiányt az osztályfő-
nöki órán érzem. Szinte semmi támo-
gatást nem kaptunk ehhez. A heti 26 
órára való felkészülés nem okoz olyan 
gondot, mint az egy osztályfőnöki. I t t 
kellene valamit tenni. A kollégiumban 
működő osztályfőnöki szakkör, már va -
lamit jelent, az viszont nagyon kevés 
volt. Ezen a téren használjatok ki min-
den lehetőséget, mert kinn az idősebb 
pedagógusok nem tudnak segíteni. Leg-
többjük még ott tart , hogy az osztály-
főnöki óra a r ra való, hogy ezen végez-
zék el az adminisztrációt, meg végig-
nézzék a gyerekek 1 hét alatt szerzett 
jegyeit." 

Lehet, hogy ezek a vélemények t a -
lálkoznak néhány hallgató gondolatával, 
de a kettő között az a különbség, hogy 
míg egy hallgató mond véleményt fö-
lötte álló ( ra j ta kívül álló) dolgokról, 
könnyen (és talán joggal is) tűnhet 
egyént okoskodásnak, anarchista „kriti-
kuskodásnak", addig ezek már a tapasz-
talatból, az alkalmazásból eredő megál-
lapítások. Döntsük el, mi a szentség-
törőbb: erről beszélni, ezen gondolkoz-
ni, vagy zsebben hordani a gondolatot 
és várni az idő múlását ?I 



Fórum 71 
Vendégünk: 
a KISZ KB titkára 

Nagy érdeklődéssel vártuk egyete-
münknek ezt a jelentős eseményét. 

KISZ-bizottságunk abban a szerencsés 
helyzetben volt, hogy olyan előadót tu-
dott meghívni, mint dr. Vajó Péter, a 
KISZ KB titkára. Nála illetékesebbet 
nem is találhattunk volna kérdéseink 
megválaszolására. 

Bevezetőjében köszöntötte a megje-
lent oktatókat, hallgatókat és elmon-
dotta, hogy nagy örömmel jött el egye-
temünkre, annál is inkább, mert a 
korábban hozzá eljuttatott anyagok 
alapján meggyőződése, hogy a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem diákjai gon-
dosan és tartalmasan megvitatták a 
kongresszusi levelet. 

A továbbiakban hangsúlyozta, hogy 
minden területen, a tudományban, a 
kultúrában, a technikában, az újért, 
kulturális területen a haladó magyar 
és világkultúra színvonalának emelé-
séért kell fontos lépéseket tenni. Ne 
csak a munkáról, a tanulásról és a 
politikáról beszéljünk. A kongresszu-
son felvetik a tömegsport problémáját 
ls. „Egészségügyi szempontból is tart-
hatatlan ez a helyzet, mely nemhogy 
javulna hanem évről évre romlik. Nem 
engedhetjük meg, ho<?v f i a t a l u n k mű-
anyag emberekiké váljanak. Ebben az 
ügyben önöknek különösen sokat kell 

tenni" — mondta dr. Vajó Péter. Ez-
után a már sokat emlegetett aktivitás 
és passzivitás kérdéséről mondta el vé-
leményét, majd pedig gyakorlati pél-
dákkal illusztrálta, hogyan is kellene 
erősíteni a KISZ-ben az „aktív ma-
got". 

A felszólalók közül Berger Zoltán IV. 
éves titkár a vezetőképző tanfolyamok 
színvonalának emelésében, időtarta-
mának kiterjesztésében látja a problé-
mák megoldásának egyik lehetőségét. 
Dr. Flóri Lajosné az oktatási kérdések-
re kért konkrétabb választ, amelyeket 
rajta kívül sokan mások is megemlí-
tettek hozzászólásukban. 

Egyetemünkön rosszak a sportpálya-
és teremlehetőségek, anélkül pedig 
lehetetlen igazi tömegsport-bázist ki-
alakítani. Túri Sándor végzős kollégánk 
a magas lakbérű albérletekről, a rossz 
lakásviszonyokról beszélt, s kérte a vá-
rosi KISZ-bizottság segítségét. Ezután 
az ál lást* pályázatánál egyre gyako-
ribbá váló protekcionizmusról szólt. 

Ezt követően dr. Vajó elvtárs, maid 
dr. Vetró Gábor, az egyetem KIS2"-
titkára válaszolt a kérdésekre. Né-
hány gondolatot szeretnék kiragadni a 
válaszokból. 

A közoktatás megfelelő helyet kap 
majd a kongresszuson. Annyi azonban 
máris bizonyos, hogy a reformokat az 
általános iskoláknál kell kezdenünk és 
Így haladni a gimnáziumokon át az 
egyetemek felé. Tehát legelső feladat, 
hogy az általános iskolákat azonos 
szintre emeljük A gimnáziumokban 
többet kell nyújtani a továbbtanulók-
nak. A felsőoktatás terén el kell ér-
nünk hogy közelebb kerüljön a gya-
korlathoz, az élethez. A katalógus, tan-
könyv, jegyzet — előadások színvonalá-
val kapcsolatban felmerült problémákba 
nem kell belenyugodni. A KISZ legyen 
határozott jogos kérdések esetében, 
ezekért álljon ki minden fórumon. Jo-
gunk és lehetőségünk van az Egye-
temi Tanács előtt felvetni ügyes-bajos 
dolgainkat és kérhetjük a párt segít-
ségét is. , 

A pályázatoknál valóban van pro-
tekcionizmus. Ezt csak úgy tudjuk ki-
küszöbölni, ha a társadalmi kontrollt 
jobbá tesszük. Fel kell venni a kap-
csolatokat az adott intézményekkel és 
azok pártszervezetével. Követelni kell, 
hogy indokolják meg a pályázatok 
ügyében hozott döntéseket! — fejezte 
be válaszát dr. Vajó Péter. 

A Fórum mindenképpen sikeresnek 
mondható és igazolta a KISZ VB he-
lyes elképzelését, amely szerint szük-
ség volt ilyen jellegű beszélgetésre. 

Ezúton is hadd köszönjük meg dr. 
Vajó Péter elvtársnak, hogy eljött a 
Szegedi Orvostudományi Egyetemre és 
segítséget nyújtott az elkövetkezendő 
évek tervelnek kialakításához. 

VARGA JÓZSEF 

A siker híre 
külföldről 
érkezett 
Életmentő eljárás 
a gyermekklinikán 

Mint annyiszor előfordult már ve-
lünk magyarokkal, most is külföldről 
érkezett híradás tudósított bennünket 
arról, hogy közvetlen közelünkben a 
Szegedi Gyermekklinikán milyen élet-
mentő eljárást dolgoztak ki nevezetesen 
a koraszülöttek megmentésére. A tudó-
sítás egy Los Angeles-i napilapban je-
lent meg a következő címmel: Boda 
professzor módszerivel megmenthették 
volna a Kennedy bébit. A kissé szen-
záció — kereső cím alatt —, amely az 
azóta meggyilkolt Kennedy elnök fele-
ségének 1963-ban bekövetkezett kora-

szülésére utal, amlkoris az újszülött 

al'g valamivel több, mint 30 órán át 
maradt életben — Boda professzor el-
járásának korrekt leírása következik. 
Ennek lényege: Az újszülöttek elsősor-
ban a koraszülöttek bizonyos csoportjá-
nál a tüdőben hyalin-szerű anyag csa-
pódik ki, amely gátolja az oxigénfelvé-
telt. A fent említett eljárás kiderítette, 
hogy a káros anyag képződésében dön-
tően játszik közre az ilyenkor fellépő 
anyagcsere-zavar. A káros anyagcsere-
termékeket pedig a hashártyán keresz-
tül el lehet távolítani. Ezt a módszert 
korábban csak bizonyos vesebetegeknél 
alkalmazták, a koraszülöttek gyógyítá-
sában egészen új, eredeti eljárás. 

Húsz százalékkal több 
életbenmaradt csecsemő 

S bár az amerikai lap címe csak a 
Kennedy bébi megmentésének lehetősé-
gét emeli ki, mi már tudjuk hogy a 
Szegedi Gyermekklinikán kidolgozott 
módszerrel a hyalin membrán beteg 
koraszülöttek korábban 50%-os halálo-
zási arányszámát 30%-ra szorították le. 

Most már csak a kérdés, hogyan ju-
tott el ennek a híre éppen Los Ange-
les-be? Tulajdonképpen a lehető leg-
egyszerűbb módon, ugyanis dr. Boda 
Domokos ebben az évben 8 hónapot 
töltött az Egyesült Allamok-ban ma-
gyar állami ösztöndíjjal. Látogatásával 
egy 4 évvel ezelőtti meghívásnak tett 
eleget, mivel csak most tudott Időt sza-
kítani az idejét és energiáját egyaránt 
igénybevevő utazásra. Sajnos ez az Idő-
pont egybeesett az USA-ban az utóbbi 
időben a kutatásra szánt keretek köz-
ismert megszorításával, így végül is a 
magyar állam vállalta az utazási és 
egyéb költségek fedezését. 

Bekapcsolódni a kutatásba 
Utazásának kettős célja volt: bekap-

csolódni valamilyen újszülöttekkel fog-
lalkozó kutatómunkába és tájékozódni 
a betegellátásban. Mindkét célját el-
érte, sőt többet is ezeknél, hiszen al-
kalma volt rá, hogy a magyarországi 
kutatások eredményeiről is beszámol-
jon. Szám szerint hét előadást tartott, 
és az ő közreműködésével két intézet-
ben is bevezették az ismertetett új el-
járását. Két olyan kutatási témakörben 
dolgozhatott — mindkettő a légzésfo-
lyamatok tanulmányozásával kapcso-
latos —, amelyekben a vendéglátók se-
gítségére tudott lenni már korábban 
szerzett jártasságával. Meghívták kon-
zíliumokra, nem egy esetben kérték ki 
tanácsát. A folyamatban levő kísérlete-
ket szívesen megmutatták, s olyan ered-
ményeket sem titkoltak előtte, amelye-
ket még az Egyesült Államokban sem 
publikáltak 

— Különösen kedvező lehetőség volt, 
hogy a gyakorlati orvosi munkába is 
alapos betekintést nyerhettem — szá-
molt be Boda professzor további ta-
pasztalatairól Magyar ösztöndíjasok 
ugyanis eddig főleg kutató tevékenysé-
get folytattak, még a klinikusok is. Ez 
igen hasznos, de a gyakorlati munká-
ban való elmélyült tájékozódáshoz hosz-
szab idő és szerencsés egyéb körülmé-
nyek szükségesek. Hivatalos ..vlsiting 
professor"-i minőségem és meghívóim 
szívélyessége számomra ezt is lehetővé 
tette. 

A betegellátás a miénktől minden 
részletében különbözött. Egyik ilyen 
különbség az, hogy a betegeket rend-
kívül rövid Ideig tartják intézetben. 
Ennek egyik oka, hogy az ápolási költ-
ségek igen magasak, ezzel párhuzamo-
san orvos és beteg arra kényszerül, 
hogy az ápolás időtartamát a lehető 
legrövidebbre szabja. Így érthető, hogy 
a válogatottan súlyos beteganyagú, szá-
mos operált szívbeteget ápoló osztályon 
a betegek átlagos ápolási ideje csak 
4 (!) nap volt. Ugyanakkor úgy láttam, 
hogy ebből baj nem származott, ami-
ből az a tanulság adódik, hogy az ágyak 
jobb kihasználására nálunk is lehetőség 
volna, másrészt mi ritkán gondolunk 
arra, hogy a kórházi ápolás — ha nem 
is ennyibe —, de nálunk is sok pénzbe 
kerül. A rövid intézeti ápolásból kö-
vetkezik, hogy a betegellátásban na-
gyobb súlyt kap az ambuláns beteg-
ellátás. 

További jellegzetesség volt a rendkí-
vüli speciállzálódás magán a gyermek-
gyógyászaton belül. 

Mindez elsősorban a legjobban tanul-
mányozott intézményre, a los angelesi 
Californiai Egyetemre vonatkozik, 
amely egyébként ls igen jól felszerelt 
egyetemi központ. Ezen kívül számos 
kisebb-nagyobb egyetemet é6 kórházat 
is módom volt meglátogatni. Ezek kö-
zött felszerelés és munkafeltételek te-
kintetében elég jelentős különbségek 
adódtak. De a legkorszerűbb felszerelt-
ség árnyoldala a költségek egyre foko-
zódó növekedése volt, ami lassan elvi-
selhetetlen terhet ró az átlagos jöve-
delmű betegre. 

Egyetemi hallgató 
felelős beosztásban 

Sok érdekes tapasztalattal gazdago-
dott Boda professzor az egyetemi ok-
tatómunka területén is. A hallgatókat 
kezdettől fogva felelősséggel vonják be 
a gyakorlati munkába. Nem bábáskod-
nak fölöttük, mint nálunk szokás, ha-
nem az élet rászorítja őket, hogy igye-
kezzenek minden lehető ismeretet meg-
szerezni saját érvényesülésük érdeké-
ben Hallgatók és oktatók viszonya sok-
kal közvetlenebb, fesztelenebb, mint 
Magyarországon. Az oktatás kis cso-
portokban zajlik, jóval több szük körű 

beszélgetés, mint előadás szolgálja a 
fiatalok előrehaladását. Ugyanakkor, 
az előadásokat is kérdések követik. Az 
egyetemi tanulmányok befejeztével egy, 
az egyetemtől független állami bizottság 
előtt tesz vizsgát a hallgató írásban, 
szigorúan titkos kérdésekre válaszolva. 
Az állami bizottság az egyetemek mun-
káját is rangsorolja a vizsgák alkalmá-
val, s az egyetemek aszerint állapítják 
meg tandíjukat, hogy hol foglalnak he-
lyet a ranglistán. A tandíjak rendkívül 
magasak s már az elemi iskolában is 
követelik a tanulók szüleitől, hogy a 
rangsornak megfelelően fizessék a tan-
díjat. 

Visszatérve a betegellátásra, az eddig 
felsoroltak főleg a betegellátásnak a 
miénktől különböző sajátosságaira vo-
natkoztak. Boda professzor azonban 
olyan tapasztalatokkal is gazdagodott, 
amelyek nálunk is felhasználhatók. Az 
újszülöttek általános ellátásában alig 
maradunk alatta a kint megismert 
színvonalnak. Nem sok kell hozzá, 
hogy egészen elérjük azt! 

Számos módszert hozott magával, 
amelyet a kardiológiában nálunk is al-
kalmazni lehet. Hasznos volt az auto-
matizált laboratóriumok megismerése. 
Végül az is a felfedezés erejével hatott, 
ha a magyar, azon belül a szegedi gyer-
mekgyógyászok törekvéseihez hasonló 
tendenciákkal találkozott, mert ezek 
megerősítették abban a tudatban, hogy 

, a magyar gyermekgyógyászok jó úton 
járnak. 

Tanult és taníthatott egyszerre öt hó-
napig tartó külföldi utazása alatt —, s 
tulajdonképpen ez a külföldi tudósok-
kal való együttműködés igazi célja. 

Fogadóóra 
5—7-ig 

A Kórbonctani és Kórszövettani In-
tézet professzori szobájában 30 III. éves 
orvostanhallgató foglalt helyet az egyik 
kedd délután. A téma: a tantárggyal 
kapcsolatos problémák. 

Dr. Ormos Jenő intézetvezető pro-
fesszor tudomására jutott, hogy nehéz-
ségeink és problémáink vannak. Ezen 
a találkozón mindenki elmondhatta vé-
leményét. A jelenlevők éltek is ezzel a 
lehetőséggel, s így minden kérdésre vá-
laszt kaptunk, melyek eddig tisztázat-
lanok voltak. Sőt professzorunk javas-
latainkat is meghallgatta és azokat, me-
lyeket reálisnak tartott, elfogadta. 

A szűk témakört kimerítve és lezár-
va, a továbbiakban más, egyetemi élet-
tel kapcsolatos dolgainkról beszélget-
tünk. Megköszöntük a meghívást és az-
zal a jóleső érzéssel távoztunk, hogy 
panaszaink, kéréseink meghallgatásra 
találtak. Itt „álljunk" meg egy pillanat-
ra, s rögtön megértitek miért került 
újságunk egyik hasábjára ez a tudósí-
tás. Nos, mostanában igen sok szó esik 
tantervi reformokról, sok más, egyete-
men belüli probléma megoldásáról, jo-
gainkról az Egyetemi és Kari Tanács-
ban. Ez a beszélgetés is megmutatta, 
hogy nem kell mindig magasabb fóru-
mokon keresni a megoldást. Igazán ör-
vendetes, hogy professzorunk, aki egy-
ben oktatási rektorhelyettes is, lehető-
séget adott Ilyen formán gondjaink 
megoldására. 

V. L 

Felvételi 
morzsák 

Furcsa, de tény, hogy a legmulatsá-
gosabb kijelentések a legkomolyabb 
pillanatokban születnek. S hogy ez 
mennyire így van, annak bizonyításá-
ra közlünk néhány „aranyköpist", az 
1967-es felviteli vizsgák írásbeli dolgo-
zataiból. A későbbiek folyamán is rend-
szeresen fogunk közölni e gyűjtemény-
ből. 

• 

Az ivartalan szaporodás kiadósabb. * 
A női ivarsejt, mint ahogyan a neve 

is mutatja, nagy, mozdulatlan, benne 
sok a tápanyag. 

* 

A nyelőcső a légcső elől futva ke-
resztül fúrja a rekeszizmot. 

Engels fektette le a sejt alapjait. 
* 

A szűznemzés többnyire megrázkód-
tatás útján jön létre. 

» 
Ivaros szaporodás: két sejt egymte 

mellé fekszik. 

A fajfenntartás kötelező. 
* 

A csigában vannak a hallókürtök. 23 
ezer hallókürt van. Egész zenekar. 

* 

Vannak olyan mozgások, amelyek már 
nem tudatosulnak. Ilyen pl., ha az em-
ber az utcán megy, automatikusan rak-
ja egyik lábát a másik elé, és nem-
csak a ballábával lép ki. 

* 

Az előemberek hordókban éltek. • 

Ha egy kiskutyának agyalapi hor-
mont adunk, nagykutya is lehet belőle. 

• 
Az inzulint Langerhansi találta meg. 

* 
. i 

Külső fül: a porcos fülkagyló. Na-
gyon jó az akusztikája. 

• 

A megváltozott életfolyamat nem 
megfordítható (a gyöngyhalásznak nin-
csen kopoltyúja). 

Pavlov problémáit kutyákon oldotta 
meg. 

Dr. Kiszely György professzor gyűjte-
ményéből összeállította: 

Halmigyl István 

Híreink 
Az Apáthy Kollégium hagyománya-

ként ezévben is megalakult október 
27-én, húsz gyógyszerész és orvostan-
hallgató részvételével a pártaktíva cso-
port. Az alakuló ülésen dr. Kata Mi-
hály adjunktus a gyógyszerész kari 
MSZMP szervezet titkára ismertette a 
jelenlevőkkel a pártaktíva csoport cél-
kitűzéseit és feladatait. A pártaktíva 
csoport feladata többek között a kollé-
giumi ifjúság Ideológiai továbbképzése, 
a tanulmányi problémák megoldása, a 
fizikai dolgozók gyermekeinek támoga-
tása, valamint az MTI körön belül a 
különféle MTI dokumentációk ismerte-
tése. A jelenlevők vezetőjüknek Kádi 
Ilona III. éves orvostanhallgatót vá-
lasztották meg. 

# 
„Bejártuk a nagyvilágot" címmel ok-

tóber 29-én este előadássorozat Indult 
a Jancsó Kollégiumban. Az első él-
ménybeszámolót Naím Mohamed IV. 
éves orvostanhallgató tartotta Damasz-
kuszról. Az érdekes előadást színes 
diaképekkel is illusztrálta. 

Di-seri Tamás vezetésével megkezdte 
munkáját a Jancsó Kollégiumban a 
komolyzenei kör. Az első foglalkozást 
október 27-én tartották Zene — költé-
szet címmel. Angol költők verseiből 
hangzottak el részletek Kodály és 
Brahms aláfestő zenije mellett. 

Műsornaptár 
November 29: Másodéves or-

vostanhallgatók kerekasztal be-
szélgetése az Örök Elektráról. 

December 1: Komolyzenei Kör: 
Mendelssohn est. Vezeti dr. Ház-
nagy András. 

December 3: Másodéves gyógy-
szerészhallgatók 3-as csoportjá-
nak klubestje. 

December 6: Orvoskari TDK-
klub 

December 8: Lelkes István e s t 

Altatás 

— Es akkor a gonosz mostoha. , 
A 



Seeged egyetemei az elmúlt hetek-
ben a megemlékezés ünnepélyes lázá-
ban égtek. Bizonyos, hogy a sportra-
jongók ugyanakkor tudták, hogy az 
1921-es év az egyetem és a város sport-
története szempontjából is jelentős dá-
tum. Természetes veszély minden meg-
emlékezés alkalmával, hogy az emlé-
kezés tar tó ja patet ikus túlfűtöttséggel 
túlértékeli a jubi leum jelentőségét. 
Nem akarunk ebbe a hibába esni; de 
őszintén meg kell mondani, hogy le-
hetetlen bizonyos pátosz és meghatot t -
ság nélkül beszámolni arról, hogy egy 
sportegyesület 50 év óta oly sok ne-
hézség, megpróbáltatás, anydgi prob-
léma, különböző társadalmi ráhatások 
közepette folyamatosan működni, még-
hozzá igen eredményesen működni ké-
pes volt és jelenleg is. Kétségtelen 
ugyanis, hogy a sportegyesület nem 
csupán a város, hanem a délterület 
sporttevékenysége szempontjából is 
szinte megalakulásától kezdődően mi-
nőségi szintet ért el, jelenleg pedig a 
dél terület olyan kiemelt sportegyesü-
lete, amely számos sportágban orszá-
gosan reprezentál ja a területet , illetve 
a város sport já t . Mindezekről beszél-
ni, mindezekről emlékezni igen jóleső 
a jubileumi ünnepség során, de ta lán 
ennél is jólesőbb látnunk, tapasztal-
nunk azt, hogy az egyesület — a sport-
tevékenység szervezeti kereteinek meg-
teremtésén túlmenően — milyen je-
lentős közösségi, nevelőhatással is bírt 
és bír. 

Sajnos a r ra nincs ezúttal mód, hogy 
akárcsak a kiemelkedő ismertebb ve-
zetők és sportolók valamelyikéről név-
szerint megemlékezzünk. Számontar t -
juk azonban őket, figyelemmel kísér-
jük jelenlegi pályafutásukat is, ha sza-
bad így mondani, kicsit magunknak is 

t u d j u k őket. Nem volna egészen igaz-
ságos, csupán a legjobbakról emlékezni. 
Hiszen nagyon kedvesek nekünk azok 
a szerényebb képességű — országos, 
vagy éppen nemzetközi hír t el nem 
érő — sportolóink ls, akik a maguk 

Köszöntjük 
az 50 éves egyetemi sportklubot 

szerényebb adottságaihoz képest tö-
rekvő, lelkes szorgalommal és sport-
emberhez méltó magatar tásukkal tu -
la jdonképpen a sportegyesület igazi kö-
zösségét jelentették és jelentik. Ugyan-
így fel tét lenül kell beszélnünk annak 
a szinte számtalan lelkes aktívának, 
kisebb-nagyobb beosztásban dolgozó 
sportvezetőnek az áldozatos tevékeny-
ségéről, akik nélkül nincs és nem le-
het fe j le t t sportélet és különösképpen 
elképzelhetetlen a közösség. 

Az egyetemi jubileumi emiékezés so-
rán többszörösen elhangzott, hogy 50 
év nem nagy idő az egyetem története 
szempontjából. Én a mi vonatkozá-
sunkban megfordí tanám ezt a mondást, 
mer t úgy érzem a sporttörténet szem-
pontjából egy egyesület 50 esztendeje 
már igen jelentős és feltétlenül szám-
baveendő időszak. Meglehetősen ho6z-
szú ahhoz is, hogy az egyesület törté-
netének dátumszerű adataival, fej lődé-
sének egyes mozzanataival részleteiben 
foglalkozni tudnánk. Ezért csupán a 
leglényegesebbek: 

1921-ben Szegeden lelkes spor t ra jon-
gók lerakták a város ú j sportegyesü-
letének az alapkövét, létrehozták c 
mai SZEOL elődjét a KEAC sport-
egyesületet. Bár az egyesület bizonyos 
iolytonosságot érzett a kolozsvári egye-
temen működő KEAC Sportegyesület-
tel, mégis lényegében ú j egyesületnek 
kell tekintenünk azt sporttörténeti 
szempontból. A szigorúan társadalmi 
vezetésű amatőr alapokon nyugvó 
sportegyesület, főleg a főiskolai sport 
területén jelentős eredményeket ér t el; 
labdarúgó csapata, illetve annak egyes 
kiemelkedő képességű játékosai nem-
zetközi elismeréshez is jutottak. A 
labdarúgás mellet t egyéb szakosztályok 

is területileg, sót országosan számba-
vehető hatékonysággal működtek, mint 
az atléták, birkózók, asztaliteniszezők, 
úszók, vízilabdázók stb. 

A felszabadulást megelőző időszakra 
a lelkes sportszellem a kitűnő közös-
ségi élet, az adottságokhoz képest jó 
eredmények, a város sportközönsége 

részéről érvényesülő népszerűség és 
megbecsülés volt a jellemző. A hábo-
rús események sajnála tosan hatottak a 
sportkör szellemére és tevékenységére 

x is, de ez szerencsére igen rövid életű-
nek bizonyult. A felszabadulással az 
egyetemi sportéletnek és ennek meg-
felelően a szegedi egyetemi sportélet-
nek is ú j szakasza kezdődött meg. Nem 
tagadtuk soha, s nem tagad juk ma 
sem a közösséget, a folyamatosságot a 
felszabadulás előtti sportkörrel . Két -
ségtelen azonban, hogy az 1945-tel kez-
dődő második negyedszázad az egyesü-
let életében, jellegében különbözött az 
első 25 évben kialakult struktúrától. 
Nem kell különösen magyarázni a szo-
cialista sportpolit ika célkitűzéseit, az 
ebből eredő következményeket és kö-
vetelményeket, amelyek természetesen 
a mi sportegyesületünkre is vonatkoz-
nak. Ugyanakkor a sportnalk az a ko-
rábban elképzelhetetlen mér tékű anya-
gi és társadalmi támogatása objektíve 
teremti meg a lehetőséget az egyesü-
leti sporttevékenység szakmai és te-
gyük hozzá, mint legalább ennyire 
fontos célkitűzést, az emberi közösségi 
nevelés hatékonyságának biztosítására. 
Talán önteltség nélkül mondha t juk , 
hogy a szakmai és a nevelési célkitű-
zések realizálása szempontjából egya-
ránt voltak és vannak jól érzékelhető 
eredményeink. S ezeket az eredménye-
ket. természetesen nem szabad egy-egy 

bármennyi re i s fontos és népszerű 
sportág időközönkénti viszonylagos si-
kertelensége mia t t e lfelednünk. 

Nagy dolognak t a r t juk , hogy egyete~ 
münk 13 szakosztálya ezres nagyság-
rendű sportolói gárdával, önálló léte-
sítményekkel, nemzetközi és országos 
hírű sportolókkal, kitűnő szakemberek-
kel s nem utolsósorban — az Ola j ipa r -
ral történt rendkívül kedvezőnek b i -
zonyult fúzió óta — szilárd anyagi bá-
zissal rendelkezik. Ugyanúgy e lmond-
ha t juk , hogy sportolóink túlnyomó 
többségének sporterkölcse és emberi 
magatartása kifogástalan. A közösségi 
szellem a szakosztályokban á l ta lában 
jó, s a társadalmi aktívák az elődök-
höz hasonló lelkesedéssel, ügyszeretet-
tel végzik tevékenységüket nap ja ink -
ban is. Mindez igen biztató a jövőre 
szólóan, biztató a r ra vonatkozóan, hogy 
a szocialista sportpolit ika a lapvető cél-
kitűzéseit, a minőségi sport színvona-
lának emelését és ugyanakkor a tömeg-
sport bázisának szélesítését eredmé-
nyesen tudjuk megvalósítani. Erre te-
szünk ígéretet most, az 50 éves jubi-
leum alkalmából, e r re koncentrá l juk 
erőnket, m e r t úgy véljük, ezzel le-
szünk méltó folytatói az 50 éves év-
fordulójá t ünneplő sportegyesületünk-
nek. 

Ehhez ké r jük a bázisszerveink, az 
egyetemek és az o la j ipar támogatását , 
az országos, megyei és városi pá r t - és 
társadalmi szervek, á l lami- és spor t -
vezetés támogatását , egyesületünk tag-
ságának, akt íváinak közreműködését, ' 
nem utolsósorban az á l ta lunk oly 
nagyra becsült régi vezetőknek és 
sportolóknak az együttérzését. Biztosak 
vagyunk, hogy következő jub i leumun-
kon a sportegyesület további fej lődésé-
ről, a jelenlegit is meghaladó sikerei-
ről lesz a lkalom beszámolni. Ennek 
reményében köszöntjük az 50 éves 
szegedi Egyetemi és Olaj ipari Sport -
klubot. 

DR. KEMENES BÉLA 
a SZEOL elnökhelyettese 

Festi a labdát? 
„Festi a labdát! Csal ja a focit! Nem 

érdekli má r a labdarúgás. Megelége-
dett, révbe fu to t t ember". Vélemények, 
mi több. vádaskodások hangzanak a vá-
ros széltében, hosszában. Az utóbbi he-
tekben valóban nem játszott valami jól 
Bánfalvi Sándor. De azt azért mégsem 
gondolnám, hogy „focicsaló" lenne a 
SZEOL NB I felé haladó labdarúgó 
csapatának játékosa. 

— Nem vagyok elégedett, nincs okom 
rá — fakadt ki beszélgetésünkkor elke-
seredetten a szőke középpályás. — Sze-
retek játszani. Tudom és nem fele j tem 
el, mi mindent köszönhetek a labdarú-
gásnak. 

Máris az „örök t éma" kellős közepébe 
vágtunk, bár a focinak csak másodla-
gos szerepet szántam. 

— Egyedül Ági tudja , mennyire letör 
egy-egy rosszabb játék. Szigorúbb va-
gyok magamhoz, mint kri t ikusaim, bí-
rálóim. 

— Csak én látom — mondja a fele-
sége —, amint órákon á t töpreng, vívó-
dik, ha rosszabbul játszott. Nem igaz, 
hogy Sanyi nem akar focizni, vagy 
mindegy neki, mi történik a pályán. De 
kit is érdekel ez? 

Például engem, és talán másokat. 
Gondjaik, baja ik nekik is lehetnek, 
sportoló egyetemistáknak. 

Hirtelen elhallgattak, min tha meg-
bánták volna a gyors kitárulkozást. 
Csönd telepedett a szobára, melyben 
hata lmas pálma az ablak előtt, a sarok-
ban íróasztal, mellette szekrénysor, a 
polcokon könyvek. Tankönyvek, at la-
szok, regények. Mindketten nappali ta-
gozatos hallgatók. 

Schmlzl Ágnes, a feleség másodéves 
főiskolás, földrajz-testnevelés szakos. 
A főiskola tornászcsapatának egyik fő 
erőssége. 

— Komlón kezdtem tornázni kilenc 
éve — vall kedvenc sport járól . Ügy 
éreztem, ehhez van a legtöbb adottsá-
gom. Miután Szegedre kerültem, egy 
évet kihagytam, ma jd a SZEOL-ban 
folytat tam. Tavaly felvet tek a főiskolá-
ra, azóta ott tornázom. 

— Sokat kell tanulni, edzeni. Nem 
nehéz a kettőt összeegyeztetni? 

— Nehéz, de nem megoldhatat lan — 
kapcsolódik beszélgetésünkbe Sanyi. — 
Legalábbis idáig sikeresen vet tük az 
akadályokat, mindket ten jó rendűek 
vagyunk. Az egyetemen megértőek a " 
tanárok. Azzal is segítenek, hogy más 
csoportokkal mehetek szeminár iumok-
ra, ha az enyém edzésnapokon van. 

— Tantárgyaink lényegében külön-
böznek — veszi vissza a szót Ági —, 
mégis tudunk segíteni egymásnak. Év-
közben itthon „házi szemináriumokat" 
tar tunk. 

— Hogyan tudod vizsgáidat letenni, 
hiszen többnyire egybeesik az alapozás-
sal? 

— Természetesen fokozottabban ké-
szülök évközben is. Amiből csak lehet, 
má r korábban, az alapozás kezdete 
előtt levizsgázom; a nagy fizikai meg-
terhelés mellett sokkal nehezebb kon-
centrálni. Egy-egy regény olvasása fel-
old, de ilyenkor tanulni képtelen va-
gyok 

Szórakozásra jut idő? 
— Kevés, de igyekszünk ésszerűen 

kihasználni minden alkalmat. Legtöbb-

ször a tévét nézzük, es sokat olvasunk. 
Van olyan nap, hogy reggel elköszö-
nünk egymástól, és csak késő este ta-
lálkozunk. Nekem rendszerint esténként 
vannak az edzések. Órákra, edzésekre 
járni , ez tölti ki napja ink többségét. 

Visszakanyarodunk a labdarúgáshoz. 
A csapat hangulatáról, a véleményekről 
faggatom Sanyit. 

— Egy emberként bízunk a bekerü-
lésben — vágja rá habozás nélkül. — 
Fel kell jutnunk az NB I-be, s szeret-
nénk végre ott megkapaszkodni. Ahhoz 
persze erősíteni kell. A játékosok kö-
zött jó a hangulat, mindenki nagyon 
akar . Talán, ha egy id-picit még job-
ban harcolnának egymásért ís « pá-
lyán? Gondolok ítt arra, ha valakinek 
nem megy a játék. Biztatni, lelkesíteni 
kell ilyenkor, nem pedig korholni. 

— Elhiszem, szeretnél mindig jól ját-
szani. Most valahogy nem megy. Miért? 

— Ki t u d j a ? Pedig nagyon akarok. 
Pályafutásom a la t t csak egyszer voltam 
ehhez hasonló hullámvölgyben. Közvet-
lenül Szegedre kerülésem előtt. Akkor 
edzőm Lantos Mihály és a vezetők is 
mellém álltak, szeretettel, megértéssel 
segítettek á t a nehéz buktatón. Min-
denkinek van rossz periódusa. Ügy lá t -
szik, most estem bele, s ezt sokan félre-
értik, félremagyarázzák. Ez f á j . Sajnos, 
bizonytalanná vál tam, nem tudom hová 
tenni magam. Ez a legrosszabb. Szeret-
ném megjegyezni, bármily furcsán is 
hangzik, én örülök a legjobban, Varga 
Gyuszi sikerének. Végre megtalál ta ön-
magát . Kész vagyok a nemes értelem-
ben vett vetélkedésre, rivalizálásra, 
mer t ez nekem is, a- csapatnak is hasz-
n á r a válik. Bizonyítani akartát, nem 
szavakkal, de tettekkel a pályán! 

Házaspár, akik nap mint nap bizo-
nyítják, jól megfér egymás mellett a 
tanulás és a sport. Persze az ő életük 
sem mentes a problémáktól. Élvonalban 
sportolni, jól tanulni, sohasem tartozott 
a könnyű feladatok közé. Kívánjuk, to-
vábbra is sikerrel vegyék az akadályo-
kat. és Sanyi minél előbb, régi napja i ra 
emlékeztető, jó játékkal lepje meg a 
szurkolókat — a lak változatlanul bíz-
nak benne. 

GYÜRKI ERNŐ 

Lesz-e folytatás? 
G y c t e t « s : J A T E t . 

Fellendülőben van az egyetemek kö-
zötti sportélet — állapíthatjuk meg, ha 
arra gondolunk, hogy az elmúlt, alig 
két hónap alatt máris két rangos ver-
sengésre került sor. 

Az indulás itt Szegeden történt a 
JATE által rendezett jubileumi sport-
rendezvényekkel. Mint ismeretes, a 
győztesnek járó emlékserleget mindkét 
sportágban a JATE válogatot t ja kapta. 

Október 30-án és 31-én a debreceni 
egyetemisták látták vendégül hét egye-
tem illetve főiskola kispályás labdarú-
gó csapatait. 

Az idén kiír t „Hatvani Is tván" em-
lékversenyen a rendező KLTE csapatai 
mellett a Miskolci Műszaki Egyetem, 
a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, az 
ELTE, a Debreceni Felsőfokú Építőgé-
pészeti Technikum, az Orvosegyetem, 
az Agrár tudományi Egyetem, valamint 
a JATE vett részt. 

Az i rányj tot t sorsolással három cso-

por t ra osztott, rangos mezőny 30-án lé-
pett pályára. 31-én a csoportelsők kör-
mérkőzéssel döntötték el egymás kö-
zött az első helyezés sorsát. 

Egyetemünk két csapata közül a JA-
TE I. néven szereplő, TTK- S hal lga-
tókkal megerősített elsőéves jogász-
együttes nagy fölénnyel, megérdemel-
ten került a döntőbe. Második csapa-
tunk ugyan nem ju tot t a legjobb há-
rom csapat közé, de a játékosok eldi-
csekedhetnek azzal, hogy ők ütöt ték el 
a döntőbe jutástól a KLTE ba jnok je -
löfrtnek kikiáltott első csapatát . Még a 
szombaton este rendezett DOTE gó-
lyabál sem t ud ta megakadályozni, 

összeszokott és nagyon jól játszó 
csapatunk a nyíregyháziakkal 0:0-

át játsszon, a DOTE csapatát pedig 3:0 
arányban legyőzze. Mivel a nyíregy-
háziak a debreceni orvosok ellen 2:0-ás 
győzelmet értek él. így csapatunk gól-
különbséggel került az első helyre, s 
hozta el idén a hatvani István" ván-
dorserleget. 

Lesz-e folytatás ? 
Reméljük, hogy az idén indul t ed-

digi szép sorozatnak lesz folytatása is. 
Folytatása egyrészt az egyetemek kö-
zött rendezett sportvetélkedőknek, más-

részt pedig játékosaink eddigi szép 
győzelmi sorozatának. Természetesen 
ahhoz, hogy ezeket a versenyeket foly-
tatni lehessen, KISZ bizottságunk igye-
kezete és anyagi e re je nem elegendő. 
Szükségünk lesz az egyetem ál lami 
vezetésének a támogatására is. Most, 
a jubi leumi rendezvények keretén 
belül lezajlott ba jnokságra — ter-
mészeténél fogva — minden támogatást 
megkaptunk. Reméljük, hogy a jó in-
dulás után a továbbiakban a többi 
egyetemhez hasonlóan mi is több tá-
mogatást kapunk állami vezetésünktől 
az ilyen jellegű versenyek rendezésére! 

Nagy szükség lenne erre, hiszen a 
különböző egyetemek sportvezetőinek 
itt Szegeden tar to t t megbeszélésén 
mindannyiunk hangoztatta, hogy szük-
séges ilyen jellegű versenyeket ren-
dezni. mer t a mind erősebben jelent-
kező igény és lelkesedés nemcsak lehe-
tővé, de szükségessé is teszi ezt. 

Másrészről pedig az eddigiek a lap ján 
kézzelfoghatóan is bebizonyosodott, 
hogy egyetemünkön nemcsak lelkes, de 
küzdeni és győzni tudó, képzett játéko-
sok vannak. 

Az a légkör, amiben mindkét verseny 
lezajlott, nyilvánvalóvá tette, hogy ezek 

a találkozók nemcsak sportesemények, 
hanem egyúttal az egyetemek közötti 
kapcsolat egyik — s nem is lebecsü-
lendő — láncszeme. 

HORVÁTH ANTAL 

Mesélik... 
Az ambulancián jelentkezik egy 

beteg. Adatfelvétel után megkérdezi az 
orvos: 

— Mi baja? 
— Rosszul léptem. 
— Mutassa a lábát! 
— De, doktor úr, nem az fáj a hi-

bás lépés óta, hanem a fejem! Az or-
vos egy pillanatig meditál, majd maga 
elé dünnyögi: 

— Hmm... bizonyára agy/rázkó-
dott... 

— Nem — vág közbe a beteg —^ 
sakkozó vagyok. 

• 
Az ideggyógyásznál: 
— Doktor úr, már halálra idegesít, 

hogy úgy érzem, mindig követnek — 
panaszolja a beteg. 

— Ebben az urbanizációs világban 
sokan vannak így — nyugtatja az or-
vos. Próbáljon sokat sétálni egyedül. 

— Azt sajnos nem tehetem — tilta-
kozik a páciens. 

— Miért? 
— Idegenvezető vagyok 

• 
A szemklinikán idős bácsi pa-

naszolja, hogy rosszul lát. Az orvos egy 
tábla elé ülteti és egymás után próbál-
gatja a bácsi szeme előtt az üvegeket, 
kéri, olvassa a betűket. A kísérletezés 
már-már kezd eredménnyel járni, ami-
kor az orvost kihívják a vizsgálóból.' 
Néhány perc múlva visszatér, ismét le-
ülteti a bácsikát egy tábla elé és to-
vább próbálgatja az üvegeket. A pá-
ciens azonban mostmár semmiféle üve-
gen keresztül sem tudja leolvasni a 
tábláról a betűket. Az orvos türelmét 
vesztve biztatgatni kezdi: 

— Bácsikám, olvassa már7 
— Nem tudom, doktor úr. 
— Nem létezik, mielőtt kimentem, 

már majdnem minden betűt rendesen 
tudott olvasni! 

— Ja, az más volt — mondja a bá-
csi. 

— Dehát miért? 
— Mer' azon a másik táblán nagy-

betűk voltak! 
•>•>•> 

— Tudja, doktor úr, azokat tanultam 
valamikor az iskolában, ezen a másik 
táblán meg kisbetűk vannak, én azokat 
sose tanultam olvasni.,, 

— szabó — , 
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