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könyvespolc 

Német nyelvi 
zsebatlaszok 

N é m e t o r s z á g b a n 
1 9 8 3 óta s o k a d i k ki-
adását éli meg a mün-
cheni Deutscher Taschen-
buch Verlag zsebkönyv-
sorozata, mely a külön-
böző tudományterületek 
német történetének igé-
nyes összefoglalását ad-
ja. A DTV-Atlas könyvek 
k ö z ü l most két k i a d -
ványt ajánlunk. 

A német beszé l t nye lv 
történetéről és a német iro-
dalom történetéről kiadott 
két zsebatlasz komoly szol-
gálatot tesz mindenkinek , 
aki tanítja, avagy tanulja a 
német nyelvvel és civilizáci-
óval összefüggő kérdéseket. 
Mindkét kiadvány közért-
hető és szemléletes. Aki is-
meri a riémet nyelvet, tudja, 
m i lyen gondo t o k o z n a k 
nyelvészeti, de akár szöve-
gértési szempontból is a kü-
lönböző dialektusok és szó-
változatok. Ezeknek kialaku-
lását és elterjedését magya-
rázza a beszélt nyelv atlasza, 
mely a német nyelv történe-
tén, felépítésén és rendsze-
rén keresztül érteti meg az 
olvasóval, hogyan is alakult 
ki a mai változatos nyelvi 
szerkezet. A nyelv története 
természetesen maga a törté-
nelem is, hiszen a különböző 
események éppúgy hatottak 
a németre mint a latin nyel-
vekre. Szépen illusztrált pél-
da erre a német beszéd elter-
jedése Oroszország illetve 
Örményország területein va-
lamint az erdélyi részeken, 
ahol remekül kimutatható a 
szász és sváb nyelvi változá-
sok jelentősége. A könyv vi-
szont nemcsak ezért igazán 
vonzó. Rendkívül érdekes és 
szemléletes térképei és grafi-
konjai már önmaguk is meg-
magyarázzák a kü lönböző 
jelenségeket, érdekes olvas-
mányt adva ezáltal az egy-
szerű érdeklődő számára is. 

A beszélt nyelv története 
kitér olyan érdekességekre is 
mint az Európán kívüli né-
met nyelv, amely az elmúlt 
században sokkal nagyobb 
területen volt elterjedve mint 
a mi időnkben. (Az Egyesült 
Államok hivatalos nyelvéről 
tartott első népszavazáson 
például az angol nyelv ke-
véssel előzte meg a németet, 
így nem sokon múlott, hogy 

az Államok nyelve - és va-
lószínűleg a mai leggyakrab-
ban beszélt nyelv is - a né-
met legyen.) Ugyancsak ki-
térő, de érdekes figyelemmel 
kísérni a német alapú közép-
európai jiddisch fejlődését és 
találunk néhány érdekes tér-
képet arra vonatkozólag is, 
hogy bizonyos szavakat már 
a korai középkor óta milyen 
d ia lek tusban és fo rmában 
használtak a különböző né-
met t e rü l e t eken , i l l e tve 
Ausztriában. 

U g y a n c s a k f i g y e l e m r e 
méltó kiadvány a német iro-
d a l o m tö r t éne t ének kis 
zsebatlasza, amely követi a 
sorozat szerkesztési elvét és 
szokatlan bőséggel illuszt-
rálja a német irodalom törté-
netének fordulópontjai t . A 
történeti mű előnye, hogy 
nem tú lbeszé l t , r enge t eg 
hasznos adatot tartalmaz, és 
a legkezdetibb koroktól fog-
va jól szerkesztett fejezetek-
be foglalva öleli fel ezt a 
hatalmas ter jedelmű anya-
got. 

A zsebkönyv különböző 
évszázadokra felosztva tár-
gya l ja a német i rodalmat , 
kezdve a frank birodalombe-
li időktől, megfelelően tár-
gyalva a középkori elkülö-
nülést a latin hatásoktól, és 
összefüggésbe hozva az iro-
dalmiságot a különböző sa-
já tosan germán művészeti 
ágak t ö r t é n e l m é v e l is. A 
könyv legizgalmasabb feje-
zetei természetesen a német 
i rodalom csúcspon t j a ihoz 
kötődnek: a humanizmus és 
reformáció kora, a barokk 
művészetek ideje, az idealis-
ta filozófiai irodalom, illetve 
a nagy német r o m a n t i k a 
m ű v e l ő i n e k m u n k á j a . A 
könyv sajátosan tárgyalja a 
germanizmus íróinak együtt-
hatását is. 

Mindkét zsebatlasz nagy 
előnye, hogy a németet leg-
különbözőbb szinten tanuló 
d i ákok is h a s z n á l h a t j á k , 
másrészt pedig a térképek és 
illusztrációk komoly segítsé-
get adnak a német nyelvet 
oktató tanárok számára. 

(DTV-Atlas: Zur deuts-
chen Sprache és Zur deut-
shen Literatur, Tafeln und 
Texte, Deutscher Taschen-
buch Verlag, München) 
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Földrajzi konferencia 
• Munkatársunktól 

Pécsett rendezik meg az 
első magyar politikai föld-
rajzi konferenciát „Változó 
v i lág , á t a l aku ló pol i t ika i 
földrajz" címmel november 
30-án és december l - jén a 
Janus Pannonius Tudomá-
nyegytem Természe t tudo-
mányi Karának Földrajzi In-
tézetében. A konferenc iá t 
30-án tíz órakor az egyetem 
rektora, Tóth József nyit ja 
meg, majd Kovács László 
volt külügyminiszter „Integ-
rációból ki, integrációba be" 
címmel tart előadást. Ezt kö-
vetően tizenegy órakor ple-
náris ülés kezdődik, amelyen 
a JATE rektora, Mészáros 
Rezső a térstruktúrák és a 
politikai érdekérvényesítés 

térbeliségéről beszél a részt-
vevőknek. Délután két szek-
cióban folytatódik a munka, 
mindkettőben szerepel sze-
gedi előadó. Bajmócy Péter 
és Kiss János (JATE TTK) 
„Megyerendszerünk néhány 
sajátossága modellek tükré-
ben" című előadását hallgat-
hatják meg, Bencsik Péter 
(JATE TTK) pedig „Politi-
kai célú helységnév-változá-
sok K ö z t e s - E u r ó p á b a n a 
XX. s z á z a d b a n " c í m m e l 
tartja meg előadását. Más-
nap délelőtt a geopolitikai 
témájú szekcióban Miletics 
Péter (JATE EU-tanulmá-
nyok képzés) „Geopolitikai 
vá l tozások és a pac i f i kus 
Rimland" címmel tart elő-
adást. 

# A SZAB elnöke pécsiből lett szegedi 

A hely szelleme a meghatározó 
Telegdy G y u l a több 

mint húsz éve vezeti a 
szegedi orvosegyetem 
Kóré let tan i Intézetét . 
Emelett volt már dékán, 
tagja az MTA-nak, jelen-
leg rektorhelyettes és a 
Szegedi Akadémia i Bi-
zottság elnöke. Beszélge-
tésünkből az is kiderül, 
miért v á l l a l m a g á r a 
ennyi mindent a kutatási 
területén nemzetközileg 
elismert tudós. 

• Professzor úr ltúsz-
húsz évet töltött a pécsi és 
a szegedi orvosegyeteme-
ken. Pécsinek vagy Szege-
dinek érzi magát? 
- Eredetileg pécsinek tar-

tot tam magamat , mert bár 
Nagyszebenben születtem, 
Pécsett tanultam, és azt a vá-
rost mindig a második ottho-
nomnak tek in te t tem. De 
megszerettem Szegedet, mert 
amit elértem, itt értem el. 
Pécshez az egyetemi évek 
kötnek, és családom ott élő 
tagjai, Szegedhez pedig az 
e redménye im és az, hogy 
szinte mindenkit ismerek. Ma 
már ezt a várost tekintem 
igazi otthonomnak. 

• 1975 óta vezeti Szege-
den a Kórélettani Intéze-
tet. Elégedett ezzel a két 
évtizeddel? 
- Azt hiszem, mind a saját 

pályafutásomat, mind az inté-
zet fejlődését illetően elértük, 
amit e lé rhe t tünk . Amikor 
megpályáztam és elnyertem 
az intézetvezetői állást, szinte 
a nulláról kellett kezdeni a 
munkát. Meg kellett teremte-
ni az alapvető anyagi feltéte-
leket, biztosítani kellett a nél-
külözhete t len eszközöket . 
Ezzel pá rhuzamosan j e -
lentősen javítani kellett az in-
tézet kutatási tevékenységét, 
ki kellett építeni a nemzetkö-
zi kapcsolatokat. Sokat segí-
tett, hogy lényegében szabad 
kezet kaptam, az egyetem ve-
zetése szinte mindig támoga-
tott. A kezdeti nehézségek 
után gyorsan és látványosan 
születtek a tudományos ered-
mények az intézetben, és má-
ra kivívtuk mind a hazai , 
mind a nemzetközi szakmai 
elismerést. Annak ellenére, 
hogy a körü lménye ink a 
nőgyógyászati klinika szute-
rénjében és elsó emeletén ma 
is majdnem olyan mostohák, 
mint a kezdet kezdetén. Azt 
szoktuk mondan i : ná lunk 
nem a hely, hanem a hely 
szelleme a meghatározó. 

• Amikor az orvosegye-
temre jelentkezett, már 
tudta, hogy nem gyakorló 
orvos, hanem kutató lesz? 
- Soha nem akartam elmé-

leti ember lenni, de valahogy 
mindig ezen a területen adód-
tak olyan lehetőségek, ame-
lyeket nehezen tudtam volna 
visszautasítani. Diákkörös 
hallgatóként az élettani inté-
zetben kezdtem el dolgozni, 
élettant és biokémiát oktat-
tam másodéveseknek. Vég-
zés után át szerettem volna 
menni a szülészeti klinikára, 
hiszen a tudományos témavá-
lasztásom is ehhez a terület-

Telegdy Gyula: Megpróbáljuk demokratikusan vezetni az intézményt. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Névjegy 
Telegdy Gyula 1935-ben született Nagyszebenben. 

Egyetemi tanulmányait a POTE-n végezte. 1959-ben 
szerzett diplomát. 1962-ben laboratóriumi szakor-
vos, 1966-ban kandidátus, 1974-ben a tudományok 
doktora, 1975-ben egyetemi tanári címet szerzett. 
1990-ben az MTA levelező, 1995-ben rendes tagjává 
választották. 1975-től a SZOTE tanszékvezetője, 
1984-90 között dékánja, 1997-től oktatási rektorhe-
lyettese. A Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke. Ku-
tatási területe 1975-ig neuroendokrinológia, repro-
dukciós endokrinológia, jelenleg neurohormonok, 
neuropeptidek idegrendszeri és endokrin hatásai. 
1995-ben megkapta a Szegedért Alapítvány díját, 
1997-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. 

hez kapcsolódott. De az élet-
tani intézetben marasztaltak, 
és ötödév után felajánlottak 
egy gyakornoki állást. Két 
évig maradtam, akkor újra el 
akartam menni. Akkor azzal 
tartottak vissza, hogy még 
egy év, és megszerezhetem a 
laboratóriumi szakvizsgát. 
Megint maradtam. Ezután 
jött a következő ajánlat: ha 
még két évig maradok, meg-
csinálhatom a kandidatúrá-
mat. Amikor ez is megvolt, 
úgy döntöttem, hogy elkészí-
tem a nagydoktori értekezé-
semet is. A szegedi lehe-
tőségben éppen az vonzott, 
hogy egy épületben volt a 
szülészet és a kórélettan -
úgy éreztem, ez nagyon jó al-
kalmat ad az együttműködés-
re. Végül mégis inkább az or-
vosegyetem kémikusaival és 
a belklinika endokrin osztá-
lyával alakult ki tudományos 
kapcsolat, így végleg eltávo-
lodtam az eredeti kutatási te-
rületemtől. 

• Pécs és Szeged hasonló 
adottságokkal rendelkező 
egyetemi városok. Van-e 
köztük különbség? 
- Pécsett kezdettől fogva 

erős és meghatározó volt az 
orvosegyetem, magas hallga-
tói létszámmal és több akadé-
mikussal. A jogi egyetemből 

és a tanárképző főiskolából 
kialakuló tudományegyetem 
csak jóval később kezdett el 
fej lődni. Szegeden viszont 
kezdettől fogva a tudomá-
nyegyetem volt a nagyobb és 
erősebb. Mégsem mondha-
tom, hogy a SZOTE rosszabb 
helyzetben van, hiszen a PO-
TE izoláltságával szemben 
nekünk kiváló együttműkö-
dési lehetőségeink adódtak és 
adódnak a JATE Természet-
tudományi Karával és a bio-
lógiai kutatóval. 

• Mit jelent Önnek az, 
hogy tagja a Magyar Tu-
dományos Akadémiának? 
- Azt hiszem, az akadémi-

kusságot egy kicsit misztifi-
kálják, talán azok, akiknek 
leghőbb vágyuk, hogy beke-
rüljenek az MTA tagjai közé. 
Belülről nézve: az akadémi-
kusság manapság jóval keve-
sebb privilégiummal jár, mint 
korábban. A pályám kezde-
tén egy akadémikus még ko-
moly anyagi támogatást ka-
pott az Akadémiától a mun-
kájához. Ma már inkább egy-
fajta tiszteletbeli címet, szak-
mai elismerést jelent tagnak 
lenni, mint kivételezett kuta-
tói státust vagy kiemelkedő 
anyagi lehetőségeket. Mind-
amellett természetesen igen 
nagy megtiszteltetés bekerül-

ni e tudós testületbe, tekintet-
tel arra, hogy az akadémiku-
sok száma kötött. 

• Professzor úr az intézet 
irányítása mellett dékáni, 
rektorhelyettesi feladatot 
is vállalt, és a SZAB ve-
zetői tisztét is betölti. Mi-
ért? 
- Amikor a dékáni szék 

megüresede t t , többen azt 
mondták, hogy én úgysem 
vállalom, mert csak a saját 
dolgaimra, kutatásomra kon-
centrálok. Hát elvállaltam, és 
végigcsináltam két ciklust. 
Ekkor felmerült a rektorság 
is, de attól féltem, hogy ez a 
hatéves dékánság után már 
komolyan visszavetné a tu-
dományos teljesítményemet, 
így a rektorságot nem vállal-
tam, de - éppen ezért - nem 
tudtam kitérni Grassely Gyu-
la felkérése elől az akadémiai 
bizottság elnöki tisztére. Ez 
egyébkén t nem je len t túl 
nagy terhet, mert a bizottság 
ma már szinte magátó l 
működik. A rektorhelyettes-
ségre pedig azért nem lehe-
tett nemet mondani, mert úgy 
éreztem, kötelességem részt 
venni abban az ú j j áép í tő 
munkában, amelybe az egye-
tem új vezetése belefogott. A 
korábbi évek ugyanis komoly 
presztízsveszteséget okoztak 
a SZOTE-nak, és én megle-
hetősen gyakran bíráltam a 
dolgok akkori menetét. (Ta-
lán csak az akadémiai tagság-
nak köszönhetem, hogy most 
nem az „utcáról" beszélek.) 
Ezért nem tartottam volna 
etikusnak, ha most a partvo-
nalon kívül maradok, és nem 
osztozom a felelősségben. 
Annak a f e l e lő s ségében , 
hogy a nehéz körülmények 
mellett is megpróbáljuk de-
mokratikusan vezetni az in-
tézményt, úgy, hogy az ott 
dolgozó emberek a maguké-
nak érezzék az egyetemet. 

Ksczer Gabr ie l la 

Jelentkezés szakirányra 
• Munkatársunktól 

A JATE Élelmiszeripari 
Főiskolai Karának első évfo-
lyamos technológus diákjai 
ebben a tanévben is jelent-
kezhetnek minőségbiztosító-
g y á r t m á n y f e j l e s z t ő szak-
irányra. A korlátozott lét-
szám miatt a kiválasztásnál 
f igye lembe veszik a nyári 

gyakorlatra fogadó cég írás-
beli nyilatkozatát, a minő-
ségbiztosítás eredményét az 
első félévben, a kémia elsó 
félévi vizsgaeredményét, il-
letve a nyelvismeretet. A je-
lentkezéseket december 15-
ig kell leadni Süli Líviának 
az élelmiszertudományi tan-
széken. 

Tisztújítás a PSZ-ben 
• Budapest (MTI) 

Új fóti tkárt választott a 
Pedagógusok Szakszerveze-
te (PSZ) XVI. kongresszusa 
Borbáth Gábor személyében, 
de egyelőre nem töltötték be 
a most lé t rehozot t e lnöki 
tisztséget. Borbáth Gábor el-
mondta: a kongresszus által 
elfogadott célkitűzés „a pe-

dagógusok kereseti viszo-
nyainak hosszú távú, de va-
lós javítása". A pedagógus 
fizetéseket az uniós csatla-
kozás feltételeként legalább 
a nyugat-európai átlag 60 
százalékára kell felemelni, 
mind ez idáig azonban meg 
sem kezdődött az ehhez ve-
zető reálbéremelés. 

Számok 
a felsőoktatásban 

• Veszprém (MTI) 
Pokorni Zoltán oktatási 

miniszter a felsőoktatási in-
t ézmények gazdasági ve-
zetőivel találkozott Balaton-
füreden. A konzultáción is-
mertette a tárca költségveté-
sének főbb adatai t , amely 
szerint az ágazat költségveté-
se 27 száza lékka l nó. Ha 
ebből levonják a feladatnöve-
kedéssel, a tennivalók átadá-
sával járó összegeket, akkor 
is 21,7 százalékos többlettel 
számolhat a tárca. A minisz-
ter kiemelte: bár a közalkal-
mazotti - igazgatási, irányítá-
si - munkakörben dolgozók-
nál valamivel több mint 3 
százalékos létszámcsökken-
tést terveznek, ez alól kivétel 
az oktatás területe. Ugyanak-
kor hozzátette: elképzelhető, 
hogy lesznek értelmezési vi-
ták ez ügyben a Pénzügymi-
nisztériummal. Mégpedig ar-
ról, hogy ez az oktatás egé-
szére vagy az oktatási mun-
kakörökben foglalkoztatot-
takra vonatkozik. A felsőok-
tatást érintő beruházásokkal 
kapcsolatban Pokorni Zoltán 
úgy vélte: komoly feszültsé-
get okoz, hogy az oktatási 
tárca 12 milliárdos beruházá-
si összegéből 7,5 milliárdot 
kell a lágymányosi egyetemi 
beruházásra fordítani. Ez a 
fővárosi beruházás komoly 
összegeke t visz el, pedig 
ezekre az ország többi felső-
okta tás i in tézményéné l is 
nagy szükség lenne. A mi-
niszter a konzultáción szólt 
arról is, hogy a következő 
két-három évben kinyitják a 
szakképzési alapot, amelyet a 
vállalatok adnak össze, és 
ebből a sokmilliárdos alapból 
a felsőoktatási intézmények 
is jelentős összeghez jutnak 
majd a jövőben. 

Orosz 
évforduló 

• Munkatársunktól 
A Juhász Gyula Tanárkép-

ző Főiskola orosz nyelv és 
irodalom tanszéke idén ün-
nepli alapításának ötvenedik 
évfordulóját. Ebből az alka-
lomból ünnepséget rendez-
nek, amelyen szívesen látják 
a tanszék régi oktatóit és di-
ákjait. A találkozó december 
4-én tíz órától lesz. Délelőtt 
előadásokat, szakmai beszél-
getéseket terveznek, délután 
pedig kötetlen emlékezést. 
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak. 

Kutatás-
fejlesztés 

• Budapest (MTI) 
Az elkövetkezendő négy 

évben a magyar kutatók szá-
mára 14-15 milliárd ECU pá-
lyázati pénz lesz hozzáfér-
hető az Európai Unió 5. Ku-
tatás és Technológiapolitikai 
Keretprogramján (KTK) be-
lül - tájékoztatott Ádám An-
tal, az Országos Műszaki 
Fe j lesz tés i Bizot t ság 
(OMFB) főosztályvezetője. 
A szakember a Budapesten 
megrendezet t információs 
nap alkalmából nyilatkozott, 
amelyen az OMFB és az EU 
szakértői közösen készítik fel 
a magyar szakembereket a 
programok menedzselésére. 
A főosztályvezető elmondta: 
Magyarország a jövő évtől 
kezdve teljes jogú tagja lesz 
az Európai Unió 5. Kutatás 
és Technológiapolitikai Ke-
retprogramjának. A magyar 
kutatók, ha megfelelő projek-
teket állítanak össze, korlát-
lanul pályázhatnak a keret-
program támogatási pénzeire. 


