
természettudományi kar 
Sokféle „leg"-gel lehetne 

kezdeni a szegedi József At-
tila Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karának 
bemutatását: a TTK az egye-
tem legnagyobb kara, intéze-
teiben dolgozik a legtöbb 
akadémikus, e karról költö-
zik új Otthonba hamarosan 
a legtöbb tanszék stb., stb. 

Kár volna azonban most 
segítségül hívni az újságok 
„lég"-jeinek mutatós, ám 
csalóka skatulyáját; haszno-
sabb és főleg méltóbb a 
JATE TTK-járól egy kicsit 
historikusán, egy kicsit pe-
dig a számbavevők mérték-
tartásával írni. 

m 
Atrú elsőként érdemel em-

lítést, a kar — s természe-
tesert vélé együtt az egyetem 
— kora. Mint á ma is mű-
ködő tanszékek elődei, a ter-
mészettudományok bázisai is 
a húszas évek elején költöz-
tek át Kolozsvárról Szeged-
re, magukkal hozva mind a 
kiváló tudósok sorát, mind 
pedig az általuk irányított 
segédszemélyzetet. 

Némi hányattatás után 
végleges otthonra is leltek 
az egyes intézetek. A kémi-
kusok a Dóm tért övező 
épületnégyszög szobáinak, 
termeinek' egy részét foglal-
ták el, a biológiát, a föld-
rajzi tudományok képviselői 
a hatalmas Ady téri egye-
tem épületében kaptak he-
lyet, majd — igaz hosz-
szabb várakozás után — a 
matematikai tanszékek is 
megfelelő helyiségekhez ju-
tottak az egykori piarista 
gimnázium épületében. 

Szükség is volt a szaka-
datlan terjeszkedésre, hiszen 
mind a diplomáért dolgozó 
diákok, mind az ő tanítá-
sukhoz — s persze a kuta-
tásokhoz — szükséges beren-
dezések száma évről évre 
gyarapodott. (Sokat jelentett 
a Rerrich Béla téren álló 
Béke-épület tető alá hozása: 
itt újabb kémiai tanszékek 
kezdhették meg munkáju-
kat) 

E 
Ma, amikor általában 

már ezer nagydiák tanul a 
különböző szakokon, ismét 
elengedhetetlen a további 
nagyarányú bővités, amely-
nek keretében kilenc bioló-
giai tanszék kap új otthont 
Újszegeden. 

S ha már a TTK-s hall-
gatók ezres számát említet-

tük, illendő idejegyezni 
megoszlásukat is. A mate-
matika—fizika szakon ál-
talában 280, a matematika— 
földrajz szakon ' 80, a ' fizika 
—kémia szakon ugyancsak 
80, a biológia—kémia sza-
kon 110 hallgató tanul; a 
matematikusok közül pe-
dig 100, a biológusok kö-
zül ugyancsak 100, ra fiziku-
sok közül 50, a vegyészek 
közül pedig 200 várja a dip-
lomaosztást. Érdekességként 
azt is megjegyezzük, hogy a 
hallgatók közel 60 százaléka 
nő. . — • 

A természettudományi kar 
— sokféle és könnyűnek 
aligha mondható tantárgyaik 
miatt — leginkább tisztelt 
diákjai a matematikusok-
Ök a Bolyai Intézet Aradi 
vértanúk terén ál ló épületé-
ben hallgatják az előadáso-
kat, amelyeket összesen, négy 
matematika-tanszék. oktatói 
tartanak számukra. A hú-
szas évektől számos világ-
hírű tudós alapozta meg a 
szegedi matematikusiskolát: 
Riesz Frigyest, Haar Alfré-
dot, Kerékjártó Bélát, Sző-
kefalvi-Nagy Gyulát egy-
aránt a tudományág legje-
lesebbjeiként tisztelik. Ha-
sonlóképp sok ország ku-
tatói előtt ismert a ma is 
Szegeden tanító Kalmár 
László, Szőkefalvi-Nagy Bé-
la, valamint a nemrég nyu-
galomba vonult Rédey Lász-
ló neve. akik számos könyv-
ben, tanulmányban tettek bi-
zonyságot kiváló képessége-
ikről. 

A Bolyai Intézetben folyó 
munkának országra szóló ér-
dekessége, hogy az épületben 
működik az a Minszk—22-es 
elektronikus számológép, 
amely egyrészt a program-
tervező matematikusok ok-
tatását segíti, másrészt 
„külső" megrendelésre is 
dolgozik. Mint a Délmagyar-
ország korábban már be-
számolt róla, a szegedi 
Minszk—22-es végzi majd 
el az országgyűlés által 
megszavazott új közlekedési 
koncepció számításait 

E 
A fizikusok? ö k — a „ha-

gyományos" tudnivalók mel-
lett — egy idő óta sok új-
donsággal is megismerked-
nek. Különösen azok a hall-
gatók kapnak speciális kép-
zést, akik valóban fizikus-
ként — tehát nem egyéb 
szakokat is oktató tanárként 
— fognak elhelyezkedni. 
Számukra sok tudományos 
érdekességet mutat be az 

elméleti fizika, a kvantum-
mechanika és a magfizika 
tudománya. Szükséges meg-
jegyezni, hogy a fizikusok 
üzemékben és kutatóinté-
zetekben egyaránt vállalhat-
nak munkát. 

Ami a kémikusképzést il-
leti, erről ugyancsak azt 
kell tudni, hogy tanárokat 
is, kutatókat is képeznek a 
szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemen. összesen 
hat kémiai tapszék munka-
társai foglalkoznak a hall-
gatókkal,-akik — mint em-
lítettük — pedagógusként, 
illetve . vegyészként - foglal-
hatják el állásukat. Az utób-
biak általában üzemmérnöki 
beosztást kapnak: a gyógy-
szer-,. a festék-, a gumi-, az 
élelmiszer-, a konzerv-, a 
kőolaj-, a földgáz-, és a mű-
anyagipar tudja foglalkoz-
tatni őket. 

A földrajztudományok sze-
gedi hallgatói tanárok lesz-
nek. ö t év alatt megtanul-
ják az ásvány- és kőzet-
tant éppúgy, mint az éghaj-
lattant, valamint a csillagá-
szati földrajz tudományát. 
Az említett és a- nem emlí-
tett — ám kötelező — isme-
retanyag birtokában a föld-
rajz tanítására kap jogot 
minden sikerrel diplomázott 
„geográfus". 

E 
Végezetül a biológia tudo-

mányának a JATE-n tanuló 
diákjait kell bemutatni. 
Azokat a fiatalokat, akik — 
választásuk szerint — nem-
csak tanári diplomával vé-
gezhetnek, de — akár a fi-
zikusok, vegyészek — bioló-
gusokként is el tudnak he-
lyezkedni. Különösen az ő 
speciális képzésüket segíti 
majd a Magyar Tudományos 
Akadémia Újszegeden épülő 
Biológiai Kutató Intézete, 
valamint az a korábban már 
említett kilenc biológiai tan-
szék, amelynek kijelölt he-
lye ugyancsak a Tisza „túl-
só" partján van. 

Mint dr. Szalay László 
egyetemi tanár, a természet-
tudományi kar dékánja el-
mondotta, az újszegedi épít-
kezéstől nagyon sokat vár-
nak. Az akadémiai intézet-
ben nem kevesebb, mint 15!) 
kutató dolgozik majd, és az 
új otthonba kerülő tanszé-
kek is lényegesen fokozhat-
ják munkájukat. 

Közhely, de így van: a 
JATE Természettudományi 
Kara nagy jövő előtt áll. 

A. Lt 

Amatőrfilmek gálája 
Ha egy verseny gálaest-

jéről szabad következtetni a 
mezőnyre (minőségi, tartal-
mi. formai mutatókban) — 
akkor a Juhász Gyula Mű-
velődési Központ pénteki 
közönsége ismét egy estével 
tájékozódott a XVII. Or-
szágos Amatőr Filmfeszti-
válról. Illik tehát ideírni: 
amikor a Csongrád megyei 
Ama tőrfilm Klub évi rend-
szerességgel Szegedre impor-
tálja az éppen soros fesz-
tivál díjnyertes alkotásait, 
látványosan teljesiti népmű-
velési feladatát. Köszönet ér-
te akkor is, ha a vetítések 
időtartama, lebonyolításának 
körülményei nem minden-
ben felelnek meg az átlag-
moziközönség türelmi nor-
máinak. De hát az amatőr-
film amúgy is jobbára bei-
só érdeklődésre pályázik. 

A szegedi gálaesten 14 fil-
met vetítettek. A korábbi 
évjáratokhoz képest a fil-
mek kevés tartalmi gazdago-
dást mutattak, az amatőr lá-
tásmód frisseségét, felszaba-
dultságát, hiányolhatjuk be-
lőlük. Az alkotók vagy a ré-
gi receptek szerint dolgoz-
ták (különleges foglalkozású 
emberek portréi, a szülés 
misztériuma, nyár, Balaton 
stb.) — viszont letagadhatat-
lanul érettebb technikával 
—> vagy * hivatásosak esz-
köztárából kölcsönöztek (las-

sított felvételek, fotómontá-
zsok stb.). ízig-vérig amatőr-
produkció csak néhány 
akadt. Ilyen az animációs 
filmeket másodmagával kép-
viselő Váltakozó áram, a mis-
kolci jogtanácsos, dr. Gulyás 
László nagydíjas munkája. 
A szerzó már korábban f i-
gyelmet keltett a tárgyi vi-
lágot humanizáló gazdag 
fantáziájával: a gyufaszálak 
háborúja után most a vil-
lanyégők meséltek egy szél-
hámos-szerelmes kalandjai-
ról. Máskülönben a tény. 
hogy kevés rajzfilm szere-
pelt, a technikai nehézsé-
geknek tudható be; időrab-
ló, nagy fáradságú munká-
val bizonytalan kimenetelű 
produkciót csinálni — hálát-
lan vállalkozás. Matsóczy 
Béla Zoó-ja szintén rajzfilm, 
azt az ismert táncdalt Il-
lusztrálja, melynek refrénje 
a film poénja: „engem csak 
a majom érdekel". Egyetlen 
beat-számra, a Naplementé-
re készült a makói Danis 
Barna Impresszióba, is: az 
Omega-együttes csendes-bús 
dalára filmkockákat idézett 
a vietnami háborúról ideér-
kezett felvételekből: megrá-
zó erővel, dinamikusan. 

A szegedi filmeseket im-
már bérletben reprezentáló 
dr. Németh András sebész-
orvos ezúttal szűkebb pát-
riájából, a klinikai műtőasz-
talról választott témát: szív-

billentyű-átültetést. A film. 
színes technikával, a maga 
nemében tökéletes, a laikus 
néző figyelmét is valósággal 
odaszögezi a vászonra. Sem 
a műtétet végző orvos, sem 
a páciens nem látható, a ka-
mera szinte végig csak az 
akció alanyát, a szívet fény-
képezi. A Szívbillentyűt fo-
gadó megkülönböztetett taps 
nem az ismerősök gesztusa: 
a film értékeinek felfedezé-
se. Dr. Németh András már-
cius 9-én a Sajtóház mű-
vészklubjának vendége lesz, 
ahol ismét levetíti filmjét. 

N. I. 

Horváth Béla 
elvtárs 

búcsúztatása 
Hetvenhetedik éves korá-

ban meghalt Horváth Béla 
elvtárs, a magyar és nemzet-
közi munkásmozgalom régi 
harcosa. 

Az első világháború idején 
hadifogolyként ismerkedett 
meg Oroszországban a for-
radalmi tanokkal, s a Nagy 
Októberi Szocialista Forra-
dalom idején maga is fegy-
vert fogott a proletárhata-
lomért. A Vörös Garda tag-
jaként részt vett több Kol-
csak elleni ütközetben, fő-
ként Vernyedinszk környé-
kén. Kint nősült meg, s oro6z 
feleségével tért haza Sze-
gedre 1921-ben. A Horthy-
rendszer éveiben is tevéke-
nyen részt vett a munkás-
mozgalomban. A pártba 
1945-ben lépett be. A fel-
szabadulás hónaoiaiban tol-
mácsként működött, maid a 
fűtőházban dolgozott 1957-ig. 
nyugdíjba vonulásáig, A fű-
tőházban sokáig párttitkár, 
pártvezetőségi tag volt. Nyu-
galomba vonulása után a 
szakszervezet területi bizott-
ságában tevékenykedett. A 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulóján 
a Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa Elnökségétől meg-
kapta a Harci Érdemekért 
Érdemérem kitüntetést. 

Horváth Béla hamvasztás 
utáni búcsúztatása február 
24-én, kedden délután 3 
órakor lesz a Belvárosi te-
mető űj ravatalozójában. 

Kél levél -
egy hakni 

Indulatos postát kap-
tunk. Bár szerkesztősé-
günkben hideg közömbös-
séggel forgatjuk a névte-
len leveleket (a rejtvény-
fejtést olvasóinkra bízzuk), 
ennek szokatlanul heves 
sorai azonban érdekes asz-
szociációkat keltettek. Mi-
után szerzője lebilincselő 
tájékoztatót nyújt az új-
ságírás feladatairól, néhány 
témát javasol, majd eme 
rövid, lendületes bevezető 
után az éppen soros sérel-
mét tárja elő: „ha szabad 
megkérdeznem, kit érdekel 
Szegeden, hogy a pesti 
Operában a Porgy és Bess 
előadásán egy kecske is sze-
repel . . . arról azonban b. 
lapjuk nem ad híradást, 
hogy a szegedi színház né-
hány tagja: (Iván Margit, 
Lakky József, Király Le-
vente, Kovács Gyula, Réti 
Csaba és a Móra művelő-
dési otthon zenekara) négy 
napon keresztül hat elő-
adásban vendégszerepelt 
Jugoszláviában a Banja 
Lukai-i földrengés sújtotta 
károsultak javára... A 
fenti híradásban, ha jól 
meggondoljuk, még poli-
tikum is lenne és nem is 
akármilyen! stb." 

A sors iróniája: másik 
levélről is értesültünk. 
Barta Sándoréról (Zenta, 
Muskatiroviceva bb. III. 
bejárat), akinek a szege-
diek vendégjátékát mélta-

tó sorait az újvidéki Ma-
gyar Szó leközölte. Belőle 
némi felvilágosítást ka-
punk erről a „nem is akár-
milyen politikumról": „Me-
rem állítani, hogy a tömött 
színházterem közönségének 
jó része bizony csalódottan 
és keserű szájízzel tért ha-
za, a finálé még javában 
tartott, de a ruhatárhoz 
nem lehetett odajutni. Azt 
azonban már nem merném 
állítani, hogy az egyébként 
bizonyára remek szegedi 
együttesnek az lett volna a 
célja, hogy lejárassa a vi-
lágszerte nagyrabecsült ma-
gyar h u m o r t . . . csak ép-
pen azt hagyták figyelmen 
kívül, meddig terjed a jó 
ízlés határa (Gondolok itt 
a pongyola szövegmondás-
ra stb.)" A továbbiakban 
leírja, „az operaénekesnó 
betegségére hivatkozva ab-
bahagyta az éneklést, j 
mondván, nem akar adósa 
maradni a közönségnek", 
aztán „nem vártuk, hogy 
azt higgyék •rólunk, csak 
malacságokon tudunk de-
rülni", és tárgyilagosan 
megjegyzi „a kíséretet 
szolgáltató beategyüttes 
kétség kívül klasszist kép-
visel." 

Röviden ennyit az érem 
két oldaláról. Az egyik le-
velet szerzője lakhely-pon-
tossággal aláirta, a másik, 
a szegedi, anonym. Ki le-
hetett? 

Az őrüli" majom OFOTÉRT-
vásár 

Szent-Györgyi Albert könyvéről 
' A hagyomanyo6 tavaszi 

Szent-Györgyi Albert, az gátjuk, ha az újságokat ol- j kedvezményes vásárt február 
Egyesült Államokban élő No- vassuk. nagy részük háború- 23 március 10. között tartia 
bel-díjas biológus rövid, alig ról. öldöklésről. avilko6ság-
40 oldalas könyvecskét írt r ó l - atombombákról, rakéták-
mffom k S T A ^ „ ^ ü ról. gázokról, baktériumfegy-majom címmel. A könyv ro-
videsen megjelenik egy New vérekről, napalmról, a nö-
York-i filozófiai kiadóválla- vényzetet pusztító vegysze-
latnál. A világhírű tudós ta- r e k r 6 k f o j t ó ü r g é k r ő l szól 
nulmányában azt hangoztat-
ja. hogy véleménye szerint 
az emberiség önmagát pusz-
títja el, ha jelenlegi irány 

— a háborúról. Úgy tűnik, 
minden eszménk a halálra 
orientálódik" — mondotta. 

Mint ismeretes. Szent-
vonalát folytatva a tudo- Györgyi Albert több ízben is 
mány eredményeit nem sa- állást foglalt az Egyesült Al-
ját javára, hanem saját ma- larnok vietnami háborúja el-
ga ellenében használja f e l « cikkekben, n.vilatko-

A 76 éves tudós a könyv zatokban követelte annak be-
megjelenése alkalmából ter- felezését, 
jedelmes interjút adott a New ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
York Times-nak. amelyet a 
lap pénteki száma közölt. 
Interjújában kijelentette: vé-
leménye szerint az amerikai 
társadalom és a világ nagy 
része esztelen, öngyilkos mó-
don viselkedik. „A vi lágnagy 
részén a gyermekek fele es-
te éhesen fekszik le. s köz-
ben mi milliárdokat fordí-
tunk acélra, vasra, tankok-
ra" — mondotta, hangsú-
lyozva. hogy erkölcsi köte-
lesséeének érezte az állás-
foglalást. A New York 
Times munkatársának kije-
lentette: „Ha a híreket hall-

a t OFOTÉRT — jelentette 
be szombati tájékoztatóján 
Somogyi Béla vezérigazgató. 
Ez idő alatt teljes értékű, 
jól ismert és kedvelt cikke-
ket hoznak forgalomba 20— 
40 százalékos engedménnyel. 
Kedvezményes áron kerül 
forgalomba 20 millió forint 
értékű árú — közte 12 000 
közepes és nagy teljesítmé-
nyű fényképezőgép, 2000— 
3000 f i lmfelvevő és leadó 
stb.. stb. 

Szeged szobrai 

P I A C 
A tegnapi piacon a Hód-

mezővásártielyi Kisállatte-
nyésztő Egyesület, a város-
ellátó és a MÉK is árult ba-
romfit, összesen 1250 dara-
bot. A csirke és a tyúk 24— 
28, a pulyka és a hízott kacsa 
26—30 forintba került kilón-
ként. A forráskúti Haladás 
és a Mihályteleki Üj Élet 
Termelőszövetkezet zöldség-
féléket a Móra Tsz pedig — 
mintegy 35 ezer darab — 
tojást kínált a háziasszo-
nyoknak, egyenként 1,20— 
1,40-ért. Az árak változato-
sak voltak, csupán a szár-
nyasokat nem akarják ol-
csóbban adni. Alma és szőlő 

Sok baromfi, 
váitoxó árak 

ts nagy mennyiségben került 
a standokra, áruk elfogad-
ható vo l t A néhány napja 
hiányolt spenót és fokhagy-
ma ismét megjelent a pia-
con, azonban egyelőre drá-
gán. 

A r u : á r a : ( - tő i - ig ) 
a lma kg 3,00— 6,00 
szőlő kg 6,00— 8.00 
dió kg 15.00—18,0' 
dióbél kg 68,00— 
m á k kg 36,00—38,00 
g j ö k é r kg 1 00— 
s á r g a r é p a kg 2,50— 3,00 
v ö r ö s h a g y m a kg 5.00— 6,00 
f o k h a g y m a kg 16.00—20,00 
szá razbab kg 18 00—16,0' 
cs i rke kg 28.00— 
t y ú k kg 24.00— 
p u l y k a kg 26,00— 
hízot t kacsa kg 30.00— 
to l á s d b 1.20— 1.40 

Egészséges nő, Egészséges férfi 
(181—182.) Az SZTK Központi Rendelőintézetének 

homlokzatát díszíti az Egészséges nő és az Egészséges férfi 
című épületdíszítö szobor. A két alkotást Lóte Eva készí-
tette. 
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