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A Marxizmus-Leninizmus Tanszék
néhány legfontosabb feladatáról
A Marxizmus-Leninizmus T a n szék multévi eredményes m u n k á j a
következtében az egyetemeink és
főiskolánk minden területén egyre
nagyobb tért hódított hallgatóinknál a marxizmus-leninizmus elsajátítása, szükségességének tudata.
Ez eredmény elérésében a tanszéki
m u n k a t á r s a k egyre jobb m u n k á j a
az elsődleges. Döntő része van az
eredmények elérésében az Egyetemi Pártbizottságnak és a kari alapszerveknek. Az eredményeink dicsérik az egyetem és karok vezetőinek — különösen a Rektor elvtársnak — lelkes odaadását és törődését a
marxizmus-leninizmus
oktatásával. Nem kevésbbé jelentős szerepük van az egyes tanszékek munkatársainak.
A raultévi eredmény: a politikai érdeklődés fokozódása hallgatóinknál általában.
Ez eredmény
azonban
korántsem elegendő. A mult é v nemcsak
pozitív
tapasztalatokat
nyújtott
számunkra. Megmutatta hibáinkat
is. Hiányosságaink pedig jelzik a
legdöntőbb feladatainkat. Melyek
ezek?
1. A politikai
oktató-nevelő
munka minőségi színvonalának
további emelése.
2. Politikai oktató-nevelő munkánk módszerének
gyökeres
megjavítása.
3. A szaktanszékek felé Irányuló kapcsolataink
további
fejresztése.
Az oktató-nevelő m u n k a minőségének emelése mindenekelőtt saj á t képzésünk terén kíván előrehaladást.
Mindannyiunk számára
világos, hogy ahhoz, hogy jobbak"
legyenek előidásaink,
szemináriumaink, az eddiginél többet kell törődnünk saját képzésünkkel. Különösen a marxizmus klasszikusainak alaposabb, elmélyült elsajátítása szükséges. Ez elsődleges feladat minden m u n k a t á r s u n k számára. Ez azonban csak a kezdet. A
több
tapasztalattal
rendelkező
m u n k a t á r s a i n k n a k meg kell kezdeni a tudományos jellegű
munkát. Legalapvetőbb feladatunknak
tekintjük
a tudományos érdeklődés felkeltését
nemcsak a
fiatal
munkatársainkban, de a hallgatóinknál is.
Meg kell értenünk, hogy tudományos m u n k á t nemcsak az úgynevezett »szaktárgyak«,
hanem
a
marxizmus-leninizmus
terén «is»
lehet végezni.
Tudatában vagyunk, hogy az
ilyen Irányú érdeklődés felkeltéséhez
mindenekelőtt magasan kvalifikált előadások, szemináriu* mok kellenek.

Másrészt magasszínvonalú előadások és szemináriumokhoz megfelelő mennyiségű idő, amelynek biztosításában nagy segítségét várunk
az Egyetemi Pártbizottságtól, különösen a tanszéken lévő politikai
munka decentralizáláséval.
Nem kisebb jelentőségű feladat
az oktató-nevelő
munka
helyes
módszerének továbbfejlesztése.
E
feladat megoldásának elvi alapja
pártunk legújabb határozata, kormányunk programmja. Véget kell
vetnünk a türelmetlenségnek,
sz
adminisztratív «nevelő munkának».
Előtérbe kerül a meggyőzés, a
türelmes felvilágosítás.
Nemcsak az előadásaink alkalmával, hanem különösen szemináriumaink és egyéni érintkezéseink során. Olyan légkört fogunk teremteni, ahol b á t r a n felvethetik jóhiszemű hallgatóink
véleményüket
«reakciós», vagy
«jobboldali szociáldemokrata» megbélyegzés nélkül. De ugyanakkor legelszántabb
harcot üzenünk az oktatásunk és
nevelésünk minden területén
az
ellenségnek.
E két
feladat
bármelyikének
megoldása szinte lehetetlen lenne
az egyes tanszékek segítsége nélkül. Ezért tekintjük
legfontosabb feladatunk egyikének a mult évben kialakult
tanszéki kapcsolatok továbbfejlesztését.
Kérni fogjuk a szaktanszéket vezető elvtársak
és
munkatársak,
párttagok és pártonkívüliek segítségét. Hallgassák meg előadásainkat, szemináriumainkat. Bírálják,
segítsék m u n k á n k a t ,
hogy fiatal
tanszékünk a szaktanszékek
tapasztalatain
és eredményein
is
gyorsan növekedjék.
A karokkal és szaktanszékekkel
való
szorosabb
kapcsolatunkat
elősegíti az is, hogy
tanszéki csoportokat hoztunk
létre az egyes karokon,
hogy méginkább megismerjük a
karok speciális arculatát és szaktanszékeiket.
Ü j év nehéz m u n k á j a előtt állunk. Tisztában vagyunk ezzel. De
tisztában vagyunk azzal is, hogy e
nehéz m u n k á b a n segít bennünket
a párt, segítenek az állami szervek.
M u n k á n k nehéz, de szép is. Nem
tudunk lelkesítőbb feladatot, mint
oktatni azt az elméletet, mely egy
egész világot alakít át. Nem t u dunk szebb feladatot, mint annak
az elméletnek
alapján
nevelni,
amely ú j embert formál, boldogabbat, és jobbat, mint a történelemben bármikor. Ebből a tudatból
merítjük mi az erót.
Kalocsai Oezsű
v,
tanszékvezető

Diákotthonainkról
Két ú j egyetemi diákotthon létesült a nyár folyamán. Az egyik
a Tolbuchin-sugárút 43. sz. alatt,
a volt
MTH iparostanuló iskola
otthonában. A másik
a Bólyaiépület 'Sztálin-körúti részében
az
Építőipari Technikum
diákotthonának helyén.
A Tolbuchin-sugárúti
diákott-'
honban a Tudományegyetem
és
Orvosegyetem fiú hallgatói, a Bolyai diákotthonban a TTK
férfi
hallgatói nyertek elhelyezést.
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Két ú j diákotthon berendezése
és elkészítése a hallgatók befogadására nem volt. könnyű feladat.
Különösen nem -volt alig 2 hét
leforgása alatt.í Az Építőipari Technikum kollégiumát' Is az egyetem
költöztette el, ez be sem fejeződött, már ott voltak a festők és
az igen elhanyagolt állapotban lévő ép'ület rendbehozását megkezdték. Az MTH épület 'berendezését*
és átalakítását hátráltatta,
hogy
az iparostanuló otthon berendezését az MTH még a'ugusjtus 25*en
sem szállította el. Sok helyiség le
volt zárva, ami a szobák festéset
és javítását akadályózta.
A (100 személyre való berendezési tárgyak mozgatását és szállítását minden külső segítség néllKU
oldotta meg a diákotthon. Alpor-"
t á j o k és takarítók 3 hétig szállítómunkások voltak, akik lelkes munkával járultak hozzá, hogy szeptember 1-vel készen v á r j a a diákotthon a hallgatókat. Közben
a
régi diákotthonok nyári nagytakarítását is el kellett végezni. A József Attila diákotthon parkettáinak felsúrolása és friss beeresztése m á r nagyon szükségessé vált.
A diákotthon dolgozói augusztus
20-i felajánlásban vállalták a régi
di^HPtt/ionok kitakarítását, melyet
kisebb, hiányosságoktól eltekintve,
el is végeztek,

A diákotthon dolgozóinak
sem
volt azonban hibamentes a m u n kája. Költözködés közben nem fordítottak kellő gondot a berendezési
tárgyakra, sok szekrénynek
kitörött a lába, vagy lehorzsolódott,
amit kellő elővigyázattal el lehetett volna kerülni.
Az ú j diákotthonok megszerzéséhez és a berendezési tárgyak biztosításához az Oktatási Minisztérium komoly segítséget nyújtott.
A Tolbuchin-sugárúti
diákotthon
berendezése kevés kivétellel teljesen új. Államunk több mint egymillió forintot fordított az ú j diákotthon berendezési és felszerelési
tárgyaira.
Az Oktatásügyi Minisztérium az
épülpt megszerzése után
keveset
törődött, hogy az átvett épületre
milyen rendkívüli kiadásai lesznek
az egyetemnek, több esetben ugyan
— telefonon is — bekérte -az
adatokat, (pl. hány helyiség,' ablak van az ú j épületen), de ezek
mind válasz nélkül m a r a d t a k ezidéig. Az ú j diákotthon részére a
dolgozói létszámot is
augusztus
31-én adta meg ideiglenes jelleggel. Ha a diákotthon az OLB segítségére várt volna, szeptember
l-re az ú j diákotthonok n e m álltak vojna kji^zen. A pártszervezet
^s a helyi állami vezetők útmutatásai alapján a meglévő erőkkel és
lehetőségekkel át lehetet hidalni
a nehézségeket.
Diákotthpjiainkban jelenleg 1500
hallgató l^kik bent. Vannak még
komoly hiányosságok, (zsúfoltság,
tanulószobák
hiánya),
azonban
kormányprogrammunk nyomán államunk gondoskodása a diákotthonok vonatkozásában is egyre növekedni fog és ezáltal megjavul az
egyetemi hallgatóink
diákotthoni
ellátottsága.
Sárközi

István

Büszkén,

boldogan

írhatom

Akiről példát vehetnek ae I. évesek

Herbich Ilona

Egy éve, hpgy
a szegcdi Böl_
csészettudományi
Kar hallgatója vagyok.
Családos emberként, a dolgozók gimnáziumában
nyert
érettségi bizonyítvánnyal jöttem az egye- !
temre. Voltak, akik annak
idején
vissza akartak tartani ettől a lépéstől aszal, hogy anyagi
nehézségekre
hivatkoztak, melyek
tanulmányaim
alatt lépnének majd fel, s e miat'idő előtt abba kellene hagynom tanulmányaimatNem fogadtam meg e tanácsokat.
Rendületlenül
bíztam pártunkban
s
népünkben. Tudtam, hogy
szerető
gondoskodásukat
egy pillanatra
se
fogom nélkülözni,
hozzá segítenek
engem a jó munkához azzal, hogy a
legmesszebbmenőkig
figyelemmel
kisérik minden nehézségemet és segítő kézzel, munkámat elismerő megbecsüléssel fordulnak
felém.
Büszkén, boldogan írhatom, nem
csalódtam, hanem
várakozáson
felüli támogatást kaptam,
mindenegyes megoldásra
várd
problémánál.
Oldalakat tudnék erről
teli
írni, de csak egy párat
hagy.említsek. 420 forint ösztöndíjat
kapok,
többször kaptam
komoly
összegű
tanszer segélyt. A kisfiam
bölcsőde ellátást kap•
Nagy
segítségei
nyújtót^- az Egyetemi
Pártbizottság
abban, hogy egészséges, szép lakást
kapjak.
Betegségemre való tekintettel, hogy a nyáron
kipihenjem
magam 886 forint nyári
ösztöndíjat
kaptam, s nem utol só sorban
10
napos beutalást
Balatonfonyódra,
teljesen
ingyenesen.
Sohasem, voltam azelőtt a Balaton partján. Első alkalommal,
mini
ösztöndíjas egyetemi hallgató, mint
nyaraló élveztem
120 társammal
együtt az üdülés örömeit. A kedvez_
mények egész
sora
biztosította;
egész napos
stramdbelépőnktt.
Hur
jókirándulásu'nkat
a
Badacsonyba, esti szórakozásunkat,
sportm és
kullúrélményeinket.
Bőséges
napi
négyszeri
étkezés, elegendő
személyzet,
könyvtárhasználat,
sportjátékszerek
tették kellemessé,
otthonossá életünket
Egyszóval
nagyon kellemes volt,
soha el nem,
múló emléket hagyott bennem ez a
10 nap.

Szakérettségis hallgatóink
túlnyomó többsége igen jó m u n k á t
végez az egyetemen s rövidesen
b e h o z z azokat a hátrányokat, melyek az egyetemi tanulmányok első
idejében fennállnak a közéjtiskola elvégzése után egyetemre került hallgatókkal szemben. Érzik,
hogy a dolgozó nép felelősségteljes
feladatot bízott rájuk, mikor egyetemre küldte őket,

A szakérettségis hallgatók közül
is kiemelkedik az a lelkiismeretes
és szorgalmas munka, amellyel
Herbich Ilona elvtársnő, a Bölcsészettudományi Kar II. éves magyar szakos hallgatója egy esztendő alatt évfolyama legjobb hallgatóinak egyikévé küzdötte fel m a gát. Herbich elvtársnő a tTextilkombinátból került a szakérettségis tanfolyamra s az elmúlt évben
iratkozott be az egyetemre. Csendes, udvarias természetével, készséges segíteniakarásával h a m a r o san megnyerte társai rokonszenvét. Bár az első félévben igen komoly -nehézségei voltak, félévi átlageredménye rrfar 4.17 volt. A
második félévben rohamosan fejlődött tovább s az év végén 4.71-es
átlaggal a legelsők közé került.
Különösen
kitűnően
vizsgázott
marxizmus-leninizmusból,
magyar
irodalomtörténetből és világirodalomból. Horbich elvtársnőt tavaszszal igejn nngy kitüntetés érte, pártunk a tagjelöltek sorából a párttagság egyhangú véleménye alapján taggá vette fel.
•ló m u n k á t és sok sikert kívánunk Herbich Ilona elvtórsnőnek
az 1953—54. tanvében is.

Jó munkál- kívánunk nekik

BARTÓK MIHÁLY

BENDA ARANKA
a szegedi Vegyipari Technikumban most felvett I. éves orvoshallgató.
Kikitűnően érettségizett. A középis- Munkáscsaládból származik.
a közösségi
kolában
gyengébb
tanulótársait tűnően érettségizett,
mindig szívesen segítette és aktív m u n k á b a n a legaktívabb volt, mint
DISZ munkát végzett.
Tevékeny osztály DISZ titkár, kiváló m u n k á t
Valamennyien,
akik ott
voltunk m u n k á t végzett a technikum ké- végzett. Tanulótársait sz'/resen és
— biztosra veszem — nem
téveszt- miai szakkörében is. TTK vegyész nagy türelemmel segítette. Ideolójük szem elől, hogy nekünk
mind- szakra jelentkezett.
A
felvételi giailag a középiskolai fokon a legezekért tanulni, — a lehető legna- vizsgán kitűnően szerepelt.
fejlettebbek közé tartozott.
gyobb ambícióiról — tanulni
kell.
Rajta tehát mindannyian.
Bizonyítsuk be, hagy népünk hozzánk
fűzött remény• megvalósul.
TamdSZTÁUNVÁROSBAN D O L G O Z T A M
junk megfeszített erővel s jó imunkánkért ae elismerés soha nem maköbméter földet
öröm tölt el, ha a r r a gondolok, gozók 5 millió
rad, el, mert életünket, minden lémozgatnak meg s ha mindezt korhogy
már
másodízben
vettem
részt
pésünket a mi rajongásig szeretettépülő szocialis.% városunk, Sztálfo- délyokba raknánk, végig érné a*
pártunk kiséii
figyelemmel.
egyenlítőt. E z a p á r adat. cs«k egy
várög építésében.
Kerénifi
György
ötéves tervünk hatalmas alkotá- azok körijl az építkezéöek közül,
sai közé tartozik SZláJitiváros f e l - amelyeik naggyá és hatalmassá vál_
építése is
A Magyar Dolgozók tóztatják azt a helyet, ahol egy
ALKOTMÁNYUNK
Pái-tja az 'ö%v<Js terv beindulásakor pár é w e t ezelőtt szántóföld volt.
BIZTOSÍTJA
A
DOLGOZÓKNAK azt&al a szép és megtisztelő fel- Naigyon sok változáson ment keA PIHENÉSHEZ
VALÓ
JOGÁT! adattal bízfta meg a DISZ-t. hogy a resztül ez a város. Tavalyi mu.ikiafiatalok eareit vonja 'be ebbe a ha- iielyamre r á aam ismertem. GyöNekem is ezen a nyáron
felejt- talmas építkezésibe. A DISz, a Kom_
hetetlen
élményben voilt
részem- számol példája nyomán a fiatalok nyörű. Széles' utcákon egyre szaporodnak a világos, szép. modern laBalatonföldváron
voltam két
hét- ezreit hívta
Sztálinvárosba, hogy
re beutalva,
életemben -ilöször vol- az előtte álló három nagy periódus kóházak. Ebbe n az újjáéledő vátam nyaralni,
először
láttam,
u nagy feladatait — . vasmű, a kok. rosiban Kiiteit az étet és mi, DISZa
fiaitalok. még élénkebbé és színemagyar tengert, a gyönyörű Bala- szol/ó és a kohó felépítését
— misebbé tesszük a. váró« életét. Nemtont.
nél aikereSe'Wben oíd.isi meg. JelenBalaton-Alig ánál
pillantottam leg a nagykohó befejezéséért i n - rég volt euz olső dekád kiértékelése
102
meg először a Balatont. A lenyug- dultak a DISZ-fiataíok
harciba, és táborunk termelési átlaga
százalék volt. a mi brigádunk ehvó nap bearanyozta a Magyar Ten- köztük én is.
ger ezüstösen csillogó hab tükrét.
hez 134
százalékos ótlagteljesílSokan nem is tudják elképmwinyel járult hozzá.
A munka
Gyermekkori
mesék
jutottak
zelni. milyen gyönyörű é 8 ha1
eszembe és elevenedtek
meg elől
mellet biztosítva volt s zámu.ikra a
talmas ez a város.
tem, a Balaton
láttára.
pihemésti és szórakozási idő is, mo.
Micsoda óriási különbség a
je- A vasmű beruházásaira álíaimunik zi. színház látogatása melleit a Sztálen és mult között. Az üdülő,
ahol 4 milliárd forintot fordít » hogy linvárosi
Pártbizottság
lehetóví
voltam,
azelőtt
egy
háÁmtagú milyen hatalmas ez a békemű, egy tette, hogy a legjobban dolgozó bri.
Szeretném
igazolni, gádokat egynapos kirándulásra vL
arisztokrata családé volt, miét ké- pár laidlattal
nyelmesen 40 ember volt
elszállá- Évanlte a vastmű 300 millió kilo- gyék a Balatonra, ezenkívül tábosolva, mindent
biztosítottak,
ami wattóra. elektromos energiát hasz- runk lakói minden este 1 kg gyüa kényelmet szolgálja, tisvta ágyak, nál fel, ezzel Ű mennyiséggel ki mölcsöt kaptak teljesen díjtalanul.
fürdőszobák,
társalgó,
nagyszerű lelhetne viMig№ajni az orsizég hatáA dolgozók ós mi DISZ-fiatulok is
rádió, kellemes
társaság.
rait úgy, hogy egymástól fél mé- egyre jobban érezzük pártunk
és
Az ott üdülők egy nagy
csiládot terre 100 va/ttoa
égők égnének. kormányunk gondoskodását anyagi
képeztünk,
együtt
azórakozlunk,
Vagy. a víz fogyasaHása. percenként és kulturális szükségleteink kielé.
együtt mentünk
kirándulásrj.
Az ellátás olyan
bőséges
volt 250 m" és ez a vízmennyiség olyan gitésében.
hogy még a legnagyobb evő is jól óriásisá teszi a gvárat. hogy perSzabó Teréz
lakott, a minősége
kifogástalan, cemlként egy-egy Sajót, vagy Her.
változatos étrend volt a jelszava a niádot tudna felhörpinteni. Persze,
ez a víz nem vesz kárba, egyrésze
konyha
vezetőjének.
Minden ott üdülőnek az u>'cőn turbinát hajt, a másik része állaöröm és boldogság volt, csupa meg_ mi gazdaságot öntöz,
A Sztálin
elégedett ember, kacagó, egészséges Vatíműibea gyérto&t acéllemezek évi
gyermekek, boldog
dolgozó szülők mennyiségiéből 350 drrb kétezer tonés fiatalok
élvezik « tündéri
szép nás Duna-tengerjáró hajót' vagy
Balatoni és most már vii
vagyunk pedig 150 ezer vasúti kocsit lehetNiPNiVILOK IS PARTBiZALMMkk WAMARA
a gazdák, mi magyar
dolgozó nép
ne
gyártlani,
amelyek
Budapest
és
nélkülözhetetlen a z agitáció*
és mienk
az országnak
minden
Bukarest közötti távolságot duplái
Munkában
örömeEGYESSY
LAJOSNÉvaacsclhutník
össze. Évente a dol-

