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egyetemesnek kell lennie össze-
forrottságában is; olyan jól mű-
ködő gépezetnek, melyben min-
den egyes ember személyes mun-
kája nélkülözhetetlenül fontos az 
egész intézmény jó működése ér-
dekében és mindenekélőtt annak 
az ügynek az érdekében, amely 
mindannyiunké, az országé és 
egész népünké. _ , , 

Szólt az egyetem rektora a to-
vábbiakban . arról, hogy ez a 
mostani ünnep alkalom arrá, 
hogy a múlt tanulságait levon-
juk a jövendő számára. Ezzel 
kapcsolatban elemezte azt, hogy 

— Az egyetemi oktatás nem-
csak idehaza, hanem szerte a 
világon az ebben érdekeltek ko-
moly gondja. Az oktatási re-
form kipróbálás alatt álló kü-
lönféle változatai ez idő szerint 
a^ra irányulnak, hogy a meg nö-
vekedett követelményeknek az 
adott feltételek között az okta-
tás módszereinek átalakításával 
tegyünk eleget. . . . Az, ami el-
döntésre vár, az részben olyan 
objektív tények kérdése, ame-
lyekre elfogulatlan vizsgálódás-
sal és kellő tapasztalattal hatá-
rozott választ lehet adni. Van 
azonban egy szubjektív oldala is 
a dolognak: az oktatók és a ta-
nulók odaadása. Végső soron ez 
a kéb első pillanatra szubjektív 
mozzanat ugyanolyan súlyú fel-
tétele az oktatás sikerének, mint 
a számokkal jellemezhető evi-
densen objektív feltételek ösz-
szessége. Bátran kimondhatjuk, 
hogy az oktatók és a tanulók 
törekvése jóval többet helyette-
síthet a tárgyi feltételekből, 
mint megfordítva: a jó pedagó-
giát és az őszinte tanulási vá-
gyat nem pótolja semmi, de ez 
a kettő mindent pótol. 

A nevelés hatékony eszköze 
nem a szó, nem az erkölcsi pré-
dikáció, bármilyen magasztos, 
vagy éppen malasztos legyen is, 
hanem a személyes példa, az 
oktató egyéniségéből és egész 
magatartásából sugárzó ráhatás, 
mintegy a légkör maga, melyet 
az oktató maga körül áraszt; 
mondhatnám azt is, h'ogy a te-
kintély, mely az oktató tudásá-
ban és erkölcsiségében gyökere-
zik és amelynek hitelét az oktató 
egzisztenciájának osztatlan egé-
sze garantálja. Tulajdonképpen 
csak ez és semmi más. Épp ezért, 
ha nem vagyunk elégedettek 
ilyenirányú tevékenységünk ered-
ményével, akkor elsősorban ma-
gunkba kell . néznünk és meg-
vizsgálnunk, vajon milyen mér-
tékben felelünk meg ennek a 

kívánalomnak és mit tehetünk 
azért, hogy jobban megfeleljünk 
nekj. Mély meggyőződésem, hogy 
annak, akire mások tanítása és 
nevelése van bízva, élete végé-
ig szóló kötelessége a tanulás és 

' az" önnevelés". J . . Most kezdjük 
belátni, hogy nagy szükségünk 
van a pedagógia elméletében és 

•gyakorlatában módszeresen, sőt 
tudományosan képzett, a tanítás 
és a tanulás pszichológiájában 
járatos oktatókra, akik nemcsak 
a szakismeretek kellő mennyisé-
gével, hanem ismereteik közlésé-
nek methodikai fegyvertárával is 
hozzájárulhatnak a mindenkori 
külső feltételekhez mért legked-
vezőbb oktatási-nevelési ered-
mény eléréséhez. 

A tudományról és a kutatás-
ról szólva dr. Fetri Gábor hang-
súlyozta, hogy e téren elenged-
hetetlen a megfelelő koncentrá-
ció és az együttműködés. Mint 
mondotta: 

— Magam úgy vélem, hogy a 
magyar kutatás erénye a találé-
konyság, az ötletgazdaság, amely-
hez persze műszer is kell, de úgy, 
hogy a témához keressük a mű-
szert és nem a műszerhez a té-
mát. Hadd idézzek egy törté-
nelmi szólást: „Fegyvert, fegy-
vert, fegyvert és jó vitézi rezo-
luciót". A fegyvernek a mi mes-
terségünkben nyilván a műszer 
felel meg, de a „jó vitézi rezo-
lució"-nak minden bizonnyal a 
kutatói inventio, az őszinte 
együttműködési készség és a he-
lyesen kitűzött cél megközelíté-
sére szolgáló önzetlen és ésszerű 
munkamegosztás. A mi helyze-
tünkben, a mi anyagi és szelle-
mi adottságaink közepette nem a 
mások eredményeinek reprodu-
kálása a megfelelő cél, hanem a 
saját lábunkon való járás és a 
saját ötleteink megvalósítása. 
. . . A tudományban, a kutatás-
ban épp úgy hiteles önismeretre, 
erőink, képességeink és lehető-
ségeink reális felmérésére és ra-
cionális kiaknázására van szük-
ség, mint a gazdáságban. 

Befejezésül az egyetem rekto-
ra utalt arra, hogy a jövőnek a 
medicina jellegét módosító válto-
zásai következtében milyen fel-
adatok állnak az orvosok előtt, 
majd a következőkkel fejezte be 
ünnepi beszédét: 

— Igaz, ünnepelhettem volna 
az elmúlt évtizedeket is, melyek-
ben sok öröm és siker is akadt, 
melyben sokunk igyekezete és 
voltaképpen egy egész ország 

. IFolytatás a fc oldalon.) 

Jubileumi ünnepség 
önállóvá válásának 25. évfor-

dulóját ünnepelte február 21-én 
a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem. Délelőtt a központi épület 
első emeletén dr. Berencsi György 
rektorhelyettes nyitotta meg azt 
a kiállítást, amely az egyetem 
negyedszázados fejlődését, az ok-
tatást, a kutatómunkát, a gyó-
gyítást, a nemzetközi kapcsola-
tokat, az egyetemi kulturális és 
sportéletét fotókkal, statisztikai 
adatokkal, sajtószemelvényekkel 
dokumentálja. 

Az aulában rendezett jubileu-
mi ünnepség elnökségében he-
lyet foglalt dr. Medve László 
egészségügyi miniszterhelyettes, 
dr. Garamvölgyi Károly oktatá-
si miniszterhelyettes, dr. Komó-
csin Mihály, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának első 
titkára, dr. Petri Gábor rektor, 
dr. Guba Ferenc dékán, dr. Ked-
vessy György dékán, dr. László 
Ferenc, az MSZMP orvosegyete-
mi bizottságának titkára és dr. 
Gáspár László, a KISZ egyetemi 
bizottságának titkára. 

Dr. Petri Gábor rektor köszön-
tötte a nyilvános ünnepi tanács-
ülésen megjelenteket, közöttük 
dr. Medve László egészségügyi 
miniszterhelyettest, dr. Garam-
völgyi Károly oktatási minisz-
terhelyettest, dr. Komócsin Mi-
hályt, az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának első titkárát, 
Török Józsefet, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának első 
titkárát, dr. Straub F. Brú-
nót, a Magyar Tudományos 
Akadémia képviselőjét dr. Tö-
rök Juditot a KISZ KB kép-
viselőjét, Bodnár Arpádnét, az 
Orvosegészségügyi Dolgozók 
Szakszervezetének titkárát, dr. 
Perjési Lászlót, a Csongrád me-
gyei Tanács elnökét, Papp Gyu-
lát, a Szeged városi Tanács el-
nökét. Köszöntötte továbbá a 
külföldi testvéregyetemek, a ha-
zai társegyetemek és egyetemek 
képviselőit: dr. Kans-Georg Bul-
iért, a Greifswaldi Ernst Moritz 
Arndt Egyetem professzorát, dr. 
Kurt W'ernert, a Halle-Witten-
bergi Martin Luter Egyetem de-
legációjának vezetőjét, dr. Vik-
tor Csabonyenkót, I az Odesszai 
Orvosi Akadémia képviselőjét, 
dr. Jaroslav Zezulát, az Olomo-
uci Egyetem prorektorát, dr. Kó-
nya Istvánt, a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem rektorát, dr. Ko-
vács Jánost, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektorhelyet-
tesét, dr. Rácz Jánost, a József 
Attila Tudományegyetem rektor-
helyettesét, dr. Szabó Imrét, a 
Budapesti Műszaki egyetem rek-
torhelyettesét, dr Csömör Sándort, 
a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem rektorhelyettesét, dr. 
Leövey Andrást, a Debreceni Or-
vostudományi Egyetem rektorhe-
lyettesét, dr. Jobsz Kázmért, a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem 
rektorhelyettesét és dr. Juhász 
Jenőt, a MOTESZ főtitkárát, az 
Orvostovábbképző Intézet képvi-
selőjét. 

A rektori megnyitó után Lo-
sonczi Pálnak, az Elnöki Tanács 
Elnökének a jubileum alkalmá-
val jókívánságait kifejező leve-
lét olvasta fel dr. Vass Zoltán, 
az egyetem főtitkára, majd dr. 
Medve László miniszterhelyettes 
emelkedett szólásra. Az egész-
ségügyi miniszter nevében kö-
szöntötte az önállóvá válásának 
25. évfordulóját ünneplő Szegedi 
Orvostudományi Egyetemet. Rö-
vid beszédében szólt arról, hogy 
az elmúlt két és fél évtizedben a 
SZOTE a szocialista magyar 
egészségügy egyik bázisintézmé-
nyévé fejlődött, ahol magas szín-
vonalú oktató-nevelő munkát, 
jelentős eredményeket felmutató 

Dr. Petri Gábor rektor finnepi beszédét tart ja (Fotó: Ács) 

Beszéde további részében dr. 
Petri Gábor rövid áttekintést 
adott az önállóvá vált egyetem 
negyedszázados fejlődéséről. Be-
számolt arról, hogy az egyetem 
dolgozóinak létszáma 25 év alatt 
268%-kal, ezen belül az oktatás-
sal, kutatással foglalkozók száma 
121%-kal, a hallgatók száma glo-
bálisan 94%-kal, a klinikai ágyak 
száma 38%-kal, a fekvőbetegek 
száma ugyanakkor 96%-kal nö-
vekedett. Az évi költségvetés ma 
az 1951-es éveinek több, mint 
tízszerese. 

Tíz ú j tanszék létesült, 2 ú j 
diákkollégium épült, és így 1777 
hallgatónk közül 752 lakik kol-
légiumban, ami a 25 évvel ez-
előttihez képest 53%-kal többet 
jelent. Ápolónőinknek 25%-a la-
kik nővérszálláson. 

— Mindezeknél jelentősebbnek 
tűnik a tudományos lehetőségek 
bővülése — mondotta ezután az 
egyetem rektora. 25 év alatt ki-
alakultak és megizmosodtak az-
előt t -nem létező, ú j ágazatok, 

rámutatva valamennyiünk kö-
szönetét tolmácsoljam mindazok-
nak, akik a fejlődéshez való le-
hetőséget nyújtották a számunk-
ra, akik munkájukkal, figyel-
mükkel és segítő szándékukkal 
támogattak bennünket: őszinte 
köszönetünket szeretném nyilvá-
nítani a pártnak, a minisztéri-
umnak, a tanácsoknak segítsé-
gükért. Külön kedves és termé-
szetes kötelességem 'rámutatni 
arra^ hogy minden külső segít-
ség végső soron az egyetem dol-
gozóinak munkája által vált 
valósággá, megfogható ered-
ménnyé és azért az egyetemen 
dolgozó valamennyi munkatár-
sunknak, oktatóknak, kutatók-
nak, nővéreknek, asszisztensek-
nek, tisztviselőknek, műszakiak-
nak, a gazdasági apparátus tag-
jainak, különbség nélkül egye-
temünk minden egyes szellemi 
és fizikái munkásának őszinte, 
hálás köszönetet mondok. Egye-
tem ez nemcsalt nevében, hanem 

tudományos kutatásokat és gyó-
gyító tevékenységet végeznek. 

Ezt követően az önálló egye-
tem első dékánjának, dr. Huszák 
István professzornak visszaemlé-
kezésére került sor, majd az 
egyetem jelenlegi rektora, dr. 
Petri Gábor egyetemi tanár mél-
tatta az egyetem negyedszázados 
működését. 

A rektor expozéjának beveze-
tőjében utalt arra, hogy a Mi-
nisztertanács 25 évvel ezelőtti 
27/1951. (I. 28.) M. T. számú ren-
deletét az orvostudományi egye-
temek szervezetéről és működé-
séről, azaz az önálló orvosegye-
temek létrehozását társadalmunk 
szocialista átalakulása sürgette. 
Hangsúlyozta, hogy: 

— A 25 év előtti kormányin-
tézkedés lényege az Orvostudo-
mányi Egyetemek szempontjá-
ból nem az öncélú önállóság, nem 
a különválás volt, hanem az eb-
ből adódó ú j feladat: a bekap-
csolódás az egészségügy egységes 
szervezetébe, az országos felada-
tok vállalásában, tehát a bezár-
kózás helyett a feltárulkozás, a 
kifelé fordulás, a közvetlen hoz-
zájárulás a társadalmi fejlődés 
adta ú j és változó feladatok tel-
jesítéséhez. Ezzel voltaképpen a 
hagyományos egyetemi felada-
tokhoz — az oktatáshoz, kuta-
táshoz, gyógyításhoz — újabb 
járult, melyet röviden területi 
munkának szoktak nevezni. Nap-
jainkban, különösképpen Szege-
den, éppen a társadalmi körül-
mények által diktált beilleszke-
dés és aktív feladatvállalás egyik 
nagyon is aktuális feladatunk. 

szakterületek és e tekintetben né-
mi büszkeséggel elmondhatjuk, 
hogy minimális kivétellel a leg-
modernebb specialitások teljes 
spektruma a jó európai szintnek 
megfelelően van képviselve in-
tézeteinkben és klinikáinkon. 
Annál sajnálatosabb, hogy több 
fontos disciplinának csak ezen 
az egyetemen nincs önálló tan-
széke. 

A tudományos tevékenység 
számszerű jellemzésére említet-
te, hogy ezidő szerint az egyetem 
17 munkatársa rendelkezik a tu-
dományok doktora és 62 a kan-
didátusi fokozattal. Számuk gyors 
növekedése várható a továbbiak-
ban is. Figyelemreméltó az egye-
tem dolgozóinak publikációs te-
vékenysége is: 78 könyv és kö-
zel 9 ezer közlemény a 25 év 
termése. Igen örvendetes az ösz-
töndíjasok, a kongresszusra uta-
zók számának soha nem várt 
növekedése, ami maga után von-
ta a nemzetközi tudományos kap-
csolatok jelentős kibővülését is. 

Dr. Petri Gábor ezek után rá-
mutatott arra, hogy az egyetem 
jelentős fejlődésének szilárd 
alapja a Magyar Népköztársaság 
egyértelmű, egyepesvonaiú kül-
és belpolitikája, az ország gaz-
dasági megerősödése, nemzetkö-
zi tekintélyének megnövekedése 
s a társadalmi és gazdasági biz-
tonságérzés, amely ma az or-
szág minden polgárát joggal töl-
ti el a jelenre és bizakodással a 
jövőre vonatkozóan. 

— Kötelességemnek érzem — 
mondotta —, hogy mindezekre 
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erőfeszítése benne volt, de — h a 
szabad — én inkább a jövőt Un» 
nepelném: a» úja t , a szebbet, a 
jobbat, a tudatos fé l ra irányított 
együttes erőfeszítés szándékét és 
reményét , a szocialista Magyar-
ország elkövetkező 29 esztende-
jét, amely valósággá teszi az 
egységes, minden emberre kitér« 
jedő valóban magasszihtű t i l t « 
tást, a sserveaett, széles körű és 
hatékony megelőzést, a gondo-

évtorduló alkalmából de, Straub 
F. Bruttó akadémikus tolmá-
csolta, fliajd a külföldi testvér-
egyetemek delegációi vezetői, dt. 
Viktor Céabonyenkö, Út. Hani-
Üeorg Hüller és dr. Jaroslav ze-
etíla köszöntötték a negyedszá-
zados fennállását Unheplő Sze-
gedi orvos tudományi Egyetemet. 
A hazai tudományegyetemek kö-
siöntétét dr. Kónya István, a 
magyar öfWDtuéömnyi egyete-
mekét pedig dr. CSőmőt Sándór 
tolmácsolta. Az egyetem tektora 

Ü k * * » ' i***» 

A GyőgysaerésztudomAnyl Kar épülete fe lú j í tva szolgálja as egyre 
magasabb sslntü szakemberképzést. 

aáít , a rehabilitációt, az öregek-
ről való méltó gondoskodást. 
Mindez Csak sok munkával , nagy 
Odaadással és sok-sok ember köz-
reműködésével valósulhat meg. 
Nekünk, akik e3en az egyetemen 
dolgozunk, nincs és nem is le-
het szebb és megtlsztelőbb fel-
adatunk, mint hogy ehhez a 
magunk tapasztalatával, gondo-
lataival hozzájárulunk és legelső-
sorban azzal, hogy olyan orvoso-
ka t és gyógyszerészeket neve-
lünk, akiknek tudása és ember-
sége, a Haza és a tá rsadalom 

ez alkalomból a hazai és kül -
földi egyetemek képviselőinek 
á tnyúj to t ta az egyetem emlék-
p l a k e t t j é t 

Ezt követően dr. Medve László 
miniszterhelyettes átadta a Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa által a SZOTE önállóvá 
válásának 25. éves jubi leuma al-
kalmából adományozott kitünte-
téseket. A Munka Érdemrend 
arany fokozata ki tüntetést kap-
ta dr. Éerencsi György egyetemi 
t anár rektorhelyettes és dr. Cser-
hát i István tanszékvezető egye-

A legutóbbi évtizedekben ú j kollégiumok Is épültek. Képünkön az 
egyetem legmodernebb diákotthona, az id. Jancsó Miklós Kollégium. 

iránti hűsége, ügyszeretete és 
állhatatossága elég erős lesz ah-
hoz, hogy reményeinket mielőbb 
valóra váltsa. 

A rektori expozé után a me-
gyei és városi párt- és állami 
szervek nevében Török József 
köszöntötte a jubiláló egyetemet, 
méltatva annak jelentőségét, a 
megye, a város életében betöl-
tött szerepét. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia üdvözletét az 

temi tanár . Dr. Domonkos Jenő 
docens a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát, Csejtei Dezsöné 
főelőadó pedig a Munka Érdem-
rend bronz fokozata kitüntetést 
kapta. Az egészségügyi minisz-
ter az Egészségügy Kiváló Dol-
gozója kitüntetést adományozta 
Dudás Ferencné főszakácsnak, 
Kalmár Sándorné takarí tónőnek, 
Kádár Istvánné szakácsnak, Mé-
száros Erzsébet osztályvezető 

ápolónőnek, Paksi Zoltdnné fő-
gyógyszerésznek, ttengeí Béla ve-
gyésznek, Tomik János csoport-
vezetőnek és Vörös János Szak-
munkásnak, Az egészségügyi m u 
nisZter dicséretben részesítette 
dr. Erlci Istvánné asszisztenst, 
Fülöp IslvAn vezető raktártól:, 
Oeiger Mária asszisztenst, Hasz-
nos Pálné betegfelvevöt, Hoff-
mann Márinnné műtősnőt, Na-
csa Etelka ápolónőt, Pálfy Gyula 
tudományos munkatársat , t torai 
Zoltánné ápolónőt és Wagner 
Károly boncmestert. 

Dr. Medve László átadta az 
egészségügyi miniszter ajándékát 
az önállóvá vált egyetem első 
dékánjának, dr. HUszák István-
nak, s a jelenlegi 1'ektornak, dr. 
Petri Gábornak. 

Dr. Garamvölgyi Károly ok-
tatási miniszterhelyettes ezután 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 
kitüntetést adta át dr. Kedvessy 
György tanszékvezető egyetért i 
táflárnak, a Gyógyszerésztudo-
mányi Kar dékánjának, dr. Min-
fcfer Emil tanszékvezető egyetemi 
t aná fhak , dr. Lázár György do-
censnek, dr. Kovács László do-
censnek, dr. Mart Lajos ad junk -
tusnak és dr. Hódi Miklós ad-
junktusnak. 

Az egészségügyi miniszter a 
jubileum alkalmából az egye-
tem 1?9 dotgOZójáfiak, akik a* 
SZOTE Önállóvá Válása óta az 
egyetemen dolgoznak és kiemel-
kedő munká jukka l hozzájárul ták 
annak fejlődéséhez emléklapot 
adományozott . 

Df. Petri Gábor rektör emlék-
lapot és érmet nyújtott it aiok-
nak a párt*, államu és társadal-
mi szervezeti vehetőknek, akik az 
elmúlt két és fél évtizedben se-
gítették az egyetem munkáját. 
Emléklapot és emlékplakettet 
vett at tir. Medve LásilÓ, d f . 
Garamvölgyi Károly, dr. Straub 
F. BfUftó, d f . Török Jüdit, dr. 
László Ferene, dr, Vetrd Gábor 
és dr. Gáspár László: Az egyetem 
emlékplakettjét kapta dr. Komó-
csin Mihály, dr. Perjést László, 
Török József, Papp Gyula, Bod-
nár Arpddné és KiSs Piroska. Az 
orvos-, fogorvos- és gydgyste-
részhAtlgatök gyakorlati oktatá-
sában közreműködő kórházak or-
von karának és a gyógyszertan 
központok oktatd-gyógyszefése-
kollektíváinak m u n k á j u k elisme-
réseként az Egyetemi Tanács 
Ugyancsak emléklapot és érmet 
adományozott., 

A kitüntetések átadása ntán 
került sor dr. Baló József pro-
fesszornak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagjának 
az orvotképaés, valamint a tu-
dományos kutatás terén nemzet-
könteg is kiemelkedő munkás-
sága elismeréséül, az egyetemhez 
fűződő kapcsolataink erősítéséül 
a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem „Hottoris causa" doktorrá 
avatására. Dr. ö u b a Ferene, az 
Altalános Orvostudományi Kar 
dékán ja Vázolta Öaló professzor 
tudományos pályájá t és érde-
mei t : 

Dr. Öaló József a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem nyu-
galmazott egyetemi tanára , a z 
MTA rendes tagja. 1809 novern» 
ber tö-én született Budapesten, 
Egyetemi tanulmányai t a buda-
pesti egyetemen folytatta, ahol 
ldlW-ben avat ták orvasdoktnrrá. 
Tudományos pá lyá ja a Budapes-
ti Egyetem Kórbonctani Intéze-
tében, Buday Kálmán professzor 
vezetésével kezdődött. Ennek 
eredményeként már 1926-ban 
magán tanár rá habil i tál ták „kór-
bonctani diagnosztika" tárgykör-
ből. 1928-tól 1645-ig volt egye-
temünk Kórbonctani Intézetének 
igazgatója. 1934-töl 1945-ig az 
egyetem Törvényszéki Orvostani 
Intézetét is ő vezette. Az 1932— 
.13-as, valamint az 1941—42-es 
tanévben az Orvostudományi Ka r 
dékán ja volt, 1939—40-ben pe-
dig az egyetem rektora. 1945-től 
1967-ben tör tént nyugdíjba vo-
nulásáig a jelenleg Semmelweis 
nevét viselő Budapesti Orvostu-
dományi Egyetem I. számú Kór-
bonctani Intézetét vezette. 

Baló József több mint félév-
százados tudományos kutató-
munkája rendkívül sokrétű. Ezek 
közül a központi idegrendszer 
fehérál lományára és az ar ter i -
osclerosisra vonatkozó megálla-
pításai azok, amelyek leginkább 
ismertté váltak világszerte. A 
központi Idegrendszerre vonat-
kozó ku ta tómunká ja közül ki-
emelkedő a már fiatal kutató 

Otthonosan berendezett ú j nővérszállás segíti a* egyetemi dolgozók 
egy részének lakásgondjait megoldani. A képen a nővérszállás társal-
gója. 

korában 1927-ben leírt leukoen-
cephalitis periaxalis concentritíá: 
e kórképet azóta Haló-féle be-
tegség néven ismerik. A szegedi 
intézetben elkezdett arterioscle-
rosis kuta tás során máf 193B-
ban felhívta a figyelmet az a e i - . 
dosisnak a jelenségére az ar-
teriosclerosis pathogenezisébeti, 
éspedig ammonlumhydftMcyd mér-
gezéssel előidézett kísérletes ar te-
riosclerosis alapján. Sokat fog-
lalkozott a zsíranyagforgalom 
pathológiájával, s megállapítot-
ta, hogy ammonlumhytlroxyd 
okozta acidosis nyúlon zsírmö-
bilisatiót eredményez. Ü j a b b í é n -
ti ül etet vett arteriosclerosis ku-
tatása, amikor 1949-ben félesé-
gével, ÍJanga Ilonával köaöseh 
felfedezte az elastase-feriiientet. 

fekéiy neUfogert elméletét, ez 
képezte 1941-ben tartot t akadé-
miai székfoglaló előadásának tá r -
g y á t je lentősek a daganatku-
tatások során elért eredményei. 
Különösen sokat foglalkoztatták 
a praeearclnomás elváltozások. 
Később a tiidő daganataival fog-
láikoEott. Számos m u n k á j a je-
lent meg a bronchusadenomákíól 
éS tüdőrákról , többek között egy 
monográf iá ja is, e térefi a tüdő-
rák és egyéb folyamatök (infarc-
tus, tuberculosis) kápcsolatára 
vonatkozó megállapításai jelen-
tősek, 

flaló Jötttel a Magyar PatHolô-
HUSök Társaságának alapító tag-
ja, számos hazai, külföldi és 
tiemzetköBi tudományos társa-
ság tagja . Tudományos és köz-

+ • 

Tavaly óta sok-sok hallgatót társadalmi munkával épült egyetemi 
sportpálya áll a diákok, oktatók és dolgosok rendelkezésére. 

Az elastase ku ta tás elismerése-
ként Baló Józsefet Banga Iloná-
val együtt i9BB-ben Kossuth-dí j -
jal tünte t ték ki . 

Továbbá igen jelentős, hazánk-
ban úttörőnek tekinthető, S a 
szorosan vett kórbonctantól t á -
vol állónak látszó kutatásokat 
folytatott a 20-as és 30-as évek 
során a vírusokra vonatkozóan; 
a vírusokat ismertető első ma-
gyar nyelvű könyv tőle szárma-
zik. funkcionál i s , kórélettani Vo-
natkozásúak endoerinológiai ku-
tatásai ; foglalkozott a pajzsmi-
rigy és a panereas antagonlz-
musával, továbbá a folilculus-
hormonhal, va lamint a pajzsmi-
rigy hormon és az arteriotiele-
rosis kapcsolatával, Már a 30«as 
évek végén hangsúlyozta az 
emésztés gyomor- és duodetium-

életl munká j ának elismerését 
több kitüntetés jelzi: 1930-ban 
Orvesi Hetilap jutalomdíj , 1637-
ben Id. Johan Béla ju ta lómdíj , 
1934-ben a Szocialista Munkáér t 
Érdemérem, 1054-bén a Magyar 
Szovjet Barát i Társaság arany-
koszorúja, l95B-ben Kossuth-dí j , 
1687-ben a Munka Érdemrend 
arany fokozata és Semmelweis 
Emlékérem. 

A hagyományok szerinti dísz-
doktorrá ava tás utátl dr. Baló 
József meghatott szavakkal mon-
dott köszönetet az egyetemnek a 
magas elismerésért. Dr. Petri 
Gábor rektor köszöntötte a Sze-

f edi Orvostudományi Egyetem 
j diszdoktorát, majd berekesz-

tet te a jubileumot ünneplő ta -
nácsülés t 

SZABÓ MAGDOLNA 

Már épül. s ha elkészül a képen látható maketthez hasonló lesz a bel-
gyógyászat! klinikák közötti intenzív osztály. (A fotókat Ruszkai Ká-
roly készítette.) 
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híreiből 
A matematika és az újrateremtődés 

DOKTORAVATAS 

A József Attila Tudomány-
egyetemen január 31-én 104 nap-
pali tagozatos jogászt, február 
7-én az esti és levelező tagozat-
ról 54 jogászt, 28 TTK-st és 18 
bölcsészt avat tak doktorrá. Az 
ünnepi eseményen dr. Fodor Gé-
za egyetemi tanár , rektor kö-
szöntötte az ú j doktorokat az 
Egyetemi Tanács nevében. 

* 

76 ÜJ GYÓGYSZERÉSZ 

A SZOTE Egyetemi Tanácsa 
dr. Petri Gábor egyetemi tanár, 
rektor elnökletével ünnepi ülést 
tartott február 11-én az egyetem 
központi épületének aulájában. 
Dr. Kedvessy György egyetemi 
tanár , a Gyógyszerésztudományi 
Kar dékánja' 76 jelöltet gyógy-
szerésszé, Papp Andrást gyógy-
szerész doktorrá avatta. Egy 
gyógyszerészjelölt: Miseta Mária, 
kitüntetéses oklevelet kapott. 

PARTNAPOK 

Időszerű gazdaságpolitikai kér-
désekről tar tot tak előadást a sze-
gedi egyetemeken és a tanárkép-
ző főiskolán február 12-én. A 
József Attila Tudományegyete-
men Buda István munkaügyi á l -
lamti tkár , a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemen dr. Rácz J á -
nos egyetemi tanár , a JATE rek-
torhelyettese, a tanárképző főis-
kolán dr. Anta l f fy György egye-
temi tanár , az MSZMP Csongrád 
megyei Bizottságának tagja volt 
a pár tnap előadója. 

. GYÓGYSZERÉSZETI 
ÜLÉS 

Érdekes előadásokat hal lhat tak 
a résztvevők a SZOTE Gyógy-
szerésztudományi Kara és a 
Magyar Gyógyszerész Társaság 
Csongrád megyei Tanácsa ren-
dezésében február 12-én a GYTK 
előadótermében. Dr. Regdon Gé-
záné—Nemeskéri Erzsébet—Rusz 
Katalin: Szalicilsav származéko-
kat tár tá lmazó kúpok készítése 
és vizsgálata című munká ja , va -
lamint? dr. Erős István: A ke-
nőcsáflj>agkutatás legújabb ered-
ményei című előadása hangzott 
el. A szerzők a SZOTE Gyógy-
szertechnológiai Intézetének 
munkatársai . 

NÉPRAJZI NAPOK 

Február végére néprajzi ren-
dezvénysorozatot szervezett a 
Szegedi Orvostudományi Egye-
tem KISZ-klubja. A négynapos 
program 27-én táncházzal ér vé-
get, közreműködik a Sipos együt-
tes. 

-%. FARSANG 

A József Attila Tudomány-
egyetem hagyományos farsangi 
bál já t március 5-én rendezi a 
Tisza szállóban. Belépőjegyek 
kaphatók a JATE KISZ-bizott-
ságán (szombat és vasárnap ki-
vételével mindennap). 

•%. KULTURÁLIS NAI*OK 

Az egyetemi és főiskolai mű-
vészeti fesztiválok ez évi sereg-
szemléje ú j formákkal bővült. 
Az országos előkészítő bizottság 
felkérése értelmében a József 
Attila -Tudományegyetem márci-
us 13—14—15-én területi egyete-
mi és főiskolai kulturális napo-
kat rendez. Ennek keretében 
Csongrád és Bács-Kiskun me-
gyei diákok találkozójára kerül 
sor. A rendezvények résztvevői 
a zsűri és az egyetemi közönség 
mellett bemutatkoznak a me-
gyék üzemeiben, művelődési há-
zaiban és középiskoláiban is. 

KITÜNTETÉS 
A kecskeméti III. honismereti 

országos konferencián dr. Nyíri 
Antal egyetemi tanár , a Hazafi-
as Népfront megyei honismereti 
bizottságának elnöke munká j á -
nak elismeréseképpen a Szocia-
lista Kul túráér t Érdemérem ki-
tüntetésben részesült. 

KONGRESSZUSI 
SAKKVERSENY 

A KISZ Szeged Várost Bizott-
sága február 8-án kongresszusi 
sakkversenyt rendezett, amelyet 
csapatversenyben a JATE Gosz-
tolya Ferenc, Erdélyi Tamás, 
Lovas Dániel, Orbán Tibor ösz-
szeállítású együttes nyerte meg. 
Második helyen a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola csapata 
végzett (Kiss József, Galiba Gá-
bor, Herpai József, Oravecz Má-
tyás, Trefkai Barna). 

ZENÉSZEK A GÁTON 

Február 19-én este harmadíz-
ben kerü l t megrendezésre a 
JATE-n a hallgatókból álló a m a -
tőr zenekarok és szólisták vetél-
kedője „Ki a zenész a gáton?" 
címmel. A 13 jelentkező teljesít-
ményeit komolyzenei, népzenei 
és egyéb kategóriában értékelte 
a háromtagú zsűri Szőllősy Jó-
zsef elnökletével. Komolyzené-
ben Katona Endre végzett az el-
ső helyen, második a szintén 
zongorista Bar tha Katalin, har -
madik a gitározó Laskai Gábor 
l e t t A népzenei kategóriában 
Torma László győzött, aki dél-
kelet európai népdalokat adott 
elő. A magyar népdalokat játszó 
Sipos trió nemcsak a második, 
hanem a közönségszavazatok dí-
já t is elnyerte. A népszerű, ame-
rikai népdalokat előadó Country-
együttes harmadik helyezést é r t 
el. Az egyéb kategóriában a ke-
vesebb résztvevő mia t t a zsűri 
csak egy dí ja t adott ki, ezt a 
harmonikás Berkó András kap-
ta, aki polkákat j á t szo t t 

A hangulatos, néhány nagy-
szerű zenei é lményt nyú j tó ve-
télkedő három ó rá j a a felkéséült 
versenyzők mellett a rendező 
TTK-s másodéves kémia—fizika, 
harmadéves biológus, valamint 
negyedéves vegyész és biológus 
KISZ-alap6zervezetek munká já t 
dicséri. 

DIÁKKÖRI KONFERENCIA 

Olyan emberrel ülök szemközt, 
aki egy ma jdnem tízéves, nega-
tív hagyomány igézetét törte 
meg. Neki köszönhető, hogy az 
ország legrahgosabb matemat ika-
versenyét}, a Schweitzer Miklós 
emlékversenyen hosszú idő után 
ú j r a van szegedi helyezett: To-
tlk Vilmos, a JATE Természet-
tudományi Karának harmadéves 
matemat ikus hallgatója lett leg-
utóbb a második. 

Csöndes, udvarias fiú, külse-
jén semmi feltűnő. Figyelem erő-
tel jes arcvonásait, hallom halk 
hangjá t : 

— Győr környékéről, a Sziget-
közből származom, régi halász-
családból. Még nagyapám is ezt 
a mesterséget űzte, de legszíve-
sebben ő i s azzal foglalatosko-
dott, amiről Ásványtáró, az én 
fa lum híressé vált a környéken: 
aranyat mosott a Duna mellék-
ágaiban. Gyermekkoromban en-
gem is izgatott a dolog, de ami-
kor a győri Révai Miklós Gim-
názium matematika—fizika ta -
gozatéra kerültem, harmadikos 
koromtól kezdve már egyre in-
kább a Középiskolai Matemati-
kai Lapok feladványai kötötték 
le a figyelmemet. 1972-ben éret t -
ségiztem, ma jd következett a ka -
tonaság tizenegy hónapja, ami 
több szempontból is döntő volt 
a matemat ikával való kapcsola-
tom alakulásában. 

— Milyen hatása lehetett en-
nek a tizenegy hónapnak a ter-
mészettudományos pályára ké-
szülő fiatalra? 

A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Tudományos Diákköri 
tanácsa február 5—7 között ren-
dezte meg ez évi konferenciáját . 
Á Szemészeti Klinika előadóter-
mében három nap alatt 96 dol-
gozat került felolvasásra, ez a 
konferenciák történetében eddig 
a legtöbb. Az Áprilisi országos 
TDK konferencián a zsűri 20 
dolgozatot javasolt, 15 orvostan-
hallgató és 5 gyógyszerész mun-
káit. A konferencián nyolc Ven-
dégelőadás is elhangzott, ebből 
öt külföldi volt: egy lipcsei, két 
greifswaldi és két krakkói dol-
gorat ; a három belföldi diákköri 
munkát a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetem Marxista Diák-
körének hallgatói készítették. 
Debrecenben a sségedi Á l t a -
l á n o s O r v o s t u d o m á n y i 
karról Aliorjay ístütln, Ágos-
tóh Dénes és Bogdány Anikó, 
Bácskai Mária és Bénde János, 

— Biztos vagyok benne, hogy 
nagyon jó. Bennem a leghaszno-
sabb szellemi éhséget fejlesztet-
te ki. Elképzelhetetlen türelmet-
lenséggel vár tam az egyetem kez-
detéi, hogy dolgozhassak, hogy 
belevethessem magam a tanu-
lásba, hogy bizonyíthassak. Meg-
tanul tam becsülni azt, hogy 
egyetemre kerülhet tem. Méltó-
nak igyekeztem lenni erre. Igé-
nyesebbé vál tunk ott önmagunk-
kal szemben. 

— Mit jelent számodra a ma-
tematika, mi a varázsa? 

Felveti a fejét , szeme csillog-
ni kezd. Jó hal lgatni : 

— A matemat iká t hol a tu-
dományok királynőjének, hol 
szolgálólányának nevezik, de a 
lényeg az, hogy — mindig nő-
neműnek. Szerintem ez nem le-
het véletlen. Éh a matematika 
szépségét az örök női szépséggel 
t u d n á m párhuzamba állítani, 
ami a gondolatok, az ötletek rit-
musából adódó végső formai 
harmóniá t illeti. Nekem mindig 
a fantázia, az izgalom a legfon-
tosabb a „száraz" matemat iká-
ban. Ugyanakkor azt hiszem, ez 
a tudomány — kicsit a nagy mű-
vészethez hasonlóan — megvál-
toztat ja , azaz előbb megsemmi-
síti a valóságot, bár természete-
sen belőle indul ki. Ám a kép-
letekké, egyenletekké t ranszfor-
málódott, megsemmisült valóság 
egy magasabb fejlődési fokpn ké-
pes ú j ra te remteni önmagát, amit 
az is bizonyít, hogy a matema-
tika az egyetlen tudomány, amely 

létrehozta sa já t vizsgálatáriak 
módszeres elméletét, a ma tema-
tikai logikát. A matemat ikának 
az e f f é l e , ' a filozófia felé haj ló 
vonatkozásai vonzanak talán a 
legjobban. 

Ahogy figyelem beszéd köz-
ben Tutik Vilmos, határozott, 
nyílt tekintetét, felsejlenek eb-
ben a szívósság, a ki tartás voná-
sai. Azok a vonások, amelyek 
mögött a tavalyi diákköri kari 
első hely és az országos dicsé-
ret, az elsőéveseknek vezetett 
gyakorlatok, a szakirodalomhoz 
szükséges angol nyelvtanulás és 
a többi elfoglaltság húzódik meg. 
Sok-sok munka. 

— Mit csinálsz szabadidődben? . 
— Szeretek táncolni, és ha egy 

kis időm van, mindig olvasok. 
Nagyon szeretem a művészete-
ket, de talárt leginkább az iro-
dalmat. Mint matemat ikusnak is 
nagy örömöm telik Weöres Sán-
dor „zsonglőr-költészetében" és 
mindenekelőtt József Attilaban, 
aki a matemat ika egyik legfőbb 
jellemzőjét is meghatározta ez-
zel a sorával: „A lét dadog, csak 
a törvény a tiszta beszéd". A 
matemat ikában törvényellenes-
ségre egyszerűen nincs mód, ez 
itt eredendően egyenlő a bukás-
sal. 

— Ha már visszakanyarodtunk 
pályádhaz: mik a terveid, jövő-
re vonatkozó elképzeléseid? 

— Nincs még kialakult el-
képzelésem, de valószínűleg a 
tudományos pálya felé igyek-
szem majd . DOMONKOS 

Béres Imre, Csató Miklós, Dux 
Ernő, Dux László és Szabó Te-
réz, Garamszegi Mária, Hudák 
János, Kotdes György és Mózes 
Magdolna, Somfai Attila és Ha-
dik György, Sziklai István és 
Édes István, Tóth Miklós, Varró 
András és Szekeres Zsuzsanna, 
Vécsei László és Zsámboki Já-
nos, a O y o g y s z e r é s z t u d o -
m á n y i K a r r ó l Gajdos László 
és Sólj/om Gizella, Kádár Tibor, 
Kovács Zoltán, Szilagyi Judit és 
Szontágh Melinda, valamint Tom-
im Annamária munkái képvlse-

. lik m a j d a Saegedl Orvostudo-
mányi Egyetemet. 

KUlÖn Örvendetes eseménye 
Völt a helyi TDK kohfel'ericiá-
riák, högy áz Utóbbi évek magas 
sálHVöliala tovább elhelkedétt. 
Reméljük, ennek eredményessé-
gééül az orseágö» konferencia 
után is beszámolhatunk. 

TÁJÉKOZOTT EMBER 

Tartós hír 
A Pszichológia Diákkör 

1973 március 23-án tartja 
következő ülését. 

Legalábbis így olvasható 
a JATE Ady téri épületének 
hirdetőtábláján, a büfé mel-
lett. Az ínformáció hiteles-
nek látszik, hiszen a tabló 
zárt üveglapja alá nyilván 
csak arra illetékes tehette be 
a hirdetést. Tán még a szél-
től is óvja a papírt a burko-
lat. Kell is: éppen elég hi-
deg van ott az egyetemen. 

Szeretnénk tisztelettel és 
köszönettel gratulálni. Ko-
runkban, amikor naponta új 
meg új ismeretek tömegével 
árasztanak el minket a kom-
munikációs eszközök, az em-
bernek fölüdülés egy ilyen 
kedves, régi ismerős, amelyet 
esztendőkön át minden nap 
láthat, olvashat. Áz Állandó-
ságot, a biztos derűt sugá-
rozza a folyton változó Vi-
lágban. Elmúlt időket juttat 
eszünkbe sóhajos nosztalgi-
ával; édes pihenés ae infor-
mációs roham közepette. Jó 
rágondolni, hogy végre vala-
hol, miamikor elvesztették 
az aktualitást — éi a hirde-
tőtábla kulcsát. 

Üdvözöljük hát Széfétettél 
e kis értesítés megjelenésé-
nek és rendíthetetlen, kílttr-
túiámk harmadik évforduló-
ját. De Vigyázat: mdS karo-
kon (intézményekben) már 
készütnek, hogy megdöntsék 
ezt a Csúcsot... 

— I F — 

A szemináriumi viselkedés 
főbb szabályai 

1. A szeminárium az a hely, ahol a hallgatónak viselkedésével 
olyan érzést kell oktatójában kelteni, miszerint ő a tananyag esedékes 
részét elsajátította. 

A továbbiakban kritikai elemzésünk tárgyává teszünk néhány, a 
diákság körében elterjedt módszert, amelyek többé-kevésbé sikeresen 
megvalósítják az előzőekben definiált célókat. 
PRIMITÍV 
a) Lapuló-bólogató módszer 

A módszer (melynek bírálatát már a múlt század végén Hans 
Jürgen Blöff elvégezte) hívei szerint az a legeredményesebb, ha 
csendben elhelyezkedünk a szemináriumi terem hátsó padsoraiban és 
ott várakozó álláspontra helyezkedve bólogatunk7a többi hozzászólás 
és különösen a szeminárium vezető közbevetései alatt. 

A módszer több alapvető hiányossággal bír: 
— Sokan akkor is bólogatnak, amikor a hozzászóló dőreségeket 

mond, illetőleg vitatkozik a szemináriumvezetővei. 
— Ha nincs hozzászóló, nincs mire bólogatni. 
— Ebben a helyzetben könnyen felszólíthatnak bennünket, és 

akkor nem azt mondhatjuk el, amit esetleg tudunk, hanem azt, amit 
kérdeznek tőlünk. 

E kettő általában nem esik egybe. 
b) A szünet utáni első hozzászóló módszere 

E módszer lényege az, hogy a szünetben elolvassuk az anyag azon 
részét, amely véleményünk szerint a következőkben terítékre kerül és 
a beesöngetés után azonnal jelentkezünk. 

A módszer hátránya (nem beszélve a szünet elfecsérléséről) első-
sorban az, hogy a szemináriumvezető teljesen váratlanul előveszi 
kedvenc vesszővaripáját, és a várt anyagrész helyett erről kezd be-
szélni. Ezért feltétlenül ismernünk kell az illető teljes jellemvilágát és 
családi stb. vonatkozásait. A legfőbb baj azonban az, hogy többen is 
jelentkezhetnek, és mire ránk kerül a sor, ők már elmondták azt, amit 
mi elolvastunk. 
c) Dettó-szisztéma 

Ennek követői rendszerint igen nagy szókincs birtokában levő 
emberek. Más szavakkal ugyan, de teljes pontossággal megismétlik a 
csoportelső (esetleg szemináriumvezető) álláspontját. Az eljárást 
egyesek igen nagy tökéletességgel alkalmazzák, ám nem tudják ki-
küszöbölni alapvető gyengéjét, tudniillik azt, hogy igen könnyen le-
leplezhető. 

A jó bevezetés ilyenkor az. ha az előző felszólalás megismétlését 
a következő módon kezdjük: „Szemben az előző felszólaló azon állí-
tásával" (itt következik az ismétlés)... A végén elfelejtjük, hogy mi-
vel akartunk vitatkozni. 

Véleményünk szerint sokkal hatásosabbak az alábbi módszerek: 
A LEGELSŐ HOZZÁSZÓLÁS KONCEPCIÓJA 

Ezen eljárás hívei abból a tapasztalati tényből Indulnak ki, mi-
szerint kezdetben senki sem mer hozzászólni. Ezért az, aki megtöri a 
kínos csendet, kivívja az oktató szimpátiáját. Más oldalról viszont az 
első hozzászóló mindent elmondhat, amit tud. Ha fcésőbb szólal hozzá, 
ezt már nem biztos, hogy megteheti. 

Több kutató véleménye szerint e módszerhez elegendő a tananyag 
első oldalait tanulmányozni, hiszen az oktatók túlnyomó többsége 
„hagyjon a többieknek is valamit" kiáltással úgyis belefojtja az ille-
tőbe a Szót. A módszer továbbfejlesztett változata az, amikor a felszó-
lalás után valamilyen lényegtelen indokkal (haláleset, házasság, etce-
tera ...) eltávozunk. 
VITATKOZÖ-KÉTKEDÖ MÓDSZER 

A jelenleg ismert egyik legkorszerűbb eljárd!. Nem igényli az 
anyag Ismeretét, csupán nétni figyelmet a tfibbl hozzászólás iránt. A 
módszert alkalmazók megvárják (!) míg a többlek ismertetik az anya-
got — esetleg ennek egy részét —, majd Ők is előadják az anyaggal 
kapcsolatos kétségeiket, problémáikat, méghozzá úgy, hogy eközoen 
dzt a látszatot keltik, mintha széles olvasottsággal rendelkeznének az 
adott kérdésben. Lássunk egy példát: 

»AM előző hozzászólással nem értek egyet. Már Marx Is meg-
mondta valahol, ha jól emlékszem, az Értéktöbbletelméletekben, már 
lehet, hrgy a Kapital, IP^T-es kéziratában, hogy . . 

A módszer iéljesen biztos, hiszen nem valószínű, hogy az oktató 
olvasta az adott művet. 
SAJÁT ELMELET MÓDSZERE 

Az előzőnek művészi változata. A lényege az, hogy a szeminárl-
um témájával kapcsolatban saját elméletet . konstruálunk. Netii kell 
félHi attól, hogy zagyvaságot mondunk, hiszen mindenki csak tisztel-
ni fog bennünket önálló gondolkodásunkért. 

(Megjegyzendő, hogy elvétve találkozhatunk más eljárásokkal is. 
Egyes kutatók találkoztak már úgynevezett „rendszeres készülés" hí-
veivel, ám ezek száma és jelentősége olyan elenyésző, hogy felesleges-
nék tátljük módszerüket ismertetni.) 

Lak! Mihály 
(GOzgasdásíbói) 
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TÖRVÉNY VONALAKBOL Genetikai Iskola 
A falak még üresek. Holpert 

Ildikó rajzai, linómetszetei fog-
ják betölteni őket. Most még 
csak egy képzeletbeli kiállításra 
kalauzolom el az olvasót. Feb-
ruár 20-tól a valóságban láthat-
ja mindezt az Eötvös Kollégium 
társalgójában. Intarziáit a főis-
kolán rendezett kiállításán már 
megismerhettük. Mint ezt maga 
is vallja, legtöbbször és legszí-
vesebben ezt a megoldást vá-
lasztja, így fejezi ki legponto-
sabban és legteljesebben önma-
gát. De rajzol is, meg akvarelle-
ket készít. Mostani kiállításának 
anyagába csak rajzait és linó-
metszeteit válogatta be. 

Ami először megragad mun-
káiban az, hogy bátor, határo-
zott vonalakkal dolgozik, néha 
egy-egy erősebb vonal nála ki 
tud fejezni érzelmeket, indulato-
kat. Változatos témái közül ki-
tűnnek aktjai, s nagy, darabos 
vonalakból összeálló portréi. A 
kiállításon látható aktok az em-
beri test szépségének számtalan 
kifejező eszközét sorakoztatják 
fel. A mértani pontossággal meg-
rajzolt idomok mellett a picas-
só-i aránybontások is megfigyel-
hetők. Néha csak egyetlen vézna 
vonal határolja körül az ember-
formát, máskor a térbeli hatást 
satirozással is elősegíti. 

Egészen érdekes a portrék el-
készítésének technikája. Mintha 
intarziáihoz szolgálnának vázla-
tul ezek a rajzok, a vonalak szög-
letesen behálózzák az arcot, nagy 
darabokra osztják fel, kifejezve 
így a keménységet — de inkább 
az őszinteség leplezhetetlen ér-
dességét 

Az anyaság motívuma két ké-
pének témája. Figyeljük meg, 
micsoda különbség van az anyát 
és gyermekét egymáshoz kötő 
vonal lágy ívében s a szoknyá-
ját fölkapó asszony duhaj táncá-
nak, összedobált vonalaiban, 
Vagy az öregasszony arcának 
megkapó szépséggel magányba 
záró vonalait, s a fiatal lány pi-

Holpcrt Ildikó linómetszete 

éta! szelídséget sugalló arcvoná- ' 
sai ban. 

Holpert Ildikó — érzésem sze-
rint — birtokában van azoknak 
a titkoknak, melyek segítségével 
néhány tollvonással hiteles vilá-
got tud teremteni. Ez a titok pe-
dig a tehetség. S ezt most ne fél-
jünk kimondani. Aki a don qui-

VOROS REKVIEM 
Gondolatok egy ősbemutató kapcsán 

Egy haláb-aítélt tudatképe — 
talán így summázhatnánk a leg-
tömörebben az elsőfilmes rende-
zőnek, Grunwalszky Ferencnek, 
az Auditórium Maximumban 
február 13-án bemutatott alkotá-
sát és egyben módszerét is. Am 
túlságosan leegyszerűsített meg-
oldás volna csupán ebből a kiin-
dulópontból vizsgálni a film egész 
mondanivalóját. A történelmi ese-
mény — a Sallai-Fürst per, a 
vádlottak statáriális kivégzése — 
döntő fontosságú, a mára is ér -
vényes gondolatok kimondására 
készteti az írót, Hernádi Gyulát. 

Arr a a kérdésre igyekeznek el-
sősorban válaszolni az alkotók, 
hogy miért is áldozhatja fel ma-
gát az ember úgy, hogy ebben 
egész addigi élete nyerjen betel-
jesülést. Egy eszméiért erősza-
kosan elpusztított ember szemei-
nek hallatlanul szuggesztív su-
garain át. hatolhatunk bele életé-
nek legrejtettebb zugaiba. A gyer-
mek Sallai tudati fejlődésének s e 
fejlődés motívumainak kitűnő 
lélektani érzékkel történő feltá-
rása adja a film legbrilliánsabb 
képsorait. Emlékezetes, fantasz-
tikus arcok, szemek, mozdulatok 
és állóképek: vaslogikával kötik 
össze a tárgyaláson halálbünte-
tésének kihirdetését váró, emlé-
kező elítélt és a világra rácso-
dálkozó, figyelmes-okosan esz-
mélkedni kezdő kisfiú vi lágát 

A forradalmár lehetséges ma-
gatartásformái is ú j megközelí-
tésben jelennek meg: a követke-
zetesség, a humánum és az előre-
látás hármas színképének fény-
törésében. A lázadó ellenforra-
dalmárnak juttatott, indokolat-
lan kegyelem visszájára fordul-
hat — szól a figyelmeztetés. Ha 
az ellenség kegyelmet kap, még 
ellenség marad. A krisztusi ma-
gatartásmódén lehetősége szer-
tefoszlik, képtelensége indoklást 
nyer a cellába cinikusan belépő 
két hajdani fehér tiszt kielégült 
bosszúvágyának lihegésében. Az 
indokolatlan engedékenység e l -

leni fellépés a forradalmi terror 
nevében természetesen nem jár-
hat a forradalmi /egyelem meg-
sértésével, de elvezethet addig, 
amit Sallai így fogalmaz meg: 
..meg kellett volna ölnünk magu-
kat". Sajnos, ezt Sallai kivégzése 
előtt néhány órával fogalmazza 
meg — a forradalmi mozgalom 
tévedései idővel már helyrehoz-
hatatlanokká válhatnak, sőt köz-
vetve hűséges harcosok pusztu-
lását is okozhatják. A lényeg vi-
szont éppen abban van, hogy ha-
láluk így sem lehet hasztalan. 

Magyar viszonylatban ú j for-
mai törekvésekkel is találkozha-
tunk a filmben. A Jancsó-féle 
megoldásokból sajnos ugyan ép-
pen a kevésbé szerencséseket ve-
szi át (a mondanivaló összegzése 
a film végén, egy kisgyerek szá-
jából) ám a bergmani techni-
kának néhány, az eredetiség szik. 
ráit is felvillantó, egészen figye-
lemreméltó „magyaros" alkal-
mazási kísérlete jóval felülmúl-
ja ezt a kis szépséghibát. Ragá-
lyi Elemér operatőr kitűnő mun-
kát végzett. 

A film nem a politikából áb-
rázolja a benne harcoló embert, 
hanem éppen fordítva, az em-
berből a politikát. A „nem akar-
tunk mi mártírok lenni" Sallai-
féle kimondása feloldja az ellent-
mondás t a mindenkori hérosz 
romantikus és a mindennapi em-
ber konvencionális értékrendjé-
ben. A haladó eszmék nagy ha-
lottai elsődlegesen és végső fo-
kon EMBEREK, akik mindig 
egyedül vannak, amikor válasz-
tanak, de mindig a közösségért 
választanak, s a közösséget vá-
lasztják. Éppen ez teszi őket 
naggyá. 

DOMONKOS LASZLÖ 

Genetikai Iskolát rendezett az 
Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, 
a JATE Genetikai Tanszéke és 
az MTA Szegedi Biológiai Köz-
pontja Szegeden. A sok elismert 
tudós, akadémikus és professzor 
(így Marx György, Straub F. 
Brúnó, Dénes Géza, Vida Gábor, 
Keszthelyi Lajos) között egy 
egyetemi hallgató is volt az elő-
adók sorában Csetényi Artúr 
IV. éves matematikus. Tőle ér-
deklődtem a Genetikai Iskola 
céljairól és eredményeiről. 

— Hogyan került sor részvé-
teledre a sok ismert nevű tudós 
mellett1 

— Dr. Orosz László docens irá-
nyításával közel két éve veszek 
részt a Genetikai Csoport mun-
kájában, természetesen mint ma-
tematikus. Az Iskolán, a csoport 
többi tagjához hasonlóan, én is 
beszámoltam végzett munkám-
ról. 

— Miért fizikusok számára 
rendezték a Genetikai Iskolát? 

— Tréfásan azt válaszolhat-
nám, hogy a fizikusok elveszett 
publicitásukat a molekuláris bi-
ológiában igyekeznek megtalál-
ni. Számos példát sorolhatnék 
fel arra, hogy neves fizikusok 
biológiai jellegű kutatásra tér-
tek át. De a valóság sokkal pró-
zaibb. Marx György akadémikus 
bevezetőjében hangsúlyozta, hogy 
a fizika és a biológia egyaránt 

az anyag természetét kutat ja; 
s így szükségszerű a kapcsolat a 
két tudomány képviselői között. 
Tulajdonképpen ezt volt hivatva 
szolgálni ez a konferencia is. 

— Előadásodban miként érin-
tetted a fenti tudományterülete-
ket? 

— Előadásom tárgya a külön-
böző nem véletlen párosodású 
populációgenetikai modellek 
egyensúlyi vizsgálata volt. Ide 
tartozik az önmegtermékenyítés, 
a különböző szabályos belte-
nyésztettségi rendszerek, az egyes 
családfa-elemző Eljárások. Ez a 
terület az egyik legjobban mo-
dellezhető része a kvantitatív 
populációgenetikának. Probléma-
felvetését illetően a genetikához, 
megközelítését Illetően a mate-
matikához és a fizikához tarto-
zik. 

— Eredményesnek tekinthe-
tők-e az ilyenirányú próbálkozá-
sok? 

— Feltétlenül. Ügy érzem, 
minden résztvevő számára érde-
kes volt a Genetikai Iskola. Cél-
ját — szerintem — persze akkor 
érte volna el igazán, ha alkalmi 
tudományos csoportok, team-ek 
alakultak volna. Ez-azonban már 
a következő Iskola feladata lesz, 
melyen remélhetően sok fiatal 
kutató vesz majd részt. 

TÖTH KAROLY 

jéote-i szalmaszálnyi árvaságot 
is képes megérteni s megfogal-
mazni, az megérdemli figyel-
münket és szeretetünket. Törvé-
nyeit — a vonalak törvényét — 
elfogadjuk, megértjük, s legjob-
ban sikerült rajzain meg is cso-
dáljuk. 

— z — 

A SZÖGEDI 
CITERÁSOK 

Ünnepi esten köszöntötte a kö-
zönság a SZOTE Jubiláló citera-
zenekarát február 16-án este a 
Szemészeti Klinika előadótermé-
ben. A negyedszázad óta fennálló 
együttes ezen a díszelőadáson 
kedvére muzsikált, a hallgatók 
nagy-nagy tetszésére, a szokásos-
nál is forróbb sikert aratva. 

Mert az elmúlt 25 év alatt bő-
ven volt részük tapsban, elisme-
résben. 1950 márciusában, ami-
kor megalakult a csoport, már 
ott volt a „bölcsőnél" a mai gár-
dából Dinnyés János, Kiss Im-
re, Majzik Mihály. No, meg per-
sze a zenekarvezető, Majoros 
József, ö is, az együttes is el-
nyerte a Szocialista Kultúráért 
kitüntetést. Megkapták a Kiváló 
Együttes címet is. A sok díj és 
érem közül kiemelkedik az 1969-
es Tanácsköztársasági Művészeti 
Szemle arany oklevele. A legna-
gyobb személyes elismerés Ko-
dály Zoltán dicsérete volt 1955-
ben, amikor egy országos feszti-
válon örömmel fedezte föl a kü-
lönben egyéni népi hangszer cso-
portos , megszólalásának színeit, 
lehetőségeit. Az ő jótanácsaival, 
biztatásával indult el az ország 
első citerezenekara azon az 
úton, amelyen ma is jár, s ame-
lyet sikerek, dicsőségek egész 
sora kísér. 

Ezernél is több előadáson sze-
repeltek az ország minden ré-
szében, tanyasi kultúrtermektől 
világvárosi színpadokig. Jár tak 
az NDK-ban, Csehszlovákiában 
is; Nyitra közönsége például ve-
rekedett a belépőjegyekért. De 
nagyüzemek fiataljai is úgy fo-
gadják őket, mint kedvenc együt-
teseik bármelyikét. 

Az ünnepségen dr. Berencsi 
György professzor, a SZOTE rek-
torhelyettese szép megemléke-
zéssel és díszes plakettel köszön-
tötte „a szögedi citerásokat". 
Megkapták az egyetem KISZ és 
a szakszervezet ajándékát is. Az 
üdvözlő szavakból a megbecsü-
lés, a tisztelet, a szeretet hang-
jai csendültek ki. 

(várkonyi) 

Collegium Artium 
et Polytechnikum 
MÁRCIUS HAVI PROGRAM 
L Képzőművészet 

Március 2. Velasquez és kora. Előadó: dr. Nyerges Éva 
muzeológus, a Szépművészeti Múzeum tudományos munkatársa. 
IL Színháztudomány 

Március 9. Népszínház ma? Előadó: dr. Székely György, a 
Színháztudományi Intézet igazgató helyettese. 

Március 16. Modern emberkép a modern színházban. Elő-
adó: dr. Almássy Miklós, a filozófiai tudományok doktora. 
III. Zenetudomány 

Március 23. Bach művészetének visszhangja a bécsi klasszi-
kusoknál. Előadó: dr. Nagy István, a Zeneművészeti Szakiskola 
tanára. 

Március 30. A fúga újjászületése Mozart és Beethoven mü-
veiben. Előadó: Kolos István orgonaművész. Közreműködnek a 
Zeneművészeti Főiskola művésztanárai és növendékei, a Szege-
di Zenebarátok kórusa, a tanárképző főiskola és a JATE ének-
kara. A szinfónikus műveket hanglemezen muta t ják be. 1« 

Mindhárom szekció előadásai 20 órakor kezdődnek a Ter-
mészettudományi Kar Béke termében. Orgonaelőadások a Dóm-
ban. 
IV. Filmesztétika 

Március 20. Üj törekvések Európán kívül. (Brazília, Japán) 
Március 27. Csehszlovákia és Jugoszlávia új hulláma. 

Előadó: dr. Molnár István, a Filmtudományi Intézet Archív 
osztályának vezetője. A» előadások délután fél 3-kor az Audi-
tórum Maximumban lesznek. 
V. Art Kino • 

Pénteken esténként 7-kor az Auditórium Maximumban. 
Skandináv filmművészet. 

VL Collegium Polytechnikum 
Március 22. Az automata elmélet néhány problémája. Elő-

adó: dr. Gécseg Ferenc tanszékvezető egyetemi docens. 
Este 8-kor a Hermán Ottó kollégium társalgójában. 

A művészet és az elit 
Nép és kultúra, tömegművé-

szet és műélvező kevesek ele-
fántcsonttornya : évszázadokon át 
soha nem kerültek annyira ref-
lektorfénybe ezek a fogalmak, 
mint éppen a mi korunkban. Am 
ez a probléma a szocializmus 
koránál előbbre tekinthet visz-
sza. A modern művészet haté-
konyságáról szóló viták között 
mindmáig egyetlen kísérlet sem 
akadt, amely a kérdést a diak-
ron szemlélet felől, az utóbbi 
másfél évszázad nézeteinek tük-
rében közelítette volna meg. Ezt 
a feladatot végzi el Jurij Davi-
dov A művészet és az elit című 
ú j könyvében, mely a Társa-
dalomtudományi Könyvtár soro-
zatban jelent meg. 

A szovjet filozófus a befoga-
dók „felsőbbrendűségét" igazol-
ni igyekvő elit-elméleteket ve-
szi sorra, a német romantikától 
Herbert Marcuse jóbarátjáig, 
Theodor Adorno-ig. A különbö-
ző esztétikai koncepciók felvázo-
lását döntő mértékben a törté-
netiség igénye határozza meg. 

Davidov vezérfonala kettős: az 
alkotások befogadásának egyen-
lőtlenségi tendenciája és ezzel 
párhuzamosan a művészi arisz-
tokratizmus vagy eltömegesedés 
kérdésének fejlődési változásai. 
Így a könyv gerincét a Kant-

Hegel—Schelling—Wagner— 
Schopenhauer—Nietzsche— 

Spengler—Ortegay—G asset— 
Adorno-iéle elméletek ismerte-
tése és marxista igényű krit ikája 
képezi. A szerző bírálatai az ob-
jektív valóság összemberi, egye-
temes megközelítésén alapuló 
művészetfelfogást kérik számon. 
A logikus, következetes magya-
rázatok meggyőzővé teszik köve-
telményeit, okfejtése világos, 
nyelve érthető, korrekt. 

Davidov könyve a tárggyal 
kapcsolatos vizsgálódás további 
kiszélesítéséhez elengedhetetlen 
fontosságú, saját történeti kon-
cepciója eredeti: ezért A művé-
szet és az elit a szakterület k u -
tatási szükségletein túl is igen 
jelentékeny. 

DOMONKOS LASZLÖ 
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Egymásközt - magunkról 
A fiatal oktatók és hallgatók 

kapcsolata mindennapi besaédté-* 
műnk. Egymás küzl, vagyis fia-
tal oktató és fiatal oktató kö-
zött, illetve hallgató és hallgató 
Itöltött, fis egymás kőit?!'? Rit-
ka az olyan alkalom, hogy tanár 
és diák beszélgetnének' erről, 
őszintén. Ugyanakkor mindkét 
resfsről kifejezésre juttatják, 
hogy szeretnék, ha mások is oda-
figyelnének kapcsolataikra, egy-
mással szembeni elválásaikra, 
ami nemcsak as ö ügyük. Mind-
annyiunk közös Ugye kellene, 
hogy legyen. Ezért szeretné la-
punk — hallgató munkatársai 
és néhány fiatal oktató segítsé-
gével — ráirányítani a közfi-
gyelmet. Ezzel a céllal ültünk le 

\ 

re. Kell az önkontrollhoz, hogy 
tudjuk, mit várnak tőlünk, hogy 
mi a probléma velünk. Éppen a 
szükséges Önismeret hiánya mi-
att vesznek fél olyan sokan kü-
lönféle pózokat a fiatal oktatók 
köZÜl. 

Mihály András: De azt hiszem, 
a í embernek önmagát is kell 
sarkallnia! 

Olasz Tibori Ez hagy erkölcsi 
értéket feltételez. Nagyon kevés 
olyan ember van, aki csak saját 
ösztönzése alapján képes komoly 
dolgok véghezvitelére. 

Szegedi Egyetem: Jobb véle-
ménye leSE-e ö hallgatóknak ar-
ról az oktatóról, aki liberálisan 
vizsgáztat? Vagy a számonkérés 
a tekintély teremtés eszköze? 

Beszélgető partnereink egy csoportja (balról jfibhra) Bobvos Pál jog-
hallgató. Ponty Krisztina joghallgató, Márta Judit orvostanhallgató, 
dr. Olasz Tibor klinikai orvos. 

„szerkesztőségi kérékâÉïtâî be-
szélgetésire, a napokban. íme a 
„rövidített jegyíÓkOfiyv": 

Szegedi Egyetem! A fiatal Ok-
tatók amolyan „közbülső hely-
zetben" vannak. Még élértkén 
emlékesnek hallgató korukra, de 
már nem azok; máf bent van-
nak a tanszéken, de még nem 
teljes értékű tanárok. Mivel jár 
ez az ellentmondásos állapot? 

Karácsonyi Péteri Ahogy be-
kerülünk a tanszékre, nem ok-
tatunk mindjárt. Főleg szemi-
náriumon, gyakorlaton találko-
zunk a hallgatókkal. De áttéte-
les kapcsolataink vanhak Vélük, 
peidáui a KISZ-ben is. 

Nagy Ferenci Vannak olyan 
fiatal oktatók' is, akik csak „le-
adják" az órát, aztán nem fog-
lalkoznak tovább a d iákokkal . . . 

Karácsonyi Péter: A hallga-
tókhoz szemléletben ml állunk a 
legközelebb, mi ért jük jobban 
gondjaikat. 

Olasz Tibor: Végzés után idő-
sebb oktatók mellé kerülünk, s 
inkább Velük kell kiépítenünk 
kapcsolatainkat először. 

Mihály András: Már csak azért 
is, mert ebből a hallgatók iS pro-
fitálhatnak. 

Olasz Tibori A beilleszkedés-
nél lényeges, hogy ellessük az 
idősebbek fogásait, utána pedig 
ebből valami újat alakítsunk ki. 
Egy fiatal tanulja meg azt, amit 
az idősebbek tudnak. Támoga-
tást is kell várnunk tőlük, de 
mindig figyelnünk is kell rájuk. 

Nagy Ferenci Kérdezni is kell 
tőlük! 

Olasa Tibor: Nem lehet min-
dig kérdezni. Figyeljünk és köz-
ben elemezzük saját teljesítmé-
nyünket! 

Szegedi Egyetemi A fiatal ok-
tatók munkáját értékelik kollé-
gáik, nyilván az ő elvárásaik-
nak igyekeztek legjobban meg-
felelni. A hallgatóknak ls van 
azonban véleményük. Kell-e azt, 
s hogyan figyelembe venni? 

Mihály Andrási Jó lenne, ha 
figyelembe vennék azt is, hogy 
mi, hogyan vélekedünk műkö-
désükről. 

Nagy Fcrcnç: Az oktatók mi-
nősítésében talán objektívebbek 
a hallgatók. Az idősebb tanárok 
aligha tudnának tiszta képet 
kapni arról, amit az i f jú okta-
tók az előadásukon nyújtanak. 
Ha bent lennének a fiatalabbak 
óráin, ez feszültséget jelentene, 
így nem tudnák azt produkálni 
az i f jabb kollegák, amire egyéb-
ként képesek. 

Havasi Ibolya: Tőlünk eddig 
még csak idősebb tanárokról 
kértek véleményt, pedig a fiata-
lokkal volt több gondunk. 

Karácsonyi Péter: Mégsem len-
ne elég objektív a diákok véle-
ménye, mert ők nem mernek 
mást kritizálni, csak minket. 
Rajtunk csattanna a tanszék' ál-
talános bírálata. 

Olasz Tibori Azért nagy szük-
ség lenne mégis a véleményezés-

Márta Judiii szerintem a te-
kintély alapja inkább a szakmai 
felkészültség lehet. 

Nagy Ferenci A humánum 
legalább olyah fontos, mint a 
tekintély, 

oiasz H t o r ! AZ idősebb okta-
tót kora miatt eleve tísateiik. 
Aki viszont most végezte el az 
egyetemet, nem biztos, hogy 
eleget tud ahhoz, hogy csupán 
ettől legyen tekintélye. A tanár-
nak, ha kiáll a katedrára, nem a 
könyvet kell elmondania; adjon 
egy bizonyos többletet ehhes ké-
pest. Ez pedig ne anekdotázás le-
gyen, hanem érdeklődést keltő 
szakmai infofmáoió. 

Blahó Ágnes: Én úgy gondo-
lom, hogy azért mindenekelőtt 
az anyag lényegét mondja el. 
Tisztelje a hallgatókat annyira, 
hogy alaposan felkészül az órái-
ra és felkészít a vizsgákra! 

Karácsonyi Pcter: Kérdés, 
hogy mi a vizsga. Nekem nem 
számonkérés, hanem az oktatás 
egy különleges formája. Az a 
jó, ha a hallgató maga is tanul 
a vizsgájából 

Nagy Ferenc: Egy vizsgából 
csak a tárgyi tudást lehet meg-
ítélni, 

Márta Judit: De hogyan lehet 
egy vizsgáztató objektív? Sze-
rencse kérdése ls, hogy jó tételt 
húz-é a Vizsgázó. Nincs arra 
idő egy vizsgán, hogy pontos 
kép alakuljon ki egy hallgató 
felkészültségéről. 

Karácsonyi Péter: Attól függ, 
hogy milyen szakmáról Van szó. 

Nagy Ferenci Oktatói egyéni-
ség kérdése is ez. Szerintem az 
oktató legyen őszinte és nyílt, 
akkor a hallgató példaképnek is 
elfogadhatja. 

Karácsonyi Péter: Köztudott, 
hogy orvosoknál, pedagógusok-
nál különösen fontos a szemé-
lyes példamutatás. De nem kell 
minden egyes hallgatóra hatni a 
tanárnak. Elég, ha a „vélemény-

vezetőket" igyekszik befolyásol-
ni, ha már ez módjában áll. 

Bobvos Pál: A fiatal oktató-
nak vállalnia kell azt a pluszt, 
hogy kiállhatott a katedrára. Jó, 
ha kialakítja oktatói egyéniségét 
ebbeh a nehéz helyzetben iá. 

Olasz Tibor: Alapvetően két-
féle oktatói viselkedés van. A le-
zserkedés később megbosszulhat-
ja magát, mert a diák éppen 
emiatt nem veszi komolyan sem 
a tárgyat, sem a tanárt. A szigo-
rúság népszerűtlen, de hasznos. 

Tóth Valériai Néhány oktató 
mindenáron „népszerűségre" tö-
rekszik, de leaserkedései csök-
kentik óráik színvonalát. Szük-
ség van az olyan tekintélyre, 
amely tényleges emberi értéke-
ken alapul és a hallgatók érde-
keit szolgálja, 

Ponty Krisztina: Először szak-
mailag szerezzen tekintélyt a 
fiatal tanár és utána emberileg 
is közeledjen a diákokhöí. Az 
első benyomást ugyanis mindig 
az határozza meg, hogy mennyit 
tud az illető. 

Karácsonyi Péter: A szakmai 
tudás, fejlődés visszahat az ok-
tatásban nyújtott teljesítményre 
is, Az előadásainkra valóban 
ajaposan fel kell készülnünk a 
szakmánkból, hogy kielégítsük a 
hallgatók érdeklődését. Ha egy-
általán van ilyen. Mert a diákok 
zöme viszont általábah nem ké-
szül az órákra. 

Tóth Valériát Elnézést, ««ért 
köztünk is akad, aki rendszere-
sen készül. Lehet, hogy csak 
egy-két tárgyból, abból, amit a 
legjobban szeret. Ám a tantár-
gyak megszerettetése főleg aa Ok-
tatókon múlik. 

Szegedi Egyetem: Nemcsak az 
oktatásban lehet jő emberi kap-
csolat a hallgatók és a fiatal ta-
nárok között, hanem azon kívül 
is. Például, a KISZ-ben, a klu-
bokban, a kollégiumokban, á di-
ákkörökben iS. Miért kevéS és 
esetleges mégis az ilyen köSVetle-
nebb kapcsolat? 

Karácsonyi Péter: Az oktatók 
saját közösségeikben ismerhetik 
meg igazán diákjaikat, például 
az öntevékeny művészeti körök-
ben. Számomra jó példa erre a 
SZOTE irodalmi színpada. 

Mihály András: A hallgatók 
igénylik a fiatal tanárok részvé-
telét, a szabad idő egy részének 
együttes eltöltését L De Sajnos, 
kevesen jönnek kőzéRk éa rit-
kán-.., >,. •-• * 

Tóth Valéria: Sokuknak prob-
léma, hogy tegezzenek-e, vagy 
magázzanak. Van, aki a kated-
ráról magáz, utcán, klubbah vi-
szont tegez. 

Nagy Ferenc: Pedig a mi 
helyzetünkben különleges köte-
lességünk elérni, hogy bizalom-
mal forduljanak hozzánk a gye-
rekek. Ha tegeződünk, közelebb 
kerülhetünk egymáshoz, jobban 
megismerhetnek minket is a 
hallgatók. 

Havast Ibolya: Jó az, ha az 
évfolyamfelelős fiatal oktató. 
Számunkra olyan, mint egy osz-
tályfőnök. Nekünk például jó 
kapcsolatunk van ma is egy 
volt oktatónkkal, szívesen jön 
velünk kirándulásra, rendezvé-
nyekre. 

Olasz Tibor: A patróhusi rend-
szerben még sók kiaknázatlan 
lehetőség van. Jobban is lehetne 
élnt ezzel a formával. 

Tóth Valéria: Az oktatóra 
rossz fényt Vet, ha másképp vi-
selkedik velünk az egyetemen, 
mint azon kívül. Pedig jó lenne, 
ha közelebb kerülnénk egymás-
hoz, többet tudnánk egymásról! 

Szegedi Egyetem i Mennyire is-
merik az egyetemisták fiatalabb 
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Dr. Karácsonyi Péter tanársegéd cs df. Nagy Ferenc tanársegéd. 
(Fotók: Ruszkai) 
tanáraik gondjait, elfoglaltsága-
it? 

Bobvos Pál: Állítom, hogy a 
hallgatók zöme nem ismeri! Pe-
dig bátrabban lehet hozzájuk for-
dulni ilyen kérdésekkel is. 

Blahó Ágnes: A hallgatók 
többsége a szívével megérti, de 
ésszel nem tudja elfogadni a ne-
hezebb körülményekre való hi-
vatktístást. Amikor valaki azt 
vállalja, hogy egyetemen Oktas-
son, tisztában kell lenhle az el-
következendő nehézségekkel. 

Karácsonyi Péter: Nemcsak ok-
tatnunk kell. AB első években 
kell megalapozni a tudományos 
munkát (például: kisdoktori írá-
sa, nyelvvizsgák), Sok a társa-
dalmi munka terén is a velünk 
Szembeni elvárás. Jelentkemek a 
családalapításból következő gon-
dok i s . . . 

Tóth Valéria: El tudjuk kép-
zelni, mennyi ra j tuk a teher, Mi 
csak azt látjuk, amit az órákon 
nyúj tanak Ügy tűnik, sokuk szá-
mára tlssedranfll kérdés a neve-
lés, nem érdekli őket igazán. És 
nem utolsósorban: nekünk lsseft 
az elfoglaltságunk, amit viszont 
ők nem vesznek mindig figye-
lembe. 

Nagy Ferenc: Az idősebbekhez 
Viszonyítva nekünk hátrányos a 
helyzetünk, jövedelem és elfog-
laltság tekintetében egyaránt. 
Lehetőséget kellene teremteni 
arra, hogy először csak szakmai 
munkát végezhessüflk, ezért pe-
dig kapjunk kellő anyagi meg-
becsülést is. Ha kevesebb lenne 
az anyagi gond, talán több okta-
tói, szakmai plusxt tudnánk 
nyújtani. 

Szegedi Egyetem: A szakmai 
tudás mellett nem volna-e szük-
ség a nem tanárszakon végzett 
fiatal oktatóknál is a pedagógiai 
előképzettségre? 

Olasz Tibor: Az egyetemi ok-
tatásban nem feltétlenül szüksé-
ges a pedagógiai képzettség. Én 
ugyan sajnálom, hogy Bem ta-

nultam pedagógiát, de szerintem 
a nevelési késwég elsősorban ér-
zék dolga, 

Karácsonyi Péteri A fiatal ta-
nárokat mindig kell tanitani-ta-
nítani, sőt a hallgatónak is „ne-
velni kell" oktatóját, és- min-
denkinek mindenkit. De erre ke-
vesek képesek. A valóban alko-
tó közösségben, például egy tan-
széken, egymástól kellene tanui-
nuhk elsősorban. Nagyon sok 
függ attól, hogy amikor az em-
ber az egyetemre kerül fiatal 
oktatónak, hogyan fogadják, ho-
gyan tudják képessé tehnl ar-
ra, hogy ne csak oktasson, ha-
nem neveijen is. Mert ez is kö-
telességühk, méghosza rendkí-
vül felelősségteljes. Ml, fiatalok, 
még talán jobban tudunk hat-
ni a hallgatókra, mint az Idő-
sebb oktatók, Hiszen köaelebb 
vagyunk hozzájuk életkorban, 
világképben, érdeklődésben egy-
aránt. Ézt a lehetőséget kéli mi-
nél jobban kihasználni mindkét 
oldalon, mindkét „fél" hasznára. 

• / 

Órákig tartó beszélgetésünk 
végkövetkeztetéseként nem ál-
lítottunk fel a fiatal oktatók és 
hallgatók idéálls kapcsolatát 
tosító szabályokat — „csak" azt 
állapítottuk' meg, hogy szükség 
van az ilyen találkozásokra, 
őszinte problémafelvetésekre és 
véleménycseréré. Hogy a „jegy-
zőkönyvön" kívül elhangzott „té-
mákat" — például a fiatal okta-
tók szociális helyzetét, saakmai 
előrehaladásának körülményeit; 
32 oktatói-dolgozói KIgfc»alap-
Szervezetek tevékenyegét; a 
KlSZ-vezetésben a hallgatók és 
az oktatók viszonyát; a szegedi 
felsőoktatási intézmények fiatal-
jainak „egy Városban, de külön 
Várakban" magatartását, elkülö-
nülését stb. — is meg kellene 
egyszer-egyszer őszintén beszél-
ni. Egymás közt, És együtt. Mert 
közös Ügyünk! 

Tömegsportverseny 
Jubileumi rendezvénnyel kez-

dődött a második félév a sport-
pályákon IS. A SZOTE február 
15-én a városi Sportcsarnokban 
tömegsportversenyt rendezett az 
egyetem önállóvá válásának 28. 
évfordulója alkalmából. 

Bensőséges háziversenyt ígért 
a vasárnap délután. Örömmel 
állapítjuk meg — csaiatkozás 
nélkül. Bár nem precíziós gépek 
rúgták, vagy dobták a gólt, nem 
láthatta a háromszáz néző a já-
ték minden szépségét, mégis 
szép volt. Tömegsportdélután. A 
szó nemes értelmében. 

A focicsapatok kezdtek; Gyógy-
szerészek — 1. éves orvostanhall-
gatók 3:1 (góllövők: Pet.ri 3, 
Cserényi, Keszi Illetve Tobak). 
Fogorvosok—-111. éves orvostan-
hallgatók: 3:3 (góllövők: Farkas, 
ördőgh, Sutóezki Illetve Böde 2 
és Bányai). Tizenegyes-rúgások-
kal a fogorvosok jutottak tovább! 
11. ét'es orvostanhallgatók—V. 
éves orvostanhallgatók: 3:3 (gól-
lövők: Bálint, Marofka, Kardos 
illetve Tiboldi, Farkas, Bozöky). 
Itt ls tizenegyes-rúgásokra került 
sor. amelyben a másodévesek 3:1 
arányban bizonyultak jobbnak. 
Vt. éves orvostanhallgatók—IV. 
éves orvostanhallgatók: 5:0 (gól-
lövők: Kabdebó 3, Tiszamarti és 
Krizsán). 

Két kézilabda mérkőzés követ-
kezett ezután. A nők találkozó-
ján az első félidőben még szoros 
küzdelem volt a Tanárképző és a 
SZOTE között. (7:6) A második 
félidőben azután egyre biztosab-
ban „jött a bal" (azaz Ménesi 

Tóth Valéria bölcsészhallgató, Havasi Ibolya és Blahó Ágnes TTK-s Kati), végül I6:10-es győzelmet 
hallgatók, Mihály András orvostanhallgató (balról jobbra). könyvelhették el a főiskolások. 

(góllövők: Matyuska 6, Ménesi 5, 
Tóth3, Botyánszkl, Ocskó, illetve 
RáCZ 5, Tőrök 3, Deák 2.) 

A fiúk középdántőjében a 
győztes labdarúgó-csapatok ta-
lálkoztak: Fogorvostanhatlgatók 
—Gyógyszerészek 2:0, ít. éves 
orvostanhallgatók—Vt. éves or-
vostanhallgatók 6:4. 

A döntők előtt férfi kézilabda 
mérkőzésre került sor a SZOTE 
és a Jancsó kollégium között. A 
gólok sorát Maróti büntetője nyi-
totta meg, amelyre 5:0-ig nem 
tudtak válaszolni a kollégisták, 
ekkor Motyán szépített. Felváltva 
estek a gólok, a félidő eredmé-
nyé: 12:9. A második félidőben 
az energikusabb, frissebb SZOTE 
Nagy, Mélykúti és Maróti ered-
ményességerévén fokozatosan el-
húzott, végeredmény: 23:15. 

Végül izgalmas, jó Játékot ho-
zó focidöntők zárták a délutáni 
A harmadik-negyedik helyért: 
Gyógyszerészek—VI. éves orvos• 
tanhallgatók: 4:3. (A győztes 
csapatból különösen Petri volt 
eredményes — mesterhármast 
rúgott). A döntőben: Fog orvos-
tanhallgatók—11. éves orvostan-
hallgatók: 2:1. Nagyon kemény, 
igazi tétre menő mérkőzést lát-
hatott a végig kitartó közönség. 
A második félidő elején öngólt 
vétett az addig kitűnően védőFi-
ala, felcsillant a győzelem lehe-
tősége a II. évesek előtt, de a vé-
gig gólveszélyes Sutóezki rádup-
lázott első félidőbeli góljára. Ez-
zel beállította a végeredményt. 
Mellette Timár tűnt még ki, míg 
a II. évesek közül Ábrahám és 
Lantos játszott jól. 

— bobvos — 
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NB l-es szinten Inkább beszélgessünk! 
Üjsághír: Az MLSZ ez évi 

futóversenyének „B" csoportbeli 
győztese Csillag Péter (SZEOL) 
le t t Ideje egyben az egész NB 
l-es mezőny legjobbja. 

Ez az eredmény egy kissé 
meglepett, de talán számítottam 
is rá titokban. Nagyon örültem, 
hiszen Pétert régen ismerem, 
tudom, mire képes. Együtt vol-
tunk katonák, együtt jártunk 
egyetemre. Amikor vizsgák után 
találkoztunk, néhány kérdést tet-
tem fel neki: 

Hogyan tudod úgy össze-
egyeztetni a tanulást a sporttal, 
hogy mindkettőben )ó eredményt 
érsz el? Marad időd másra is? 

— Ez sokaknak valóban prob-
lémát jelent — mondta Péter—, 
én azonban már a gimnázium-
ban megpróbáltam kialakítani, 
hogy a tanulás és a sport kölcsö-
nösen segítse egymást. A sport 
számomra egy olyan megszokott 
életritmus alapja, amelyben kap-
kodás, idegeskedés nélkül — a ta-
nuláson kívül — jut idő szóra-
kozásra, olvasásra, alvásra. Emel-
lett az időbeosztás mellett tu-
dom igazán értékelni az egyete-
misták részéről olyan sokat em-
legetett, de sokuk által nem érzé-
kelt szabadságot. Ügy érzem és ta-
pasztalom, hogy a sport egy bi-
zonyos fizikai frisseséget, erőn-
létet nyújt , amely nélkül a szel-
lemi tevékenység, ha eredményes 
is, de nem elég hatékony, sőt, 
talán pótolható is az erőállapot-
tól nagyon is függő gyors rea-
gálóképességgel. Ennek ellenére 
én is féltem egy kicsit, hiszen 
első vizsgaidőszakom lévén, koc-
kázatos volt a „napközis" jelle-
gű alapozó edzések három hete 
alatt két tantárgyból vizsgázni. 
Edzésekről csak akkor hiányoz-
tam, amikor éppen vizsgáztam. 

Végül is egyetemes jogtörténet-
ből ötöst kaptam, filozófiából 
négyest. Így sikerült itt is csa-
tát nyernem. 

— Számítottál-e arra, hogy a 
kemény fizikai és szellemi mun-
ka után megnyered a versenyt? 

— Azt fel tudtam mérni, hogy 
a SZEOL-ban a jól futók közé 
tartozom, de az ellenfelek nagy 
többségét nem ismertem. Termé-
szetesen, titokban reményked-
tem, hogy nyerek, hiszen nagyon 
szeretek győzni, és szerintem 
csak úgy van értelme versenyez-
ni, ha az ember mindig az első 
helyre törekszik, ha erről le-
mond: sportszerűtlen. Az, hogy a 
titkos remény valóság lett, sok-
szor ma is szép álomnak tűnik. 
Felejthetetlen élmény volt: a 
célegyenesben a meglepett, elis-
merő, biztató megjegyzések, a 
dobogó legfelső foka, a t a p s . . . 

— Ügy hallottam, mégsem tar-
tanak „igazi" labdarúgónak, mert 
nem iszol és nem dohányzol. 

— Egyszer egy tapasztalt fu t -
ballista azt mondta, hogy belő-
lem sohasem lesz igazi labdarú-
gó, mert csak colát iszom. Ta-
lán igaza van, de nekem jobb 
így! 

— Mik a terveid, hogyan kép-
zeled a jövőt? 

— Továbbra is szeretném a ta-
nulást és a sportot szinkronban 
tartani, jó volna, ha mostani ta-
nulmányi eredményemet meg 
tudnám ismételni; szeretnék a 
sportban előrelépni. Remélem, 
hogy ebben ez a sikerem is se-
gíteni fog. Baróti Lajos, amikor 
átadta a d í j a t azt kívánta, hogy 
kerüljek be minél hamarabb az 
első csapatba. Tényleg, egyszer 
nem is lenne r o s s z . . . 1 

STEINER ANDRÁS 

Ma Te veezed meg a 9sefedl Egyetemet! 

Határidőn túl 
Ezernél több gyerek vár egy 

tornateremre. A JATE Ságvári 
Endre Gyakorló Iskolájának ta-
nulói. Alsó- és felsötagozatosok, 
gimnazisták, 6-tól 18 éves korig. 
Ügy volt, hogy már ebben a 
tanévben elkezdődhet a testne-
velés-oktatás az ú j helyen, de 
az építkezés késik. Szeptemberre 
nem lett kész, sőt már a decem-
ber 31-1 határidőn is túl va-
gyunk. Németh Kálmán, az ál-
talános iskola igazgatója a kö-
vetkező határidőben már nem 
nagyon bízik, és őszintén szólva 
ezt meg Is lehet érteni. Azt 
mondja: 

— Majd ha készen látom f 
tornatermet, és a gyerekek ug-
rálnak, labdáznak, játszanak, tor-
náznak benne, akkor hiszem el, 
hogy igazán megvan és használ-
ható. 

— Addig hogyan oldják meg 
a tanulók testnevelését? 

— Egy ideiglenes szükségépü-
letben, amely minden labdajá-
tékra teljesen alkalmatlan, és 
ráadásul zuhanyozója, mosdója 
sincs. Aztán mehetnek a gyere-
kek uszodába, a szabadba is, ha 
nincs nagyon hideg. Mindez per-
sze az iskolán kívül van, és a 
gyerekekkel csoportosan közle-
kedni íz utcán nem éppen ve-
szélytelen. Vagyis távol vagyunk 
az ideális körülményektől. 

— Mit várnak az új tornate-
remtől? 

— Heti 74 óra az általános is-
kolásoknak, további 55 a gimna-
zistáknak: ennyi a kötelező test-
nevelési óraszámok összege. Ezek 
egy részét természetesen csak a 
tornatermen kívül lehet lebonyo-
lítani. De mivel az ú j lehetősé-
get az egyetem, a sportkör és 
néhány vállalat is szeretné majd 
használni, valószínűleg reggel 6-
tól késő estig lesz foglalkozás. 
Itt minden labdajáték mehet 
majd, csak a kosár ázáshoz nem 

— Remélem nem kell csalód-
nom : az itteni KISZ-szervezet ta-
lán megfelel majd az elvárása-
imnak. 

Ezzel a mondattal zárta „be-
mutatkozását" egy fiatal lány az 
alapszervezet taggyűlésén, mie-
lőtt felvették az if júkommunis-
ták közé. Akik értették, elhűltek 
kissé és kérdőn néztek egymásra. 
Zavar a szemekben: „Micsoda? 
Hogy a KISZ megfelel-e? Az ő 
elvárásainak? Nem fordítva gon-
dolta? Hát hogy jön ő ahhoz? 
Még fel sem vettük és már neki 
vannak igényei!? Talán mi vár-
hatnánk inkább tőle egyet s 
mást! Például szerénységet. Tisz-
teletet. Nézzünk oda! Tulajdon-
képpen, hogy képzeli?" 

A rövid csendet követő susmo-
gásban a titkár kínosan feszen-
gett: 

— Tessék, van valakinek kér-
dése a jelölthöz? 

Üjra elhallgattak. Csak egy fiú 
érdeklődött: 

— És mit vársz te a KISZ-
szervezettől? 

— H á t . . . jó közösséget, buli-
kat. . . kirándulásokat . . . meg is-
meretségeket. 

— S te mit teszel majd, hogy 
mindez sikerüljön? 

— Én még ú j vagyok, d e . . . 
számítok a segítségetekre. 

Ezzel aztán föl is vették a 
lányt a KISZ-be. 

Ami megvalósul 
A jelenet, amelynek tanúja vol-

tam, évekkel ezelőtt játszódott le. 
Akkor megdöbbentette a régebbi 

HATALOM 

KISZ-tagokat, hogy egy jelölt-
nek igényei, elvárásai vannak a 
szervezettől, s ezt ki is mondja a 
nyilvánosság előtt. Hogy ez az 
elsődleges neki, nem pedig az, 
hogy az ifjúsági szövetség mit 
vár tőle. 

Azóta még hangsúlyosabb a 
KISZ követelményrendszere az 
1974. áprilisi KB-határozat szel-
lemében. Aki most kerül az i f jú -
sági szervezetbe, erősebben érez-
heti, hogy le kell tennie valamit 
az asztalra, mielőtt ő követelne. 
De tudja-e, hogy mit? 

A Szervezeti Szabályzatban — 
legalábbis ma még —, a határo-
zatokban csak ijesztően általános 
megfogalmazásokat talál a köte-
lességeire és a jogaira vonatko-
zóan. Ha áttanulmányozná is eze-
ket (meg a kongresszusi doku-
mentumokat, a helyi KISZ-bi-
zottság határozatait, az ifjúsági 
törvényt, a z ebből készült igazga-
tói utasítást stb.) — mint ahogy 
nem teszi meg —, kevéssel lenne 
okosabb. A döntő mindig az, 
amit ezekből az írott dokumen-
tumokból az ő alapszervezetében, 
csoportjában megvalósítottak ed-
dig. És amit valóra akarnak és 
tudnak váltani. 

Egy az öthöz 
A tájékoztatás leghatásosabb 

formája ma is és mindig a sze-
mélyes, őszinte, baráti beszélge-
tés. Hogy erre nincs elég idő, 
energia, lehetőség? Érdemes len-
ne utánanézni. Például hogy egy 
KISZ-vezeíőre hány „szürke emi-
nenciás" jut? Legfeljebb öt, ha a 
csoportbizalmitól a vezetőségi ta-
gon át a bizottság titkáráig min-
denkit vezetőnek számítunk. Eny-
nyi társat ne tudnának vállalni 
egyenként? Csak minden mun-
kát meg kellene osztani (nem 
mer tv reszortok szerint). Akár 
havonta is sor kerülhetne mind 
az ötre. Taggyűléseken, KISZ 
rendezvényeken kívül. 

Közelebb kerülnének, érdeklő-
dőbbek lennének, kinyílnának, 
megtalálhatnák a helyüket az 
ifjúsági politikai munkában — 
ha a vezetők segítik őket. És ma-
guktól is jönnének, tájékozódná-
nak: aktívabbak lennének. Fog-
lalkozni személyes gondiaikkal, 
hatásosabban védeni az érdekei-
ket, jobban megismerni őket — 
m'ndezt. elérhetnék a • vezetők. 
Közösséget teremteni sem lehe-

tetlen, még ha kezdetben csak 
kisebb csoportok is jönnének 
össze. Hiszen számtalan közös 
kérdés, gond, kedvtelés kapcsol-
ja össze egy alapszervezet tagja-
it. 

Önállóan is 
Hogyan lesz kötelesség helyett 

öröm az együtt végzett munka? 
Ha az irányító KISZ-vezetók 
nem csak „alulról" és „fölülről" 
vár ják az ötleteket, illetve uta-
sításokat. Hanem maguk is gon-
dolkoznak, próbálkoznak, egyez-
tetnek, igyekeznek, cselekszenek. 
Ne éreztessék folyton, hogy ők 
vezetők, a többiek pedig vezetet-
tek! Hiszen ezzel eleve kétfelé 
szakítják a szervezetet a cselek-
vési egység helyett. Ennek gyak-
ran hibás szemlélet a következ-
ménye: „dolgozzanak csak a 
KISZ-vezetők; a többi tagnak 
elég, ha csupán a forma (meg a 
magasabb ösztöndíj) kedvéért el-
megy egy-két taggyűlésre". (Mert 
a KISZ-vezetőnek is kényelme-
sebb egyedül elvégezni a rábízott 
társadalmi munkát, mint beszer-
vezni a többieket.) 

Én azt mondom: igenis, legyen 
a, „sima" KISZ-tagnak igénye a 
szervezettel szemben. Akkor ta-
lán sajátmagával —, mint az if-
júsági szövetség teljes jogú tag-
jával — szemben is igényes. De 
amíg a túlnyomó többség nem 
ilyen, a KISZ-vezetők sem néz-
hetik „ölbetett kézzel", hogy a 
„vezetettek" ugyancsak ölbetett 
kézzel várnak tájékozottságot és 
sok minden mást a KISZ-tőL 
Meg kell találni a hatásos köze-
ledés legmegfelelőbb formáit! 

Heálisan, jobban 
Ne legyünk mindjár t maxima-

listák. A valóságos, lakkozatlan 
helyzetet vegyük alapul, mert 
csak arra lehet tartósat, jót és 
jól építeni. A KISZ IX. kong-
resszusának dokumentumait min-
denütt úgy kell a fiatalok nyel-
vére lefordítani, hogy minél po-
zitívabb, de reális helyi követel-
mények fogalmazódjanak meg 
ezekből. Ne felejtsük el: még 
nem minden KISZ-tag elég érett 
ember minden szempontból. De 
emellett a tanult, eszes, komoly 
fiatalok között is a kad jónéhány, 
akinek bizonyítani kell, hogy 
méltó az Ifjúkommuliista névre. 

VARKONYI FERENC 
l 

Végig kellene egyszer gondolni 
Hozzászólás a „párválasztás, mint olyan" vitához 

elég magas a helyiség. Oldalra 
350 nézőt befogadó lelátó is 
épül, tehát komoly bajnoki mér-
kőzéseket is le lehet majd ját-
szani itt. A tízezrekért vásárolt 
felszerelés már megérkezett jobb 
híján egyelőre a folyosókon he-
lyeztünk el mindent a zsámo-
lyoktól a bordásfalakig. A főbe-
járat az építkezés miatt használ-
hatatlan. Nagyon vár juk már az 
ú j tornaterem átadását, mert 
ennyi gyerek testnevelés, mozgás 
nélkül nem is érezheti jól ma-
gát egész nap az iskolában. Jó 
volna tudni, mégis mikorra ké-
szül el v é g r e . . . 

A létesítmény üzemeltetője a 
József Attila Tudományegyetem. 
Balogh István gazdasági igazga-
tó a következőket mondta: 

— A legújabb határidő 1976 
májusa: Ekkor lesz a műszaki át-
adás, és a hiánypótlás szeptem-
berig befejeződik, ha minden a 
szerződés szerint, rendben megy. 
A jegyzőkönyvbe felveszik majd, 
a h ibáka t hiányosságokat s en-
nek alapján vesszük át a termet 
azután, ha mindent kijavítanak, 
pótolnak. 

— Mi lehet az oka a határidő 
túllépésének? Hiszen a gyerekek 
sportolása, az oktatási intézmé-
nyek testnevelési helyzetének ja-
vítása állandó napirenden van. 
A párt és a kormány határoza-
taiban, állásfoglalásaiban kiemelt 
helyen szerepel ez a téma. 

— A beruházásban és a kivi-
telezésben a városi tanács, a Sze-
gedi Beruházási Vállalat és a 
DÉLÉP a partnerünk. Ez utóbbi-
nál a lakásépítés a legfontosabb 
fe lada t tehát a többi csúszik. El-
sősorban szervezés kérdése, hogy 
a szakmák csatlakozzanak egy-
máshoz, hogy ne álljon napokig 
az építkezés. De erről inkább a 
kivitelezőt kellene megkérdez-
ni . . . 

(Folytatása következik.) 
V. F. 

Az egyetemisták párválasztá-
sa sok nehézséget rej t magában. 
Hibák, alapvetően különböző vé-
lemények, kétes értékű kapcso-
latok — ez tűnik elsőnek sze-
münkbe. A diagnózis világos, de 
hol az ok? Vajon miért gyako-
riak a nem túl értékes kapcso-
lattípusok? 

Gyerekek vagy felnőttek 
Azt hiszem, minden további 

nélkül elfogadhatjuk, hogy a 
felsőoktatási intézményeket fel-
nőttek látogatják, és így joguk 
van arra, amire a felnőtteknek 
általában. A helyzet azért közel 
se ennyire egyszerű. Alapvető 
különbség van egy átlag felnőtt 
és egy egyetemi hallgató közöt t 
Az egyik rendelkezik önálló jö-
vedelemmel, a másik nem. És en-
nek következményei vannak. 
(De erről majd később.) 

Mindenki bizonyos követelmé-
nyeket támaszt partnerével, leen-
dő házastársával szemben. Ilye-
nek például a kölcsönös vonza-
lom, az azonos műveltségi szint, 
bizonyos emberi értékek, megér-
tés, azonos érdeklődési kör, anya-
gi szempontok. A sorrendet ki-
ki másképpen állítja fel, ami el-
ső közelítésben nem nagy baj, 
csak a most utolsónak írt ne ke-
rüljön az első helyre. 

Milyenek a lehetőségeink? 
Kérdés: Vajon hogyan tudjuk 

a fenti szempontokat érvényesí-
teni? Tartós, mély kapcsolat kia-
lakulását anyagi és erkölcsi té-
nyezők hátráltat ják. Az ilyen 
kapcsolatok a házasság felé ten-
dálnak, ez pedig — a végzős 
hallgatókat leszámítva — egye-
sek szerint „nem kívánatos". 
Egyrészt anyagi okokból nem az. 
Az albérlet drága, de még ha ki 
is tudják fizetni, akkor sem op-
timális megoldás. Jönnek a gyere-
kek is, amit már kevesen bírnak 
el anyagilag. Hát az erkölcsi ol-
dal? A társadalom természetesen 
a tan- ' l ist tekinti fő feladntnnk-
nak. A tartós szerelem, a házas-

ság — a megnövekedett nehézsé-
gek, a fokozott idegi megterhelés 
(gyerek) miat t — nagy valószínű-
séggel ront ja a hallgatók tanulmá-
nyi eredményeit. Így sokan nem is 
nézik jó szemmel a hallgatók 
házasságkötését. 

Szerelemre azonban minden-
kinek szüksége van, tehát meg 
kell szerezni. Hogyan? Az előb-
biek alapján nem csoda, ha so-
kan azt válaszolják: olcsónI 

De mennyit is ér valójában ez. 
a felszínes megoldás? A felelős-
ség súlya ugyan csökken, de 
nem nyúj t beteljesedést. Nem te-
remti meg a biztonságérzetet a 
kapcsolatban, súlyos érzelmi tö-
réseket okozhat 

Az Idő halad 
és egyre többen belátják, nem 
az a megoldás, hogy az egyete-
misták ne éljenek nemi életet, 
vagy csapongóan szerezzenek kie-
légülést. Szükségük van a nor-
mális szerelmi életre. Gyors vál-
tozást azonban semmiképpen 
sem várhatunk. A tendencia már 
most a tartós, mély kapcsolatok 
felé mutat. Meghatározóvá azon-
ban csak hosszabb anyagi és er-
kölcsi emelkedés után válhat. 

Ennyit általánosságban és most 
nézzünk meg néhány kérdést. 

A lánytöbbség komoly problé-
ma. Amennyiben nem vitat juk 
az Ismertetett választási szem-
pontok helyességét, nyilvánvaló, 
hogy legnagyobb eséllyel meg-
felelő partnert a hallgatók között 
találhatnának. 

„Bármilyenáron" 
fér jhez menni „szükségmegol-
dás", tehát eleve nem lehet jó. 
A kérdés csak az: elitélhetők-e, 
akik ezt az utat választják? 

Abban, hogy nem sikerült 
partnert találniuk, objektív aka-
dályok is közrejátszottak. Példá-
ul: a nőtöbbség, a kevés szabad-
idő, a kapcsolatteremtésre nem 
megfelelő társasági formák. 
Amennyiben vidékre kerülnek, 
esélyük továhb c i k k e n Me' t azt 
ki gondolhatja, hogy az öt (ha 

ugyan van annyi) „szabad" falu-
si értelmiségi férfi valamelyiké-
vel pont összeillenek, ha már dz 
egyetemen sokkal nagyobb vá-
laszték mellett nem találtak 
megfelelőt? Ennek ellenére vi -
gyázni kell, a bármilyen ár túl 
nagy lehet! Az igények reálisab-
bá tétele, komolyabb szemlélet 
kívánatos! S ha valaki ezután 
sem találja meg azt, akit keres, 
inkább várjon. 

Befejezésül szeretném egy el-
gondolkoztató tényre felhívni a 
figyelmet. A nemi erkölcsnek kö-
ze! sincsenek általánosan elfo-
gadott törvényei. A felfogások az 
egyetem berkem belül is erősen 
különbözőek. Megkérdeztünk né-
hány hallgatót. Az eredmény le-
sújtó volt. Világosan látszott 
hogy egyáltalán nem gondolták 
végig azt, hogy hogyan és miért 
viselkednek úgy kapcsolataikban, 
ahogy éppen teszik. A mostaná-
ban divatos ösztönösség pedig 
többnyire nem visz ló irányba. 
Erkölcsi területen tehát aka«' 
tennivaló. 

Kíváncsian vá r juk : mások sze-
rint mi az oka a gyors par tner-
cseréknek? 
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