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A KULI ÍJRMUNKA FEL 4D 4T41 
Azok a feladatok, amelyeket a 

kultúrmunkának az egyetemeken 
és a főiskolán belül meg kell olda-
niok, szerves alkotórészei az egész 
társadalmat magával ragadó kul-
túrforradalomnak. Az országosan 
érvényes nagy célkitűzések nálunk 
is érvényesek, ugyanakkor vannak 
ennek a munkának területünkön 
sajátos mozzanatai is. Az egyete-
men folyó munka bizonyos vonat-
kozásban maga is kultúrmunka, 
amelyet azonban mintegy gyakor-
lativá kell tenni. Nem mindig látni 
világosan, hol lehet a meglévő 
adottságokat továbbfejleszteni s 
hol van szükség egészen új kezde-
ményezésekre. Az elvi alapok tisz-
tázása nem minden vonalon tör-
tént még meg s az ebből a tisztá-
zatlanságból eredő bizonytalanság 
nyomta rá bélyegét az egyetemi és 
főiskola kultúrmunkára az elmúlt 
években. 

Minden kulturális munkának az 
a legelső követelménye, hogy men-
től szélesebb rétegeket kell a mű-
veltség befogadására képessé tenni 
s hogy fel kell ébreszteni minden-
kiben a műveltség igényéi. A 
könyvankétok, az egyetem részvé-
telével rendezett irodalmi és tudo-
mányos rendezvények hozzájárul-
tak az érdeklődés felkeltéséhez s 
nem egyszer alapvető lehetőségeket 
nyitottak meg a hallgatóság előtt. 
A kultúrotthonbizottságok ré-
vén rendelkezésre álló tnyagi támo-
gatás segítségével mód nyílt arra, 
hogy a mozi- és színház- s a hang-
versenylátogatásak mindenki szá-
mára lehetővé váljanak. Lehetősé-
gekben, mégpedig szervezett lehe-
tőségekben tehát nem volt hiány s 
ez jelentős haladás & múlthoz ké-
pest. 

Nem történt azonban gondosko-
dás arról, hogy e kulturális élmé-
nyek valóban el is mélyüljenek. 
Színházi ankétra az elmúlt évben 
egyetlen alkalommal került sor, 
akkor is csak igen szűk körben. Az 
irodalom általános érdeklődésre 
számot tartó kérdéseit nem vitat-
tuk meg, s nem foglalkoztunk a 
zene népszerűsítésével sem. Pedig az 
igény ezen a területen is megvan: ez-
ért fogadta a hallgatóság és a dol-
gozók egyaránt örömmel azt & kez-
deményezést, amikor Gounod 
Faust-ja került lemezen előadásra 
megfelelő magyarázatokkal s ezért 
volt nagy látogatottsága a Verdi-
ről szóló előadásnak is. A jövőben 
ezen a vonalon tovább kell foly-
tatni és tervszerűbbé kell tenni a 
munkát s ez a feladat a kari kul-
túrbizottságok egyik legfontosabb 
feladata kell, hogy legyen. 

A kari kultúrotthonbizottságokra 
egyébként is igen komoly kötelesség 
hárul a jövőben: a kultúrmunka 
központjainak kell lenniök. Felállítá-
sukra 1953-ban került sor, s visz-
szatekintve azt lehet megállapítani, 
hogy létrejövetelük általában az 
egyetlen életjel, amelyet adtak. Ez 
a negatívum mutatja legjobban a 
területünkön folyó kultúrmunka 
tervszerűtlen és szervezetlen vol-
tát. Az érdeklődés felkeltése, az 
igények feltámasztása és kielégí-
tése az alapvető feladat. 

A népi tánctól kezdve a 
szavaláson keresztül a színjátszá-
sig, az önálló zenei megnyilvánulá-
sokig minden ide tartozik s mind-
ezeknek a területeknek a leggya-
korlatibb végrehajtó szerve ugyan-
csak a kultúrotthonbizottság. A 

hallgatósághoz és a dolgozókhoz a 
legközelebb a kari rendezvények 
állnak. A kari bizottságoknak a 
kari megnyilvánulások kulturális 
színvonalának emeléséről kell gon-
doskodniuk. Ezen a téren a lezá-
rult év sajnos kevés biztatót muta-
tott. A szavalók gyakran nem ütöt-
ték meg a kívánt mértéket, sem a 
felkészültség, sem az előadókészség 
szempontjából, s azt sem lehet 
mondani, hogy az elszavalt versek 
kiválasztása mindig a legmegfele-
lőbb lett volna. Kari viszonylatban 
a színjátszócsoportok működéséről 
sem lehet sok jót mondani s egé-
szében véve ez áll a tánccsoportok-
ra is. Az egyéni zene- és énekszá-
mok inkább megütötték a kívánt 
mértéket, az énekkarok pedig to-
vább haladtak a fejlődés útján s 
egyes esetekben — itt elsősorban a 
Főiskola immár hagyományosan jó 
énekkarára gondolunk, — valóban 
művészi teljesítményt nyújtottak. 
A kultúrmunka egészének képe te-
hát — az egyes karok szemszögéből 
tekintve — inkább negatív, sem-
mint pozitív éspedig éppen a ren-
dezvények vonalán. Az egyik hiba-
forrás a kari kultúrotthonbizottsá-
gok működésének formális jellege. 
Itt kell elsősorban előrehaladást 
tenni a mostani évben, a meglévő 
kereteket konkrét munkával kell 
életszerűvé tenni. Ez önálló és fe-
lelősségteljes munkát kíván meg, 
ugyanakkor pedig szerves kapcso-
latot az egyetemek és a főiskola 
legfejlettebb • és egyben legrepre-
zentatívabb kulturális tényezőjével, 
a Népi Együttessel. 

A Népi Együttes az elmúlt évben 
jó munkát végzett, csakhogy erről 
nem mindenki tud. S ez az együt-
tes egyik legnagyobb hibája: mind-
ezideig nem sikerült bevésődnie a 
köztudatba, legalább is egyetemi 
vonatkozásban nem. A dal- és a 
táncgyűjtés szépen folyt, a gyűj-
tött anyag feldolgozása helyes mó-
don történt meg s az együttesnek 
kifelé sikerült is eleven kapcsola-
tokat teremtenie. Mindez rendkí-
vül fontos, de nem volt helyes az, 
hogy eközben háttérbe szorult az 
egyetemhez való kapcsolat. 

Kétségtelen, a Népi Együttesnek 
helyenként bizonyos megnemértés-
sel kellett éppen az egyetemen be-
lül megküzdenie, egyes állami és a 
társadalmi szervek vezetőségében 
időnként megvolt a hajlam arra, 
hogy a kultúrmunkát lebecsüljék. 
Ennek a megnemértésnek az oka 
azonban benyomásunk szerint nem 
csekély mértékben abban rejlik, 
hogy az együttes nem tudta meg-
győzni a vezetést a maga értékei-
ről, vagy legalábbis nem gondolt 
arra, hogy ezen a téren is a tények, 
a szemmellátható példa a legjobb 
meggyőzés. 

Nem volt kielégítő a kapcsolat a 
Népi Együttes és az egyes kultúr-
otthonbizottságok között sem. A 
bizottságok részéről nem egyszer 
hangzott el — s nem mindig ok 
nélkül, — a Népi Együttes vezető-
sége felé a kifogás, hogy a legjobb 
erőket az együttes elviszi, ugyan-
akkor pedig a bizottságok általá-
ban véve nem keresték a kapcso-
latot az együttessel. A jövő útja itt 
is világosan rajzolódik ki: rövi-
desen létrejövő, az összes egyete-
meket és a főiskolát átfogó kul-
túrotthonbizottság lesz a kultúr-
munka legfőbb irányító szerve, 
amely összetételénél fogva is meg-
találja majd a közvetlen összeköt-
tetést a karokkal, illetve a hallga-
tókkal és a dolgozókkal egyaránt, 
s mely a párt és az állami vezetés 
segítségével és a kultúrmunkások 
tevékeny közreműködésével gon-
doskodik arról, hogy a kulturális 
célkitűzések elvi tisztázottságban és 
szervezetten valósuljanak meg. Ez 
a bizottság azonban csak akkor vé-
gezhet jó munkát, ha a kari bizott-
ságok is végre működni kezdenek 
s a Népi Együttessel összhangban 
mindent megtesznek azért, hogy 
biztosítsák a kulturális fejlődés 
előfeltételeit. 

' i H. E. 

H Í R E K 

ÉRTESÍTJÜK A «SZEGEDI 
EGYETEM» OLVASÓIT, HOGY 
LAPUNK MÁRCIUS 31-IG AZ 
ALÁBBI NAPOKON; JANUÁR 
26-ÁN, FEBRUÁR 9-én, FEBRU-
ÁR 23-án, MÁRCIUS 9-én, S 
MÁRCIUS 23-án JELENIK MEG. 
KÉRJÜK A SAJTÖFELELÖSÖ-
KET, HOGY A SZERKESZTŐ-
SÉGBEN A MEGJELÖLT NAPO-
KON REGGEL 9 ÖRÁTÖL, ESTE 
6 ÓRÁIG VEGYÉK ÁT AZ ÚJSÁ-
GOT. 

Czuth Béla IV. éves történész 
hallgatót »Aetius élete, kUlönös te-
kintettel a bagauda mozgalomra« 
c. munkájáért és Serfőző Lajos IV. 
éves történész hallgatót «A szegedi 
munkásság helyzete és harca az 
1929—33-as gazdasági válság alatt» 
c. munkájáért a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia ÍOCO—1000 forint 
jutalomban részesítette. 

AKADÉMIAI JUTALOMBAN 
RÉSZESÜLTEK A TUDOMÁNY-
EGYETEMEN: di-. Fodor Gábor 
5000 forint, dr. Rédei László 4000 
forint. Az Oktatásügyi Miniszté-
rium által: dr. Fodor Gábor 5000 
forint jutalomban részesült. 

1953. december hó végén kiutalt 
akadémia; prémiumban az alábbiak 
részesültek az Orvostudományi 
Egyetemről: Tass Gyula, Idegklini-
ka 800, Eisner Anna. I. ez. Belkli-
nika 1500, Tiboldi Tibor Kórbonc-
tani int. 1000, i f j . Hetényi Géza 
Élettani int. 150C, Kovács Béla 
Gyógyszertani int. 2500, Juhász Éva 
Gyógyszertani int, 1000, Draskóczi 
Pál Gyógyszertani int. 2000, Lakos 
Antal Gyógyszertani int. 2000, 
Lantos Judit Gyógysz. vegytani int. 
1000, Stuhr Judit Gyógysz. vegytani 
int. 1000, Szabó Sándor Orvosvegy-
tan int. 1500, Kovács Ödön Szerves-
kémiai int. 3000, Pettkó Emma Or-
vosvegytani int. 2000, Kovács Endre 
Orvosvegytani int. 1000, Matkovics 
Béla Orvos vegytani int. 1000, Turay 
Pál Orvosvegytani int. 1000, Lózsa 
Albert Közegészségtani int. 1500, 
Koller Katalin Közegészségtani int. 
1000, Zlatarov Sztojcsó Bőrklinika 
1000, Holió Mária Bőrklinika 1000, 
Jáksó Gizella Bőrklinika 1000, For-
ró László Bőrklinika 1500, Ábrándi 
Endre Bőrklinika 1000. 

Az Egyetemi Könyvtár forgalma 
az 1953. évben. 

A Könyvtárba beiratkozott össze-
sen 5291 látogató. Ezek közül 614 
egyetemi dolgozó és 2390 egyetemi 
hallgató vette igénybe a könyvtá-
rat. Beiratkozott látogatók 96.470-
szer fordultak meg a könyvtárban 
és 125.294 kötet könyvet használ-
tak. Tehát átlagban egy látogató a 
könyvtárat az év folyamán 16-szor 
vette igénybe. Országos viszonylat-
ban ez a látogatási szám a többi 
nagy könyvtárakhoz viszonyítva 
nagyon jó. Ezenkívül tájékoztató 
szolgálatunk az év folyamán 938 
esetben nyújtott érdemleges segít-
séget az érdekelteknek. 97 téma-
körből pedig részletes irodalmi tá-
jékoztató jegyzéket állított össze. 

SZEGEDI 
EGYETEMI KÖNYVTÁR 

HÍREI 

A vizsgáztatás ideje alatt a 
könyvtár nyitvatartási idejét meg-
hosszabbította. Most reggel 8 órá-
tól este 9 óráig lehet használni a 
nagy olvasótermet. Az fegyetemi tu-
dományos- és oktatómunka aktuá-
lis kérdéseivel kapcsolatban két 
irodalmi jegyzéket állított össze a 
könyvtár. Az egyik a „Tudóskép-
zésről" szól, a másik „Az egyetemi 
vizsgákról". Mindkét jegyzék a 
szovjet és népi demokratikus or-
szágok élenjáró tapasztalatait hiva-
tott széles körben ismertetni. 

A III. éves fizika-szakosok elektrodinamikai 
vizsgái 

A harmadéves fizika-szakosok-
nak talán az elektrodinamika je-
lenti a legnagyobb stúdiumot. En-
nek egyik főoka az, hogy a tárgy 
igen komoly matematikai alapot 
igényel. Sok alkalommal még a 
hároméves matematikatanulás el-
lenére is maradtak olyan kérdé-
sek, melyeknek pontos megértése 
matematikai szempontból, még a 
közeljövőre maradt. 

mák ellenére sikerült elég 
jól megtanulni az anyagot: az 

átlag négyes lett. 
Ez kielégítőnek látszik. Csalódá-

sok inkább kellemesek voltak. Az 
egyetlen gyengébb eredmény egy 
elégséges volt. Ebben az elvtársnő 
is hibás: kérdeztük, hogy szüksé-
ges-e számára tanulópár és ő nem 
adott konkrét választ, problémá-
val pedig & csoport egyik tagját 

Horváth János docens elvtárs vizsgáztat 

Évközben az évfolyam meg- i 
felelő komolysággal foglalko-

zott a tárggyal. 
Nehézséget az okozott, hogy nagy-
részt az egyéni jegyzetünkre vol-
tunk utalva, ugyanis jegyzet kiadá-
sát nem engedélyezték, azzal az ér-
veléssel, hogy harmadévesek már 
tudnaik jegyezni. A segédkönyvek, 
tárgyalásmódjuk miatt, alig vol-
tak használhatók. 

A vizsga eredménye azt mu-
tatta, hogy az említett problé-

sem kereste fel. Ilyet a kővetkező 
kísérleti fizika vizsgára nem en-i 
gedünk meg. 

Ezúton szeretnék az évfolyam 
nevében köszönetet mondani 
előadónknak, Horváth elvtárs-
nak az előadás színvonaláért, 

a azért, hogy közvetlenségével si-
került neki a vizsgán is lámpa-
láztól mentes légkört teremteni, 
s ezzel is hozzájárult a jó eredmé-
nyek eléréséhez. 

Gyulai József 
I I fiz.-mat. III. (2.) 

Jláttuk, hallattak 

A M I N E K NEM S Z A B A D L E N N I E 

Az utolsó hajrá!!! 

Többször hallotta a Szerkesztő-
ség, hogy az Ady-téri épületben 
dolgozók részére szükség lenne egy 
kis mosdóhelyiségre, ahol munka 
után megtisztálkodhatnának. — A 
szerkesztőséget is felkereste Sánta 
István elvtárs az ott dolgozók ne-
vében, s elmondta, hogy e mosdó-
helyiséget el tudnák helyezni, , s 
felszerelését is házilag lehetne biz-
tosítani, tehát minimális, összegű 
befektetéssel jobbá, örömteljesebbé 
lehetne tenni a munkát. — Javas-
latát mintha elfeledték volna. Még 
máig se készült el a mosdóhelyiség. 
A szakszervezet hallgassa meg 
Sánta elvtársat, s képviselje az 
Ady-téri dolgozók kérését az ille-
tékes szervek felé. 

A Juhász Gyula Diákotthonban 
a nagyszobákat kettéválasztják, 
azért, hogy a hallgatók kényelme-
sebben legyenek elhelyezve, zavar-
talanabbul tudjanak tanulni Ál-
lami vezetőinknek ez a terve csak 
helyeselhető, de tervének kivitele-
zése nem megfeleld. Ugyanis — 
már mondhatjuk hónapok óta fo-
lyik a munka; — s még mindig 
nincs teljesen befejezve, — s ép 
a vizsgaidőszakban — amikor leg-
nagyobb szükség van a csendre — 
hogy hallgatóink elmélyülten tanul-
hassanak — állandó kopácsolás, 
zörgés zavarja munkájukat. 

Az illetékes vezetőknek gondos-
kodniok kellett volna, hogy a mun-
kát észszerűsítve — minél kisebb 
mértékben zavarja a vizsgákra ké-
szülést, s gondoskodniok kell ar-
ról, hogy a további átalakítási 
munkák ne zavarják a tanulást; 
érezzék ezt fontos feladatuknak, 
mert a szobák szétválasztása, ajtók 
beállítása után a festés következik, 
igen nagy hiba lenne, ha ez is hó-
napokig eltartana. 

• 
A József Attila Diákotthonban 

lévő mosódákban a dolgozók mun-
káját nagyban hátráltatja az, hogy 
a mosás közben keletkező gázos gő-
zök elvezetése nincs megoldva. így 
sokszor kínzó fejfájással kell a 
munkát végezniök. Érdeklődtünk 
a műszaki osztálytól,' hogy mit le-
hetne itt tenni. Megtudtuk a kö-
vetkezőket: Az egészségre ártalmas 
gőzök, gázok elvezetésére már ké-
szítettek tervet, amit helyileg 
tudnának kivitelezni, — elgondolá-
suk közel egy éve megszületett, 
azonban csak elgondolás maradt. 

Miért nem készíti el a műszaki 
osztály a védőberendezéseket gya-
korlatban," amikor a kormány-
programm és pártunk határozata 
felhívta a vezetőség figyelmét, 

hogy helyileg is tegyenek meg min-> 
dent a dolgozók jobb munkakörüln 
ményeinek biztosítására. 

Az Orvosegyetem hallgatói a legJ 

utóbbi ösztöndíjat néhány napos 
késéssel kapták meg, — s emiatt 
több hallgató jogosan kérdezte, ki 
a felelős ezért? — Ugyanis a pénz 
megérkezése után a GH arra hi-
vatkozott, hogy nem tudja élőkéi 
szíteni az ösztöndíj elosztását. 

A Gazdasági Hivatal vezetőinek 
szem előtt kell tartaniok azt, hogy 
a pénzt időben megkapják a hall-
gatók, s az ösztöndíj szétosztásával 
járó munkának egy részét még az 
ösztöndíj megérkezése előtt végez-; 
zék el a pénzügyi szervek. 

• 

Az Irinyi Diákotthonban lévő 
menzának nincs elég fedője, s így 
a tálaló helyiségben az étellel teli 
edényeket nem mind tudják 
lefedni. Hallgatóinkkal való foko-
zottabb törődés, a tisztaság meg-
követeli, hogy menzavezetőink az 
ilyen kicsinek látszó hiányokat 
is sürgősen szüntessék meg, s az 
üzemélelmezési központtól igé-
nyeljenek megfelelő számú fedő-« 
ket. 

SPORT 

KÉZILABDA 

December hönanban a fzegedl 
sportkörök teremjiézi labda vlllámtor 
luit í-endezíek a rókusl tornacsarnok, 
bo.". A Honvédjátékosokkal bővfljt 
Haladás Egyetem II. csapata ryer te a 
i . -umtornat, máeodik a Haladág 
Egyetem I.. harmadik a Haladás Ped 
Főiskola, negyedik az Építők csapata. 
A döntők igen szinvona'as kemény 
I r f iVomet ho7tak. A II. csapat erőa 
küzdelem után 16:15"re egy góllal 
tudót: csak gyűzr i. A Ped Főiskola 
is kemény küzdelem után szerezte 
meg a harmadik helyet. 

nélkülözhetetlen az agitációs 
munkában 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegyetem, Orvos-
egyetem é s Pedagógiai Kötsfcola lapla 

Szerkeszti a szer-kesztőblzot ság 
Kiadja: Az MI1P Egyetemi és FőUkolat 
Pártbizottsága, a Tudományegyetem 
rektora, az Orvosegyetem dékán la, 
a Főiskola Igazga óla, a DISZ és • 

Szakszervezetek 
Telefon: 34-54 

Ceongrádmegvei Nyomdaipari V. 
Szeged 180 

Felelős vezető: Vincze György 


