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A mindennapok tudománya 8. 

A föld leltárt titkai 
Olajbányászat, városépítés 

és iparosítás, vízgazdálkodás 
és árvízvédelem, természet-
és környezetvédelem, éle-
tünknek mind olyan terüle-
tei, amelyek a földtudomá-
nyok eredményeitől is elvá-
laszthatatlanok. Az ásvány-

És itt kapcsolódik össze az 
elmélet a gyakorlattal. A 
tanszék Alföldre vonatkozó 
ismeretanyagát, melyet évek 
hosszú során tártak fel, ipar-
centrikus csoportosításban is 
el kell készíteni. A földrajzi 
eredmények segítségével pe-

A tanszék kutatási ered-
ményei a kitermelés módját, 
a másodlagos kitermelés me-
todikáját határozzák meg. 

Az ipari szakemberek arra 
is kíváncsiak, milyen hatás-
sal van a természeti környe-

t a n i , geokémiai és kőzettani dig megpróbálják a l á t á m a s z - , a l l a D o t á - „ ^ f P uÁd6* t 
t a n s z é k e n lir R n u i o l u ( l u n t a n i a s / é n h i r i r n o é n ^ k i i t a t á dUdpOldra es tejlOOeSI tanszéken dr. Grassely Gyu-
la tanszékvezető egyetemi ta-
nárt kérdeztük meg, milyen 
iparág, milyen igénnyel ke-
resi fel őket. 

Az OKGT-vel 1970 óta 
szoros kapcsolatot teremtett 
a tanszék. Ennek nemcsak 
egyoldalú haszna van, azaz 
nemcsak az ipar nyer vele. 
A 'kutatót minden munkájá-
ban zlélkesíti az a tudat, hogy 
amit I tesz, az hasznosítható 
n gyakorlatban. Szerencsés 
helyzetben van a tanszék, 
hiszen „állomáshelyén", a 
szegedi medencében jelentős 
a • szénhidrogén-kutatás. Mi-
lyen'.tennivalókat ad a tan-

tani a szénhidrogén-kutatá-
sok prognosztikus tervezését. 
Munkájukkal a szénhidro-
gén-kutatás hagyományos 
módszereit szélesitik ki. Meg-
próbálnak olyan földrajzi je-
gyeket értékelni a tá j arcu-

tendenciáira a szénhidrogé 
nek kitermelése és felhasz-
nálása. Nem közömbös, ha-
tésára hogyan módosul a le-
vegő. a folyó- és talajvizek, 
a talajok szennyezettsége. A 

latéban amelvek feltehető k i t ö r é s e k környezet formáló 
következményeit is vizsgál-en kapcsolatban lehetnek a 

magszerkezettel, s így felfe- ták a kutatók. Például a 
, . , , , . szanki kút kitörése után 

^ ^ ^ „ ^ ^ ^ l ^ í t ? - valóságos cseppköbarlanggá géneket tároló szerkezeti for- változott 
mákat, amelyekre a geofizi-
kai. geológiai vizsgálatok 
végzőinek nem terjed ki a 
figyelmük. 

a táj. A házakra 
több tonnányi iszap fagyott 
rá. A kár ennél is nagyobb: 
sivatag lett a régi termőte-
rületből. 

Az olajipar felkérésére ju-
tottak el a kutatók Nagylen-
gyelbe, ahol karsztosodott 

széknek .ez a véletlen, egy be- mészkőből ered az olaj, míg 
eséS?»Feldolgozzak a kutatók a z Alföldön márgából és ho-
a } fúrások magmintaanyagát, mokkövekböl. A vizsgálatok 
a l fé l vetődött gyakorlati; kér- a z t mutatják, hogy az olajat 
désekre tudományos valaszt a földtörténeti krétakorban 
adnak, munkájuk kőzettani „ keletkezett, barlangszerű 
és ígcokémiai jellegű, amely- ^üregek tárolják, amelyek ak-
nek;-celja az.lhogy megadjak k o r jöttek létre, amikor Ma-
a kőzetek teljes geokémiai gyarország területén trópusi 
jellemzését. A fejlődés bizto. 
sftéka abban van, hogy 
mindezt összeveti az olajbá-
nyász is saját tapasztalatai-
v á ! 

A^tanszék azért is vállal-
kozhatott szerződéskötésre, 
mert i alapkutatásaik egybe-
vágnak az ipar kérésével. De 
a 'gyakorlati szakemberek el-
méleti tájékozottsága sem 
hiányozhat. Az egyetem eb-
ben. ' is segítséget nyújt. Az 
olajipar három vegyésze pél-
dául /féléves speciálkollégiu-
mon <vehetett részt. A későb-
biekben is megtesznek min-
dent, hogy kapcsolatuk ne 
azakadjon meg a tanszékkel. 
Annak sincs akadalya, hogy 
külső munkatársnak tekint-
sék őket, s Itt megszerezhe-
tik 4 az egyetemi doktori cí-
met.'is. 

Az i országos érc- és ás-
ványbányák képviselői is fel-
keresték az ásványtanosokat. 
A recski mélyszinti ércese-
désv kutatásában kértek se-
gítséget. Munkájuk a kőzet-
tani lés ércmikroszkópi vizs-
gálat alapján a kőzet és az 
ercesedés jellegének megha-
tározására Irányul. 

Nemcsak a föld mélye ér-
dekli a tanszéken dolgozó-
k a t , e n n e k hasznát látja a 
hódmezővásárhelyi porcelán-
gyár is. A különféle tűzálló 
termékek ásványi összetéte-
lének vizsgalatához megfele-
lő mikroszkópi technika ki-
dolgozására vállalkoztak a 
kutatók és arra, hogy kiala-
kítják a legmegfelelőbb pre-
parátumkészítési módszert. A 
kerámiaminták ulapján meg-
állapítják, hogy milyen ösz-
szefüggés van a tűzálló ter-
mékek előállítási módja, ége-
tési technikája, a felhaszná-
lás szempontjából fontos sa-
játosságok, és az ásványi ösz-
szetétel, a szöveti sajátságok 
között. Így közvetve tőlük is 
függ, hogy a háziasszony 
csupa dicsérő jelzővel látja-e 
el a gyár háztartásba került 
termékeit. 

Hasonlóan hasznos és na-
gyon szép munkát végeznek 
a természeti földrajzi tan-
szék kutatói. Csodálatos bar-
langfelvételek nézegetése 
közben dr. Jakucs László, | 
egyetemi tanár, a tanszék 
vezetője megjegyezte, hogy a j 
természeti földrajz célja 
nemcsak az, hogy a föld fel-
színén levő kőzetekben elő-
forduló alakzatokkal — he-
Ryekkel-völgyekkel — meg-
ismertessen bennünket. És 
nem is csak az, hogy ezek 
keletkezését, az őket létre-
hozó folyamatokat és erőket 
megértsük, hanem az. is, 
hogy ezek ismeretében meg-
keressük a módját a spontán 
érvényesülő természeti ener-
giák tudatos irányításának, 
a hasznobitás módjának. 

klima-körülmények uralkod-
tak. Jakucs professzor Ku-
bában is tanulmányozta az 
ilyen éghajlat alatt keletke-
ző barlangokat, és karsztcsa-
tornákat. 

lesz utakat építeni, fejlett 
centrumokat létrehozni. Eh-
hez azonban ismerni kell a 
tájat : a talajviszonyokat, az 
esetleges földrengésveszélyes 
zónákat, a süllyedő, emelke-
dő területeket stb. Ezért ké-
szítették el a kutatók az 
ÉVM felkérésére ennek a te-
rületnek a „telepítés-meg-
bízhatósági" térképét. 

Chikán Á g n e s 

Nagy teljesítményű 
információs berendezés 

Iskola ólat-
közelben Tiltás és tétel 

A Dél-Dunavölgy értékes 
tartaléka az országnak. Egy 
későbbi dunavölgyi ipari ten-

helye ez a terület ma , . 
amelyen valamikor célszerűi íSZu401 é s t a n a r i elgondolások 

Mióta az ú j Rendtartás ér-
vényben van, divattá vált az 
iskolai Házirend és Tanulói 
Szabályzatok között tallóz-
gatni. Én magam mindig 
nagy csodálattal adóztam 
ezeknek a tallózgatóknak. 
Csodálattal, mert vélemé-
nyem szerint hihetetlenül 
nagy intelligencia, pedagógi-
ai felkészültség, s nem utol-
só sorban beleélő-képesség 
kell ahhoz, hogy valaki anél-
kül, hogy egy iskola belső 
életét, légkörét, nevelési ér-
veit, neveltségi szintjét is-
merné, már magából a Házi-
rendből például megállapít-
sa, hogy az illető oktatási in-
tézményben mennyire él a 
demokrácia szelleme, milyen 
fokon áll a szocialista tanár-
diák viszony és így tovább. 
Annál is inkább nehéz, sze-
rintem, ítéletalkotásra vál-
lalkozni, mert ez az első 
olyan nagyobb iskolán belüli 
vállalkozás, mely tanulói, 

A korunkra jellemző „in-
formáció-áradaton" csak ügy 
tudnak úrrá lenni a szak-
emberek, hogy minél kisebb 
helyet igénylő tárolási mó-
dokat keresnek az informá-
ciótömeg számára. E tenden-
cia jegyében vagyunk tanúi 
a mikroképtechnika egyre 
nagyobb mértékű térhódítá-
sának. A filmszalagokon, 
filmlapokon való informá-
ciótárolással kb. 95 százalé-
kos helymegtakarítás érhető 
el. A mikrofotográfiai kép-
anyag számítógépes kezelésé-

vel a nyilvántartás és a visz-
szakeresés feladata is meg-
oldható. 

Szovjet kutatók most olyan 
integrált rendszerrel műkö-
dő információs berendezést 
hoztak létre, amely a film-
szalagon tárolt 1 millió mik-
roképből 10 másodperc alatt 
képes kiválasztani az éppen 
szükséges kockát. A kikere-
sett felvétel képernyőn jele-
níthető meg. vagy szükség 
esetén papír-visszanagyítás 
készíthető a kérdéses kép-
kockáról. 

és vélemények összehangolá-
sa alapján kísérli meg az 
eddiginél demokratikusabb 
együttélés, iskolán belüli és 
kívüli emberi magatartás 
szabályozását. S tudvalevő, 
hogy minden kezdet nehéz, 
nem volt tehát egyszerű má-
ról holnapra egy olyan sza-
bályzatot kidolgozni, mely 
minden szempontnak és kí-
vánalomnak megfelel. Ez 
esetben pedig inkább jóindu-
latú — s mindenekelőtt — 
hasznos és használható taná-
csok kellenek, nem pedig 
summás elmarasztalások. Ezt 
így kívánja a dolgok rendje 
és etikája. 

A sok gondolat és kérdő-
jel közül a pedagógusokat 
különösen foglalkoztatja: 
tiltson a Házirend és Tanu-
lói Szabályzat, vagy ne tilt-
son? Azaz: mondja meg vi-
lágosan, hogy mit szabad, 
mit nem, vagy ír ja körül 
szépen a dolgokat, s a dön-
tést az öntudatos fiatalság-
ra bízva legyen a Házirend 
és Tanulói Szabályzat talán 
olyan „Házi Jótanácsok 
Gyűjteménye", 

Véleményem szerint az 

igazság a két alternatíva kö-
zött van: legyen a Házirend 
és Tanulói Szabályzatban 
tiltás, meg az ifjúság öntu-
datos belátására bizotl tétel 
is. Ahogy azt a tartalom és 
a célszerűség megkívánja. De 
az biztos, hogy ne olyan le-
gyen, ami sem öntudatra, se 
tilalomra nem épít, hanem 
semmit sem előírva és köve-
telve, a legkényelmesebb ál-
láspontra helyezkedvén, a 
tanulók közé dobja a „gyep-
lőt". 

Nagyon sok diákkal be-
szélgettem a Házirend és 
Tanulói Szabályzat készítése, 
vitája idején. A döntő több-
ség úgy foglalt állást: „Fo-
galmazzunk világosan, 
mondjuk ki egyes dolgok-
ban kereken, hogy mit sza-
bad és mit nem. Ne essünk 
a túlszabályozás hibájába, de 
azt se engedjük, hogy min-
denki ügy magyarázza a dol-
gokat, ahogyan akarja." 

Ismét hangsúlyozom: új 
dolgokról, s épp ezért nehéz 
feladatokról van szó. Abban 
azonban igazat kell adni fia-
taljainknak. hogy „igy is 
lehet, meg úgy is lehet, így 
is magyarázhatom, meg úgy 
is értelmezhetem" elvekkel 
fiatalokat, nevelni nem sza-
bad. Szerintem se szégyen — 
és nem is jelenti a demokra-
tizmus mélypontját — az az 
iskolai közösségi élet. ahol 
vannak még tilalomfák. Az 
életben is vannak és min-
dig is lesznek tiltó rendelke-
zések. Ezt tudomásul kell 
venni. Hozzátartozik az álla-
mi rendelkezések, törvények 
tiszteletére és végrehajtásá-
ra való neveléshez. S ha az 
életre nevelünk — akkor az 
iskolában is meg kell már 
szoknia a tanulónak, hogy 
egyes kérdésekre nemmel vá-
laszolunk. Egy robbanásve-
szélyes területen a „Dohá-
nyozni tilos!" tábla helyett 

vajon ki vállalná a felelős-
séget az olyan kiírás mel-
lett: „A dohányzás mellőzen-
dő!" avagy a „Jóízlésű em-
ber Itt nem dohányzik!" Va-
jon célszerű volna-e az is-
mert BM-rendeletet így ki-
írni a vendéglők söntése fö-
lé: „Tisztelettel és nagyon 
szépen megkérjük a csapos 
urat, hogy amennyiben r e n -
deletünkkel egyetért, akkor 
18 éven aluliaknak ne mél-
tóztassék szeszes italt kiszol-
gálni, hanem meggyőző szó-
val hasson oda, hogy önként 
elálljanak ivási szándékuk-
tól, belátva azt, hogy az al-
kohol butít, rombol és nyo-
morba dönt." 

S vajon, teljes értékű-e az 
a Házirend, ahol a szabályok 
be nem tartásának nincsenek 
következményei? Nem tu-
dom elképzelni. Az életben a 
tilosnak megszegői, a rende-
letek semmibe vevői a tör-
vény szerint meghatározott 
büntetésben, fegyelmezésben 
részesülnek. Lényeges tehát, 
hogy a tanulókban kialakul-
jon a felelősség, s az iskolai 
rend és közösségi szabályok 
ellen vétők már az iskolában 
is érezzék tetterik következ-
ményét. Valóban, nem a ti-
lalmak özönének a felállítá-
sán van a lényeg, hanem egy 
kölcsönös megállapodáson 
alapuló, elfogadható szabály-
zat kidolgozásán, melynek 
megtartásáért az egyén is, 
meg a közösség is felelős. 
Nem a vak engedelmesség 
megkövetelése a cél, hanem 
többek között annak a jelző-
rendszernek a kialakítása, 
amelyik egyes esetekben állj! 
is tud vezényelni. Lényegé-
ben az önfegyelmezésről, az 
emberi önuralomról van szo. 
Arról a tételről, melyet vi-
lágosan igy fogalmazhatunk 
meg: az önfegyelem és az 
önuralom nélküli ember — 
hibás gépezet. 

Bánfalvi Józsi:! 

metssztrozo 
A kazahsztáni TBC-kutu-

tóintezetben hordozható ké-
szüléket terveztek a nagyon 
sürgős külső szívmasszázs 
megkönnyítésére. A készülék 
könnyű, kényelmes és egy-
szerűen kezelhető. Gyakor-

latilag bármely elektromos 
energiaforrás működésbe 
hozza. Mentőkocsiban, repü-
lőgépen, vonaton a legvárat-
lanabb helyzetekben fel le-
het használni. 

Tóth Béla: 

SZEGEDI 
REGÉLŐ 

Újságok, korok, 
események 

p Mi is emlékezünk az 1833-ik évi tűzvészek 
szomorú korára, midőn a hebehurgyaság 

szintén az úrirendet vádolta gyújtogatással; de 
azt is tudjuk, hogy e gyanúsítgatás nem az alsó, 
hanem épen a fölső osztályból vette eredetét. 
Egy akkori városi főbb tisztviselő, egy nagyobb 
tűzvész alkalmával eképen fakadt ki bölcses-
ségében a nép előtt: „Emberek, vigyázzunk! mái-
kapudban jár a gyújtogató!" Csuda-e aztán, ha 
ilyetén balga vélemény, előljáró száján röppenve 
ki, szárnyra kel? De hogy a nép ekkor sem 
győződött meg a vád valóságáról, onnan is ki-
tetszik. hogy a gyanúba vett egyének ellen soha 
tettleges bosszúra, nem fakadt; — pedig tudjuk, 
hogy a nép, ha egyszer hite meggyőződéssé vá-
lik. kivált vész idején, önmaga szokott rettentő 
bíró lenni — hanem mindannyit maga a hatóság 
fogaté be. és tartott valóban nevetségesen ko-
moly vizsgálatot fölöttük. 

Az Újdonságok rovatában ilyen korfestő ara-
nyosságok találhatók, majdnem minden napon. 

Midőn a paragrafusok uralma kezdetét vette, 
valamelyik pápaszemes ritter kieszelte, hogy jó 
lenne bizony a magyar embert végképp kivet-
ni a nyeregből. Ezért kiadták; a rendeletet, hogy 

nyerget csak az tarthat, akinek hatósági enge-
délye van róla. A Bach-rendszer drágalátos lé-
tesítménye, a csendőrség is megkapta ezt a ren-
deletet. 

Nemrégiben egyik nagyobb birtokos horgosi 
tanyájára mentek pihenni a csendőrök, s mikor 
lovaikat az istállóba vezetik, látják, hogy négy, 
öt francia nyereg csüng a tartóján, melyek mit 
sem hallottak a paragrafusról. Mindjárt elő is 
veszik a lovászt, hogyan bátorkodik a nyergek-
kel egy istállóban lenni, 

— Nem harapott az még meg senkit — felelt a 
lovász bosszankodva. 

— Hallgass, fogd be a szád, hol a passzus? 
— Passzus! Hát hiszen nem mék én utazóba, 

itthon vagyok az istállóban! 
— Hol a nyeregpasszus — rivalt rá nagy ha-

raggal a zsandár. 
— Csak nem kérnek még a patkórul ls pasz-

szust? 
A feleselésre kijött a birtokos és nem volt nye-

regpasszus. Be akarták kísérni a ló feje mellett 
Szegedre gyalog. Csak egy véletlenül odaérkező, 
a paragrafusok szellemében nagy úr volt képes 
lecsendesíteni a nyeregpusztítás mellett rendü-
letlenül küzdő zsandárokat. 

A Szegedi Hí radó S z í n h á z r o v a t á b a n i lyeneket 
olvashatunk 1860. május 27-én: 

— Rendes színészeink nincsenek. Nyárelő kez-
detével várjuk őket. 

Május hó 25-én Stöckl Ferenc táncmester 
igazgatása mellett Wildhackl Adél és Bauret 
Franciska kis táncosnők léptek fel a színpadon. 
Nagy úr a Pusztán születtem című népdalt csino-
san adá elő. 

Ugyanakkor? 
Vándor majomszínház lépett föl a városban. 
A négylábú és négykezű művészek a szín-

padon. 
Szakavatott, lelkiismeretes és részrehajlatlan 

műbírólat. 
Írja ő feketesége a Szögedi Sátán. 
Végre valahára megértük azt a boldogabb, 

szebb időt, hogy nem csak haszontalan kornyi-
kálást. meg saerelmi ömlengéseket hallunk szín-

padunkon. Ránk pitymallott a valódi művészet 
(értem a magasabb, emelkedettebb művészetet) 
pirkadó hajnala. A világ hirdetett művészei Ko-
kó, Hadrlvadri, Mamok. azután Batavia asszony-
ság Amelie és a kis Laura, nem különben a 
színművészet többi ugató és nyerítő főikentjei 
megalázták magukat, hozzánk. 

Micsoda ezekhez képest Egressy és Jókayné? 
Ezek könnyen elmondhatják az eléjök irt öm-
lengéseket. Hollósy Kornélia. Steger nem valami 
nagy fáradsággal éneklik ki. amit a hangjegyek 
eléjök szabnak. Amazoknak a súgó, ezeknek a 
karmester segít. 

Mennyivel szebb és magasztosabb az a szín-
művészet. melyről a nézőközönség tudja, hogv 
bottal és ostorral van betanulva. 

Mi ördögök végtelenül szeretjük, hogy az ál-
latkínzás elleni egyletek szaporodása mellett 
nagy közönség előtt mégis be lehet mutatni a 
finomított állatkínzás szép eredményeit. 

Mennyire nagy művészek kedves vendégeink, 
mutatja az is, hogy a kétkezű és kétlábú művé-
szek minden tulajdonával bírnak. A hősi sze-
repekkel foglalkozó Jóko majom úr pl. nem ré-
gen félfontnyi húst harapott ki gazdája combjá-
ból. 

Ügy hallom, a majmok és kutyák nagy meste-
rét nem rég tetemes veszteség érte. Legjobb éne-
kesnője. ki hangjegy nélkül nyafogta végig par-
titúráját; ki a kutyaskála minden fokán keresz-
tül a legtisztábban vonyított; ki kavatinákat 
ugatott és sztakkató csattogtatta össze fogait, ez 
a fölülműlhatatlan művésznő legközelebb — 
megdöglött. Emlékszobrát. h a jólvagyok értesül-
ve (igen szép pudli volt s jól tömték ki) a nem-
zeti múzeum vette meg, hogy Az Almay úr Ado-
mányozta lovak és tinók díszcsarnokát ékesítse 
vele. 

Végre is igazam van. midőn azt állítom, hogy 
a vonyító, csaholó, ugató, fogcsikorgató és nye-
rítő művészek több becscsel bírnak mint az 
éneklő és szavaló színészek. Mellettem bizonyít 
a nagyérdemű közönség, mely sokkal nagyobb 
számmal látogatja Hudrivudrit és társalt. mint 
Dózsa Györgyöt és Bátori Máriát látogatá. 

(Folytaljuk.) 


