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A műszaki hónap eseményei! Nemzetközi 
bélyegkiállítás A 18. műszaki hónap má-

sodik hetében minden napra 
jó néhány esemény jut. A 
tegnapi és a mai előadások 
időpontját és helyét lapunk 
szombati számában ismertet-
tük. Holnap, szerdán dél-
előtt 11-től Czigány Béla. a 
középfeszültségű elosztóháló-
zatokról és a feszültségsza-
bályozó automatikákról tart 
előadást a szegedi Technika 
Házában. A DÉGÁZ szegedi 

1 központjában délután 2-től 
; Száraz Ferenc és Tapody 
Sándor ismerteti a vállalat 
műszaki fejlesztésének ered-
ményeit. Ugyanebben az idő-
pontban a Tisza Bútoripari 
Vállalat szegedi gyárában dr. 
Jósa Jenő tart tájékoztatót a 
korszerű műszaki alkotó 
munkáról, a paprikafeldol-
gozó vállalatnál pedig Sík-

hegyi Józsefné, a külső te-
lepek gyártó tevékenységé-
nek tapasztalatairól. 

Holnapután, csütörtökön 
10-től 2-ig tart a Technika 
Házában Dékány István elő-
adása, amelynek címe: Épü-
letek tervezésének tűzvédel-
mi kérdései. Ugyanott 2-től 
dr. Szabó István arról be-
szél, hogy milyen víz kell a 
gáz- és olajtüzelésű kazánok-
ba. A JATE Ady téri t tk-
előadótermében dr. Horváth 
Imre, dr. Mihalik Erzsébet 
és dr. Takács Edit A nát-
riumlámpa hatása a növé-
nyek szárazanyag-produkció-
jára. dr. Gulyás Sándor A 
növények nektártermelésé-
nek fokozása, dr. Juhász 
Miklós pedig A magyaror-
szági alsókréta nyitvatermő 
növényei címmel tart elő-
adást délután 5-től. 

Szombathely ad otthont a 
Szocfilex néven ismert nagy-
szabású nemzetközi bélyeg-
kiállításnak, amely nyolca-
dik alkalommal nyílt meg 
vasárnap. A vasi megyeszék-
hely művelődési és sporthá-
zában 13 szocialista ország, 
továbbá Franciaország és 
Olaszország mintegy 250 
gyűjtőjének „kincsei" látha-
tók. A bemutatott százezer 
bélyeg között vagyont érő rit-
kaságok is találhatók az első 
bélyegektől napjaink alkotá-

Jsaiig. A kiállítást — amely 
május 16-ig tart nyitva — 
Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter nyitotta 
meg. 

^ ^ ^ -I 
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L<©>> képernyő Jó műsor... 

Az elmúlt héten három 
{.esemény" is volt a televí-
zióban. Az egyik: bemutat-
ták a Franciskát, össznépi 
felháborodás követte — min-
den ok megvolt rá. Minthogy 
a kedélyek azóta csillapultak 
— erről ennyit. Egy a cél: 
Doktor Zebet és a többieket 
minél hamarabb burkolja a 
feledés homálya; a nézők fe-
lejtsenek, de ne a tévések. 
Üdvös lenne, ha a rémes nyi-
hahák visszacsengenének il-
letékes fülekben, valahány-
szor a hasonszőrű produkciók 
műsorban vételéről kellene 
dönteniük. Egyszer csak ki-
múlnának az ilyen „állatsá-
gok" a képernyőről. 

A másik esemény: magyar 
különkiadása volt csütörtö-
kön a Kisfilmek a nagyvi-
lágból sorozatnak. Bűnös mu-
lasztás miatt teljesen tájé-
kozatlanul ültem este 8-kor 
a készülék elé; hallom, hogy 
következnek a kisfilmek, in-
dulok kikapcsolni, valahogy 
nem volt kedvem újabb tá-
jakhoz, állatokhoz, rovarok-
hoz és ritka emlősökhöz. Sze-
rencsére a következő pilla-
natban betöltötte a képet 
Komlós János feje, ismerő-
rősen és szokatlanul, tehát 
fel kellett venni a várakozó 
állást. Később le kellett ülni 
és nagyon figyelni. Akik ki-

találták ezt a műsort, igazi 
tévésfeladatra leltek. A va-
lóságunkból témát merítő kis-
filmekről, legyenek azok do-
kumentumok, riportok, akár-
milyen műfajok, eddig leg-
feljebb csak hallott a nagy-
közönség. Hallhattunk ha-
rangozni arról, hogy milyen 
jók ezek a rövidfilmek. Csak 
a szakma, meg a céltudatos 
érdeklődók bizonyosodhattak 
meg a terjengő jó hírek iga-
záról. Ügy tűnik, végre mind-
annyian nézők lehetünk, 
mert a különkiadásokból töb-
bet is terveznek. Az elsőbe 
beválogatott hat film között 
három is volt, amelyek meg-
győzhettek mindenkit: első-
sorban a témák miatt kíván-
koznak képernyőre, vagyis 
nagyszámú nézősereg elé 
ezek az alkotások. Olyan tá r -
sadalmi jelenségekre, élet-
módok és magatartások vál-
tozásaira irányítják a figyel-
met, amelyekről minél töb-
beknek tudni illik és érde-
mes. Magyar József filmje, a 
Csak az aréna? kívánkozik az 
élre, mert a témán kívül a 
megvalósítás módja is figye-
lemkeltő. Schiffer Pál (a 
mozikban most bemutatott 
Cséplő Gyuri rendezője) do-
kumentumaiból hiteles, mai 
embertípusok állnak elénk; 
Csányi Miklós Boldogságából 

pedig egy vérlázítóan való-
szerű életminta. Azoknak az 
alkotói törekvéseknek a meg-
erősödése idején, amelyek-
nek az utóbbi időben a „do-
kumentum-játékfilmek" so-
rát közölhetjük, dicséretes, 
hogy a tévé is felsorakozott 
e filmértékek terjesztői közé. 

Végül a harmadik ese-
mény: Vitray és az egészség-
ügy megint „összekerült". A 
Csak ülök .. . műsor készítői 
tulajdonképpen hálásak le-
hetnek a magyar egészség-
ügynek; eleddig erről a te-
rületről mesélhették a legsi-
keresebb, legizgalmasabb me-
séket — lélegzetállító társa-
dalmi krimiket. Az égési se-
bekre a gyógyirt feltaláló 
„amerikás magyar" történe-
te, pontosabban kálváriája 
korántsem csak emberbaráti 
meggondolásokból hatott a 
nézőkre. A felháborodásnak 
Jóval több oka van. A rugal-
matlanságnak, a szemellen-
ző ss égnek, a beszabályozott 
gondolkodásból és a szabá-
lyok fetisizálásából való rop-
pant károknak ez az összege-
ződése egyszerűen elképesztő. 
Az ember alig hiszi, amit lát. 
Vitray Tamás valószínűleg 
velünk együtt mondaná: bár-
csak lehetne már „kevésbé 
jó" ez a műsor! 

Sulyok Erzsébet 

Haverunk, Villon 
Máig bizsergető emlék az 

fiz éjszaka. A Balaton-parti 
Bátorban, zseblámpa fényénél 
olvasva, enyhe szeszgözben, 
könnyek és váLLránduűások 
között szavalva: „Ki szivét 
asszony-kézbe ad ja / Már el-
herdálta ép e szé t . . . / Mert 
mind egykutya: szőke, barna 
— / Boldog, ki nem próbálta 
még!" 

Villon. Volt idő. mikor tö-
megek szamára szinte köte-
lezőnek tűnt ismerni verseit, 
s volt, mikor nevét kiejteni 
sem látszott tanácsosnak. S 
ahogy teltek-múltak fölötte a 
századok, mindvégig magma-
radt aranyos költő-vagány-
nak, sznobok és hobók. tu-
dósok és diákok örök ked-
vencének (s „mellékesen" 
zseninek). 

És a múlt héten csütörtö-
kön este mindnyájunk ha-
ver ja Francois megjelent a 
Kossuth-rádióban is. Vágó 
Péter jovoltából, aki hangjá-
tékot irt róla. Jól tudom, 
nem illó dolog ha a kritikus 
túlontúl hangot ad lelkese-
désének. mégis megkockáz-
tatom: megbabonázva ültem 
végig # z Ifjúsági Rádió egy-
órás. nagyszerű műsorát. A 
szubjektív élményen túl több 
egyéb okból is. 

Ritka dolog, egyben igen 
eredeti megoldás: Vágó Pé-
ter hangjátéka tulajdonkép-
pen nem is Villonról szólt. 
Az alcím: Stációk egy em-
ber életéből a XV. század-
ban — szűkítette a kört. P f c 

radox módon viszont az így 
ki i6 bővült Francois csupán 
egy valaki, egy ember a XV. 
századból, do egyben a hu-
szadikból is. Akinek végzete 
az egyénisége, gyarlóságai, 
lelke legmélyén konzervá-
lódott tisztasága, aki bűnös, 
mert ember, s ember, mert 
bűnös. 

„Nekem történelmi láto-
másom volt" — ír ja a szer-
ző. kicsit fölöslegesen ma-
gyarázva színjeles bizonyít-
ványát. Képzelet és elkép-
zelt valóság, a filológiai-élet-
rajzi tényeket a legegészsé-
gesebben semmibe vevő, 
roppant beleérző képesség-
ről tanúskodó, szuggesztív 
Villon-kép — néhány indok 
a feltétlenül elismerő véle-
ményhez, ami magyarázza a 
nagy élményt a rádió előtt, 
régi emlékek,, hangulatok és 
Ielkendezések feltámadását. 

Minden és mindenki, az 
egész, Francois Villon nevű 
univerzum, színre lépett: a 
herceg, a prostituált, a csa-
vargó-bűnöző „kolléga"^ a 
ledér úriasszony, s a nagy-
bácsdsan menteni akaró rend-
őrkapitány. S mindnyájan 
egy ember kedvéért, körü-
lötte kavarogva. Egy em-
berért. akinek versei egyet-
len vékonyka kötetben elfér-
nek. s aki egyik utolsó bal-
ladájában mindenkitől bo-
csánatot kér : „Na, martuk 
egymást eleget: / Bocsássa-
tok mg&.miBd a§kenvü . . 

Legyünk végül tárgyilago-
sak, ha lehetséges. Mit is 
gondoljunk hát furcsa, kö-
zös haverekről? ö az. aki — 
újra Vágó Péter szavaival — 
„keresi az utait a többiekhez 
és magához Egy ember, aki-
vel én közösséget vállalok. 
Szeretem őt, ez az igazság. 
Ez minden amit mondha-
tok." 

Lehet többet mondani? 
Domonkos László 

Kísérletes vizsgálatok 
az idegklinikán 

Az elmúlt hetekben a 
SZOTE Ideg- és Elmegyó-
gyászati Klinikájának orvo-
sai két alkalommal összesen 
12 előadásban számoltak be 
kutatási eredményeikről. Az 
intézet négy vezető munka-
társával, dr. Szilárd János 
egyetemi tanárral, a klinika 
igazgatójával, dr. Vargha 
Miklós egyetemi tanárral, 
dr. Heiner Lajos egyetemi 
tanárral és dr. Domonkos 
Jenő egyetemi docenssel a 
klinikán folyó tudományos 
munkáról beszélgettünk. Be-
vezetőben mindjár t azt a 
kérdést kellett tisztázni, az 
orvosi szakma mely terüle-
tei tartoznak az ideg- és el-
megyógyászat témakörébe. 
Ha pontosan felsorolni szinte 
lehetetlen is, egy biztos, ez a 
tudományág nagyon sokrétű, 
változatos. A világ több he-
lyén ezt az összetett orvosi 
tudományágat még inkább 
differenciálják, több részre 
osztják mind klinikai, mind 
szervezeti, mind oktatási 
szempontból. Egy másik ten-
dencia viszont éppen az in-
tegrációt e rős í t i . . . 

A szegedi intézetben folyó 
kutatómunkát meghatározna 
az eddigi tudományos tevé-
kenység. a hagyomány; meg-
határozza a kutatók érdeklő-
dése és felkészültsége; és ter-
mészetesen determinálják a 
legfontosabb felmerülő kér-
dések, a leggyakoribb beteg-
ségek — tehát a társadalmi 
szükséglet is. A sokrétű és 
szerteágazó kutató tevékeny-
séget négy súlyponti téma 
köré kristályosítják. 

Az egyik vezető profil azo-
kat a kémiai kutatásokat 
foglalja magába, melyek a 
skizofrénia biokémiai folya-
matainak vizsgálatát helyez-
ték reflektorfénybe. Ennek 
vezetője a nemrégiben nyug-
díjba vonult Huszák István 
Kossuth-díjas professzor, axi 
32 évig volt a klinika igaz-
gatója, s ma, tudományos ta-
nácsadóként is folytatja az 
idegrendszer kémiai folya-
matainak vizsgálatát 

A másik nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező kutatási 
terület az izombetegségek ké-
miája, ahol az utóbbi időben 
produkált sok ú j eredmény 
szinte forradalmi átalakulás-
sal kecsegtet. Mindez abból 
a felismerésből fakad, hogy 
az idegrendszer által befo-
lyásolt és ellenőrzött váz-
izomzat nem egységes, ha-
nem rendkívül összetett, te-
hát vizsgálata is hasonló dif-
ferenciáltságot követel. 

Nagyon fontos és fiatal ku-
tatási terület a klinikai 
elektro fiziológiai vizsgálatok 
köre. Ez az alig egy ember-
öltőnyi életkorú kutatási le-
hetőség megteremti a mód-
szerek és eszközök finomo-
dását, ezáltal mind több, ed-
dig ismeretlen jelenség meg-
ismerését. így például szá-
mos kötőszöveti betegségnel 
gyakran találhatók idegrend-
szeri elváltozások. Ezek 
elektrofiziológiai kutatása új, 
finomabb elemzésekre ad le-
hetőséget. 

Az utóbbi évtizedben a 
nemzetközi orvosi irodalom-

ban mind több publikáció je-
lent meg arról, hogy a kü-
lönféle betegségek okai kö-
zött fontos szerepet töltenek 
be az egyes sejtek hártyái-
nak áteresztőképességé ben és 
az itt folyó anyagcserében 
beállt zavarok. Ügy tűnik, 
hogy egyes ideg- és elmebe-
tegségekre is érvényes ez, s 
ezek vizsgálata ú j eredmé-
nyekkel kecsegtet. Ez jelenti 
a tudományos kutatás negye-
dik, súlyponti területét. A 
vizsgálati tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy elmegyó-
gyászati kórképekben, első-
sorban a hangulati élet nem 
külső tényezők által kiváltott 
zavaraiban fontos szerepet 
játszik a sejthártya anyag-
szállítási egyensúlyának fel-
bomlása. Tapasztalati ajiatok 
bizonyítják, hogy ez a zavar 
lítiummal kedvezően befo-
lyásolható. Ennek hogyanjá-
ra, miért jére keresik most a 
kutatók a válaszokat, hogy 
ismét eltűnjön egy fehér folt 
a betegségek térképéről. 

Azt is felismerték és fi-
gyelembe veszik a klinika 
tudós orvosai, hogy az ember 
nem pusztán biológiai, ha-
nem szociális lény. Ezért he-
lye van munkájukban a pszi-
chés rendellenességek vizs-
gálatának, elemzésének is. A 
klinika kutatói azon az ál-
lásponton vannak, hogy 
munkájukban csak akkor ér-
hetnek el eredményeket, ha 
szemmel tar t ják az ember-
nek bio-szociális voltát. A 
különböző pszichológiai és 
pszichiátriai vizsgálataik a 

hangulati élet különféle (a 
gyermek-, telnőttkori, a ter-
hesség és gyermekágy ide-
jén jelentkező stb.) zavarai-
nak területére, az öngyilkos-
ságokra és az alkoholizmus-
ra terjednek ki, de foglalkoz-
nak gyermekpszichológiai és 
-pszichiátriai betegségekkel 
— így a különböző, terhes-
ség és szülés idején ható, ve-
szélyeztető tényezőknek a 
későbbi gyermeki fejlődésre 
gyakorolt hatásával —, és az 
igazságügyi pszichiátria szá-
mos kérdésével is. így való* 
sitható meg a kísérletes vizs-
gálatok és a magas szintű 
pszichiátriai gyakorlat össz-
hangja. 

A fentiek mellett folyó 
más vizsgálatok teszik teljes-
sé a képet. 

Az intézet vezető munka-
társai elmondták, hogy a 
mai tudományos kutatas 
csak akkor lehet eredményes, 
ha munkacsoportok közös te-
vékenységén alapul. Sőt, 
ezek a team-ek nemcsak a 
klinikákon vagy intézeteken 
belül dolgoznak, a kapcsola-
tok kiépítése más kutatóbá-
zisokkal is szinte létkérdés. 
Ennek két fő típusa a más 
jellegű tudományos intézetek 
munkatársaival történő koo-
peráció, illetve a más ideg-
és elmegyógyászati jellegű 
intézményekkel való együtt-
működés. A SZOTE Ideg- és 
Elmegyógyászati Klinikája 
sok pozitív példával bizo-
nyítja e kapcsolatok fontos-
ságát és eredményességét. 

T. L. 

Szegedi diáksikerele 
Győrben 

Ötödik alkalommal ren-
dezték meg Győrben az I—II. 
osztályos középiskolai ta-
nulók számára az Irinyi Já -
nos kémiai versenyt, 121 ta-
nuló részvételével. 

A magas színvonalú és ki-
tűnően szervezett verseny-
ben a kémiai tagozatos osz-
tályba járó tanulók közül 
Varga János, a Radnóti Mik-
lós Gimnázium II. B osztá-
lyos tanulója szerezte meg 
az első helyet. (Tanára: Pál-
völgyi Imre.) Varga János ez-
zel a második alkalommal 
nyerte meg a tagozatos osztá-
lyok versenyét. Harmadik 
helyezést ért el Bende Tibor, 
A, hódmezővásárhelyi Beth-

len Gábor Gimnázium ta-
nulója. (Tanára: Gulyás 
Lászlóné.) Hatodik helyen 
végzett Francia Péter — ta-
nára Tóth Ferenc —, s tize-
dik helyével ugyancsak rad-
nótista diák zárta be a sort, 
Gátfalvi Kristóf személyé-
ben. (Tanára: Pál völgyi Im-
re.) 

A nem tagozatos osztályú 
tanulók küzdelmében szépen 
szerepelt Fekete Zoltán, a 
Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium tanulója, aki a 
harmadik helyezést szerezte 
meg. (Tanára: dr. Molnár 
Istvánné.) 

A díjnyertes tanulók érté-
kes jutalmakban részesültek. 

Egy nap a gyermekekért 

Öt buszvezető 
ajándéka 

Négy liter málnaszörp és 
negyven liter szódavíz fo-
gyott el. A göndör, fekete ha-
jú csöppség háromszor állt 
sorba az edes italért. Nem 
volt egyáltalán szomjas, de 
kimondhatatlan boldogság 
töltötte el, hogy egy „igazi" 
néni anyáskodva megsimo-
gatja a fejét, s amikor kiürül 
a pohár, ezt is megkérdezi: 
„Jólesett, aranyos?" 

Ebéd után a fiúk nagy fo-
cicsatát vívtak a sofőr bá-
csikkal. Az eredmény 6-3, 
természetesen a gyerekek ja-
vára. Volt kötélhúzás, labdas 
ugra-bugra, lubickolás, napo-
zás. Jól sikerült a majális-
előzetes. 

A félhetes ébresztőhöz 
szoktak, most azonban egyi-
kük sem tudott nyugodtan 
feküdni az ágyban. Igaz,-haj-
nalban még szemerkélt az 
eső, de a kezdeti „borús elő-
jelek" nyolc órára elmúltak. 
Végre jó idő köszöntött rá-
juk. Két hete várták ezt a 
kirándulást. 

— Sofőr bácsi, ugye kivi-
szel bennünket? — kérdezte 
a hat év körüli legényke az 
autóbusz mellett álldogáló 
férfit. 

— Nézd csak, kisfiam — 
mutatott a gépkocsivezető az 
égre —, ha az a csúnya, sö-
tét felhő is elmegy, indu-
lunk. 

* 

A 10-es Volán Egység bri-
gádja az idén, januárban 
alakult, ö t en vannak, mind-
annyian csuklós autóbuszo-
kat vezetnek a helyi járato-
kon. Hárman közülük arany-
koszorúval, ketten pedig 
bronzkoszorúval kitüntetett 
brigádok tagjai voltak. Csa-
ládos fiatalemberek, munka-
idejűit, beosztásuk ls hason-
ló. Ez a kis, baráti közösség 
elhatározta, hogy megszerzi 
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címet. Persze tudják, a fo-
kozatokat be kell tartani, de 
sose baj, ha az akarat kellő 
önbizalommal párosul. Most 
nem soroljuk föl gazdasági 
vállalásaikat — azok is je-
lentősek —, hanem ember-
séges magatartásukról vil-
lantunk fel néhány mozaik-
képet. Egyik legszebb te t tü* 
a múlt vasárnapi kirándulás, 
amikor is a Rigó utcai és a 
Londoni körúti nevelőotthon 
gondozottjaival töltöttek el 
egy felejthetetlen napot a 
dorozsmai széksós fürdőn. 
Százharminc gyereknek je-
lentett önfeledt játékot, ki-
kapcsolódást ez a néhány óra 
a szabadban. Az Egység bri-
gád családostól alkotta a Ki-
szolgáló személyzetet, a fér-
jek-feleségek bábáskodtak a 
szülői szeretetre áhítozó KÍS 
gondozottakon. 

Eltervezték, hogy a jövő-
ben rendszeresen patronál-
ják a két nevelőotthont. 
Legutóbb terepszemlét tar-
tottak az intézetekben, föl-
mérték, hol, miben segíthet-
nek. Hamaroe-n megjavít ják 
a rossz zárakat, ajtókat, ab-
lakokat, a sportpályára u* 
nyújtót, korlátot készítenek, 
a Volán udvarán található 
kiselejtezett gépkocsibódékat 
pedig játszófülkévé alakít jak 
á t Alapítottak brigádkasszát 
is. Karácsonyra 2—2 ezer fo-
rint értékű ajándékkal sze-
retnék meglepni a kicsinye-
ket. Borossebesi József, a 
brigád vezetője maga is álla-
mi gondozott volt. Szívügyé-
nek tekinti, hogy a szép ter-
vek minél előbb megvalósul-
janak. Ne maradjon titok a 
többiek neve sem: Laczi 
Szilveszter, Zsikai András, 
Papdi Antal és Varga Ferenc. 
Nap mint nap találkozha-
tunk velük valamelyik autó-
busz vezetőfülkéjében. 

Rózsa Imre 


