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fiz egyetemi levelező ofcfalás 
a kulturáis forradalom szolgálatában 

Mi akadályozza az eredményes munkát 
a Szegedi Tudományegyetemen ? 

A kultúrál l i forradalom 
dontó szakaszát é l jük, s na 
visszatekintünk az elmúlt 
tizetiöt év a la t t megtett út-
ra, ebben a vonatkozasban 
is megál lapí that juk: az évr 
századokon át elnyomott, s 
most a hosszú évszázadokig 
nyakunkon terpeszkedő döly-
fös kisebbség önkénye alol 
felszabadult népi alkotókedv, 
a tudás éhsége és szomja 
határtalan feladatok megol-
dására tesz képessé bennün-
ket. 

Az MSZMP művelődéspo-
litikai irányelveiről kiadott 
határozat e feladatok jegyé-
ben szülelett. A határozat 
leszögezi, hogy egyrészt a 
művészeti és tudományos 
életnek a felnövekvő ú j ér-
telmiség segítségével történő 
alapvető átalakí tásán, más-
részt a munkásosztály mű-
veltségi színvonalának álta-
lános és jelentós mértékű 
emelésén keresztül el kell 
érni, hogy a munkásosztály 
ezen a téren valóságosan is 
uralkodó osztállyá váljék. 

Nagyon fontos forma 
E cél elérése természete-

sen nem történhet meg má-
ról holnapra De kormányza-
tunk rendelkezései, kul turá-
lis politikánk, s ezen belül 
az iskolapolitika, az iskola-
reform", az 5 - f l - c s oktatási 
rendszer bevezetése, a tár-
sadalmi ösztöndíjak megva-
lósított és sikeresen bevált 
rendszere, s a többi fontos 
intézkedések egyenes utat 
vágnak számunkra a végső 
cél felé. S hogy az egyik 
legfontosabb állomásról be-
szél jünk: a felsőoktatási in-
tézményeinkben folyó esti és 
levelező okta tásnak egy bi-
zonyos ideig kulcsszerepe 
van e feladat elérésének biz-
t o s i t ó s á b j ^ 

Kevés a diplomával 
rendelkező szakember 

Nemrégiben a Csongrád 
megyei pártbizottság ülésén 
állapították meg, hogy a me-
gye iparának vezetésében 
kevés a diplomával rendel-
kező szakember, de hiány 
van a technikusi végzettség-
gel rendelkező szakemberek-
ből is. És ekkor joggal ve-
tet ték föl,, hogy a vezetők 
egy része ér thetet lenül nem 
él a tanulás kínálkozó lehe-
tőségével, sőt vannak olyan 
vezetők ls, akik tanulni 
akaró beosztott jaikat akada-
lyozzók e szándékuk megva-
lósításában. 

A f z e g e d i egyetemek ugyan 
nem képeznek ipan szakem-
bereket, de itt is — külö-
nösen a Tudományegyetem 
Természettudományi. Karán 
— szembetűnően kevés a le-
velező hallgatók száma. S 
ezek a hallgatók ts többsé-
gűkben, m á r végzett tanárok, 
ekik meglévő szakjuk mellé 
ú j szakot kívánnák szerezni 
levelező úton. 

A megállapítás alól egye-
dül a Jogtudományi Kar 
képez kivételt. Itt az 1959— 
bO-ás tanév adatai szerint a 
hallgatók 72,8 százaléka le-
velező hallgató, vagyis a 
nappali hallgatók létszámá-
nak csaknem háromszorosa. 
Ez a szám önmagában ör-
vendetes tény. de nem mond 
semmit azokról a problé-
mákról, amelyekkel éppen a 
levelező oktatás tekintetében 
küzd a kar . Vessünk össze 
a fenti számmal egy másik 
számot. Az 1958—59-es tan-
é iben fölvett 244 elsőéves 
leéelezö hallgató közül eb-
ben a tanévben csak 16(1 
folytat ta tovább másodéven 
a tanulmányai t . 

A csaknem 700 főnyi le-
velező hallgató miatti felüle-
tes uj jongás helyett Inkább 
azt vizsgáljuk meg, ml az 
oka ennek a meglepően 
nagyfokú lemorzsolódásnak. 

Mi az oka 
a. „lemorzsolódásnak"? 

A kari tanácsülésnek és a 
kar módszertani bizottságá-
nak is a levelező hallgatók 
problémája okoz ú j ra és ú j -
ra legtöbb gondot. Dr Ma-
day Pál és dr. Bólya Lajos 
tanszékvezető professzorok 
kari tanácsülésen elmondott 
elbfldványatkban igen rész-
letesen elemezték ezeket a 

kérdéseket. Mindenekelőtt 
nagy. problémát, okez az el-
múlt három év alatt ugrás-

szerűen növekvő létszámú 
levelező hallgatóság képzé-
sének megfelelő biztosítása. 
A kar tamzemélyzetének 
létszáma ugyanebben az idő-
ben jóformán semmit nem 
változott, bár a professzorok 
és az egyes tanszékekhez 
beosztott oktatók arányosan 
elosztva végzik a megnöve-
ked'ett oktatási feladatoka1. 
A megterhelés azonban így 
is - aránytalanul nagy. 
A hallgatók véleménye 

Ez az érem egyik oli^la. 
S mit mondanak maguk a 
hallgatók? Mi a másik oldal 
véleménye? 

Sada János a MAV Igaz-
gatóságon dolgozik. Másod-
évre jár. 

— Bár az utóbbi időben 
nekünk, szegedieknek köny-
nyebb lett a helyzetünk — 
kezdi —, mivel heti 8 órá-
ban előadásokat is hallgat-
hattunk az egyetemen, még-
is nagy gond számunkra a 
megfelelő tankönyvek be-
szerzőbe. Állandó zökkenők 
vannak a jegyzetellátásban 
ts. Pedig mi jtíbbára ezekre 
a' tankönyvekre és Jegyze-
tekre . vágyunk utalva. Na-
gyon fontos volna, ha zavar-
talanná tennék a jegyzetel-
látást . . . 

Fülöp Szilveszter 1 az Or-
vostudományi Egyetem gaz-
dasági igazgatóságának dol-
gozója. Stzinlén másodévre 
jár. 

— Ügy gondolom, sokat 
segítene különösen rajtunk, 
szegedieken -r- válaszol —, 
hg tovább növelnék az esti 
egyetemi előadások és a kon-
zultációk szómát. Ez segítené 
a jegyzett és tankönyvgon-
dpktt. incgp.ldáíiá.t, Js - . Á j i ^ j t í -
vül pedig, rendszeres kapcso-
latot TJiV.toSítáhá áz o'ktatók-
kRl. gyakoribb lehetőséget 
adván..su rtK: hogjL Anitán ulás 
közben felmerülő kérdésekét, 
velük megbeszéljük . : . 

Kevés a támogatás 
a vállalatok részéről 
Figyelemre méltó észrevé-

tel, különösen ha kiegészít-
jük azzal a ténnyel, hogy 
például az 1957—58-us tan-
évben a levelező hallgatók 
31 százaléka nem tett Idő-
ben eleget vizsgakötelezett-
ségének, s hogy összesen 54 
hallgató maradt iavol iga-
zolatlanul az év végi szigor-
latokról. A helyzet az el-
.múlt 1958—59-es tanévben 
sem volt jobb. Vizsgák ide-
jén a kar dékáni hivatalát 
nagyon sok hallgató keresi 
fel vizsgahalasztási kérelem-
mel, s a hullgalók túlnyomó 
többsége mindig levelező. 
Milyen okokra hivatkoznak? 
Kisebb részben családi okok: 
betegség, jdózavar stb. Na-
gyobbrészt azonban ilyenfé-
lék, mint például az alábbi: 

"Kérem, hogy szigorlatai-
mat elhalaszthassam későbbi , 
időpontra, mert a vállalat 
nem adta ki a számomra 
járó tanulmányi szabadságot 
a szigorlatokat megelőző he-
tekben, s így nem tudtam 
vizsgáimra felkészülni . . .* ' 

Való igaz — világosít 
föl bennünket Maday Pál 
dékánhelyettes —, hogy 
egyes vállalatok úgy kezelik 
az ilyenféle tanulmányi sza- • 
badságot kérő beosztottjai-
kat, mintha azok tanulása 
pusztán egyéni passzió vol-
ná, s abból a vállalatnak 
semmi haszna nem származ-
hatnék. Két esetben az is 
előfordult,' hogy amikor a 
kitűnő vizsgaeredményt el-
ért - hallgató eredményét. tu-
datta fölötteseivel, azok di-
cséret helyett mintegy bün- . 

'tatéiképpen nehezebb mun- . 
kakörbe helyezték, • mond- . 
ván: ha magának ennyi ide-
je van a tanulásra, biztosan 
csak a napot, lopja eddigi 
beosztásában, ahelyett, hogy . 
dolgoznék. Az egyik iskola-
igazgató pedig egyszerűen 
nem engedte el az iskolájá-
hoz beosztott hallgatót kon-
ferenciára. 

Amire fel kell 
figyelni 

Nem alaptalan tehát ar-
ról bestéim", hogy'1 egyes vál- 1 

lalatok és intézmények, va-

lamint azok vezetői érthe-
tetlenül közömbösek, vagy 
esetleg bizalmatlanok olyan 
beosztottjaik iránt, akik vál-
lalják a napi munka mel-
lett az egyetemi tanulmá-
nyok fáradságos terhét. Pe-
dig ha másra, nem, fölfigyel-
hettek volna már arra a! 
rendelkezésre, hogy 1962-tól 
kezdődően bizonyos vezető 
pozíciókat csak diplomával 
rendelkező személyek tölt-
hetnek be. 

A hallgatók hibái 
Természetesen nagyon sok-

szor hibásak maguk a hall-
gatók is. Előfordul, hogy 
egyszerűen, minden' indoko-
lás nélkül távol maradnak a 
konzultációkról, konferenci-
ákról és vizsgákról, s a kar 
hozzájuk küldött levelét. is 
válaszolaüanul. hagyjuk'.- E z 

persze szélsőség, a hallgatók 
többsége komolyan, tanulni 
akar, nem egyszerűen csak 
diplomához jutni. Említettük 
már, hogy az első év után 
h legnagyobb a lemorzsoló-
dás. Ennek talán az az oka, 
hogy-a, .tanulók még nem 
rendelkezhek elég tanulmá-
nyt tapasztalát tal. nincs ru-
tinjuk a vizsgákra, vujp fel-
készülésben, s az é v végi 
szigorlatok feladatával nem 
tudnak megbirkózni. Sokan 
panaszkodtak . három első-
éves szigorlati tárgyra: a ró-
mai jogra, valamint a m a -
gyar és az egyetemes jog-
történetre is. Hogy a* anyag 
túlságosan elvont, általános, 
nem gyakorlati, és hogv a 
vizsgáztatók is szigorúbbak 
a kelleténél. , Nem vi-
tatjuk, hogy szüksége van-e 
a lévelező hallgatóknak e 
tárgyak' ismeretanyagára, de 
ezzel kapcsolatban felhív-
nánkvegy pcob^unár*. 
a n gyein;? t __ 

Merev sémák 
Túlságosan ' uniformizált, 

merev sémák szerint törté-
nik a levelező hallgatók ok-
tatása. Az oktatás rendszere 
nem veszi figyelembe a le-
velező hallgatók satátos kö-
rülményeit. speciális hely-
zetét. Mennyivel hasznosabb 
volna, ha általános jogi kép-
zés helyett a levelező hall-
gatók esetében dominálna a 
sppciélts jogi képzés; ha 
például az államigazgatástól 
és a tanácsoktól jövő hall-
gatók különösen részletes és 
kimerítő képzést kapnának 
a pozíciójuk helyes betölté-
séhez, munkáluk eredmé-
nyes ellátásához szükséges 
jogi ismeretekből. . . Ez ta-
lán megkönnyítené a hallga-
tók számára a tanulást és 
ugyanakkor a mostaninál 
sokkal alaposabban elsajá-
títhatnák a-számukra szük-
séges speciális jogi ismere-
teket. . 

Az esti. egyetemi oktatás 
bevezetéséről hozott rendetet 
végrehajtási Utasítása tartal-
maz néhány, olyan rendelke-
zést ls, amely éppen az itt 
fölvetett problémák megol-
dásához nyú j t rnajfl hatha-
tós segítséget. Az utasí tás ki-
mondja , hogy az esti egye-
temi hallgatók számára heti 
3—4 alkalommal legalább 
12—16 órát kell biztosítani 
egyetemi előadások hallgatá-
sára. s hogy a levelező hall-
gatók számára is évente leg-
a lább 30, Illetve humán 
szakokon 18' napot. kell 
biztosítani egyetemi kötelező 
foglalkozásokon való rész-
vételre. A rendelettel kap-
csolatban megfontolandó, 
hogy a szegedi levelező jog-
hallgatók nagy számára való 
tekintettel nem volna-e cél-
szerű az esti egyetemnek 
megfelelő oktatási formát 
kialakítani. Ehhez természe-
tesen ugyancsak az oktató 
kar számának emelésére 
volna szükség. 

A fölvetett kérdések min-
denesetre bizonyítják: na-
gyon sok feladat vár itt 
megoldásra. 

Papp Lajos 

JeloDlhesdtt or, egyik 
öi'én t a l á l a t 
tulafdonosa 

A lottó 18. játékhetén Is-
mét akadt két öttalálatos 
szelvény. Ezekre egyenként 
680 764 forint nyeremény jut. 
Négyes találatot 81 fogadó 
ért el, nyereményük egyen-
ként 21 747 forint. A hárem-
t afe la tos szelvények száma 
5140, nyereményük egyen-
ként 342 forint: A kéttalála-
tos szelvényekre egyenként 
15,10 forintot fizetnek. 

Áprilisban három ötös. 
majd három telitalálatnak 
ls beillő négyes, s a hónap 
utolsó sorsolásán,,, a 18. já-
tékhéten ismét két ötös ta-
lálat akadt. 

Az egyik öttalálatos szel-
vény tulajdonosa szombaton 
a kora délutáni órákban 
már jelentkezett a Sportfo-
gadási és Lottó Igazgatósá-
gon. Az 5 743 727 számú, 
880 764 forintot érő szelvényt 
Horváth István, a 31. számú 
Építőipari Vállalat dömper-
vezetője töltötte ki. Elmon-
dotta, hogy néhány hónapja 
költözött fel felesége a 'fővá-
rosba,- ahol albérletben lak-
nak. így a nagy nyeremény 
segít legnagyobb problémá-
jukon: családi házat, bútórt, 
ruhaneműt vásárolnak. A 
pénzt egyelőre takarékba te-
szi, s mindig-annyit vesz ki 
belőle, amennyi a vásárlásra 
kell. A szerencsés nyertes 
úgv tervezi, hogy később 
•még személyautót is vásárol 
a nyereményből. • 

DCűizantís 

Jön az enyhe idő 
A Meteorológiai . Intézet 

távprognózis osztályán el-
mondották, hogy május 5. 
körül valószínűleg erőtelje-
sebb felmelegedés kezdődik, 
s az időjárás visszazökken 
a normális medrébe. Azt is 
lehetségesnek tartják a szak-
emberek — volt-már ró szá-
nios púlria , hogy a "menet-
rend.* •fczeviht m'áj'ü's 12-én 
érkező fagyosszeníek a szo-
kottnál előbb, már -áz el-
jnúll;,'héten kiadták-"mérgü-
ket, s. a jövő héten várha-
tóan beköszöntő záporokkal, 
csendes esőkkel együttjáró 
langyos, ip nevelő időt már 
nem szakítják meg veszélyes 
fagyok. 

M " . i f ^ s f e m 

l K V . W , , .. ré . . ^ f e l i r é 

w & f S f e . . tóttik,, • h 
A parasztnak, kl fölszántja a, mezsgyét 
A gyárkémények füstjével üzen. 

jövő magját vetetted el, testvér!* 
S fölzúg körül a termő föld-üzem. 

- ." inrt l 

'. ; A zenei naptár 
eseményei 

Hozmán* meséi á j szeieptölckcl 

Of/enb.ach az érzelmes,dal.--Jezójévé. $ a könnyed, ro» . 

kel egyesítő operája, a Höf'f- ,zó . muzsika,. Szalalsy fetváii 
mann meséi, amelyet a Sze1 hajlékony, finoman árnyaló 
gedi, Nemzeti Színház pergő, pálcája, nyomán ezúttal sern 
látványos előadóiban nyúj- tévesztette el hatását a zsú-
tott az operarajongóknak, folt nézőtéren. A három női 
éppen ezzel a kettősséggel főszereplő'közül Mére Ottilia 
vált a francia szeJlgm „kife- előszór . énekelte Olympiát. A 

_ „ _ z e n e ' bravúrt biztosan győz-

Az ÉM Csongrád megyei Állami Építőipari Vállalat 
azonnali belépésre, szegedi munkahelyre felvesz 

kőműves és műköves 
szakmunkásokat 

Jelentkezni a vállalat munkaügyi osztályán, 
Szeged, Bocskay u. 10—12. sz. 

Hirdetmény! 
Védtöltések, csatornák és depöitiák 

líitermésének értékesítését 
1960. mujus 16—21. között hatjuk végire. Az egyes 
területek értékesítésének időpontjáról az Alsótisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Csoporttá, a 
szakaszmérnökségek, valamint az illetékes tót- oá 
csatornaőrök adnak felvilágosítást. . 

Alsótiszavidéki Víziigj/l Igazgatóság, Szeged, 
Sztálin sétány 4. szám. 

fe csengő hangjának üde 
koloru túráival, de a jgték-
baba pompás áriájához tar-
tozik a gépszerű mozgás 
utánzása, ami Szintén hi-
bátlan volt. A szerepről-
szerepre fejlődő énekesnő 
megérdemelt sikert aratott,. 
Iván Margit Giuliettgja meg-

. jelenésbei) és énekben har-
ronlkus alakítás. Beriál 

Valéria Antóniája újból iga-
zolta, hogy a zenei előadás 
csiszoltsága a figura benső-
jébe világít. •• Négyes szere-
pében az előadás .központja 
volt Horváth József sugárzó 
alakítása. Vargha Róbert 
Iloffmanja érett zenei és 
hangbeli . .teljesítmény. Meg-
lepően hatott Iván József, 
aki különösen Ferenc szolga 

• bájos áriájával. tudott lég-
kört . teremteni. .- Színészi és 
senei munkájával kimagas-
ló volt Ivánka Irén Miklós 
szerepében. Turján Vilma, 
Gaál József, Sinkó György 
és Seaima Ferenc az együt-
tes régi erőssegei. Hozzójyk. 
csatlakozik az énekkar és 
zenekar művészi- produk-
ciója. Sz. G,. • 

tA az Idegenforgalmi Hivatalt 
X X v l Klauzál tér- 7,. sz. 

• Vásárolhat: budapesti ipari vásári, 
utazási kedvezményekre jögositó igazolványt,t 

útikönyveket, bőröndcimKéket.. 
"Hívja, várja Szeged- szabadtéri képes levelezőlapokat. 

Fizető vendéglátószölgálalra szobák felajánlását elÖjeggéV 

TSZ-TAGOK! 
Tenyéssérett koeanüiáőt 
kaphatnak hitelbe* 

A szaporulatából 3 db. süldőt kell átadni szabadárnál 50 fillérrel magasabb 
áron és ebből kell megtér í tem a koca árát, amely kg-onként 18,50 Ft. Igé-
nyelni lehet az Adatforgalmi Vállalat kirendeltségein és felvásárlóknál. x 


