
Á SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA L A P U 

III. évf . 17. s zóm 1955 október 4. Ara 40 íillór 

51815/4 

(A Szabad Nép 1955, szeptember 28-i vezércikkéből.) 

A példák végtelen sora bizonyítja, Hogy a kommunis-
ták, a pártbeli és pártonkívüli munkások ezrei ön-
ként, szívesen hoznak áldozatot nagy céljaink mielőbbi 
megvalósításáért. 

Példamutatóan jegyeztek 
az Orvostudományi Egyetem dolgozói 
Az Orvostudományi Egye-

tem dolgozói és hallgatói 
példamutató jegyzéssel fejez-
ték ki, hogy egyetértenek 
pár tunk és népi demokrat i -
k u s á l lamunk politikájával. 
Egyetemünk dolgozóinak 
többsége azt is megértet te 
már , hogy a békés élet céljai 
érdekében folytatott építő-
munka olyan ügy, amely 
minden áldozatot megér. 

Az Orvostudományi Egye-
tem dolgozói a Hatodik Bé-
kekölcsön jegyzése során jó-
val több, mint egymillió egy-
fcgyazázezer forintot jegyez-
tek. Dolgozóink többsége 
túljegyzéssel tett hitet az ú j 
lötéves terv, a szocializmus 
építése mellett. Elenyésző 
azoknak a száma, akik fize-
tésükhöz mérten keveset je-
gyeztek. 

Pértvezetőségeink alapos 
előkészítő munká t végeztek. 
Nagyban hozzájárul t a mun-
ka sikeréhez, hogy több ér-
tekezleten megtárgyal ták la 
párt tagság jegyzésének kér -
déseit, és m á r itt megoldot-
t ák azokat a nehézségeket, 
amelyek esetleg a jegyzés 
idején gátolták volna az 
eredményes munkát . A siker 
másik fontos tényezője volt 
ál lami vezetőink jó politikai 
m u n k á j a . Állami vezetőink 
a pártszervezetekkel azonos 
elvet követve jól megoldot-
ták feladataikat. Személy 
szerint nemcsak jó példát 
muta t t ak , hanem beosztott-
jaikkal is lelkiismeretesen 
foglalkoztak. Mindezeknek 
eredményeként érhet tük el 
az Orvosegyetemen, hogy 
dolgozóink m a j d n e m meg-
kétszerezték a tavalyi jegy-
zési összeget. 

• 
Állami vezetőink és pro-

fesszoraink közül személy 
szerint is példamutatóan 
jegyzett: Kukán Ferenc dé-
kán 8.300, Ják i Gyula pro-
fesszor 9.000, Batizfalvy Já -
nos professzor 13.000, Iváno-
vics György professzor 10.300, 
Jancsó Miklós professzor 
8.000, Korpássy Béla profesz-
szor 8.200, Czoniczer Gábor 
professzor pedig 8.000 forin-
tot jegyzett. 

Tanszemélyzeti dolgozóink 

közül példát mutatot t a sok 
közül: Bartók István alap-
szervezeti pár t t i tkár , aki 
2.100 forintos fizetés mellett 
2.200 forintot jegyzett; to-
vábbá Benkő Sándor docens 
7.000, Kovács István docens 
5.000, Boros Imre ad junk-
tus 4.500, Sípos Károly do-
cens 7.100, Dirner Zoltán do-
cens 4.200, Bachrach Dénes 
ad junk tus pedig 4.200 forin-
tot jegyzett. 

Közép- és alsó kádereink 
közül is többen elismerésre 
méltóan jegyeztek. Például 
Rácz Sándor laboráns 1.700 
forintos fizetését lejegyezte, 
Kiss Margit mosónő 500, 
Nyilasi Mihály portás 550 fo-
rintot jegyzett. Több dolgo-
zónk anyagi ere jé t megha-
ladó összeget akar t jegyez-
ni; például Pokreán Deme-
ter portás 660 forintos f i-
zetését akar ta lejegyezni. 

• 
S z Orvosegyetemi j egyez-

tetést végző 120 személy há-
rom kivétellel szintén túl-' 
jegyzéssel mutatott példát a 
jegyző dolgozóknak. Az in-
tézet egészét tekintve példa-
mutatóan jegyeztek az I. sz. 
Sebészeti Klinilka, a Szemé-
szeti Klinika, az Elmeklini-
ka, valamint a bonctani in-
tézetek összes dolgozói; a 
Szülészeti Klinika orvosai? 
a dékáni appará tus (dékáni 
hivatal tanulmányi osztály 
és a személyzeti osztály; a 
gazdasági igazgatóság, (külö-
nösen hivatali részlege), az 
Idegennyelvű Lektorátus és 
még sokan mások. 

Az Állami Védőnőképző 
Intézet és a Kossuth Zsu-
zsanna Ápolónőképző in té -
zet dolgozói is kivétel nél-
kül példamutatóan jegyez-
tek. 

Hallgatóink á teljes ön-
kéntesség a lap ján több 10.000 
forint tal járul tak hozzá nép-
gazdaságunk erősítéséhez, a 
szocializmus építéséhez. A 
fenti adatok szép bizonyíté-
kai annak, hogy az Orvostu-
dományi Egyetem dolgozói 
és hallgatói nemcsak óhaj t -
ják a béke társadalmát, a 
'szocializmusa, hanem csele-
kednek is érte, hogy minél 
előbb meg is valósuljon^ 

Dokumentum a Horthy-korszakból 
Kegyelmes Asszonyom! 
Mély alázattal, s a m a tör-

hetetlen hittel és reménység-
gel járulok Kegyelmes színe 
elé. hogy engem sok szen-
vedés és megpróbáltatáson 
keresztülment »Julián« taní-
tó nejét kegyeskedik meg-
hallgatni és támogatni kéré-
semben. 

Alázatos kérésem a követ-
kező: 

Kisleányom Cs. E., miután 
a tanítónői képesítést a kis-
kunfélegyházi Constanti-
numban jó eredménnyel 
megszerezte sok nélkülözé-
sek és küszködések árán, 
bármilyen csekély jövedelmű 
álláshoz szeretném jut tatni . 
S erre alkalmas lenne a sze-
gedi tanfelügyelőséghez tar-
tozó Nagymágocs Árpád tele-
pi áll. eL iskola, hová most 
négy tanerőre van szükség, 
s ha Kegyelmes Asszonyom 
csak egy-két szóval kegyes-
kedne az ott működő Kiss 
Károly tanfelügyelő ú r f i-
gyelmét reánk felhívni, bi-
zonyosan sikerülne ezen ál-
lások valamelyikét elnyerni. 
S hogy egész családunk erre 
érdemes, azt itt felsoroltak-
kal vagyok bátor igazolni. 

Fé r j em Jul ián taní tó volt, 
majd a háború őt katonai 
szolgálatban találván az el-
ső naptól kezdve harctér i 
szolgálaton volt, mígnem ké-

DISZ-fiatalok a baktói tsz-ben 

sőbb fogságba került . Hosszú 
öt éven keresztül sínylődtünk 
külön-külön, s mikor f é r j em 
hazajöt t s ú j állomáshelyét 
hazajött . Nagyméltóságú Mi-
niszter Ür jóvoltából egy ta-
nyai iskolához kap tunk be-
osztást s m a is itt vagyunk. 
Miután városoktól és isko-
láktól távol vagyunk, így a 
tanítás is a legnagyobb áldo-
zatba került , miután soha, 
sehol semmi kedvezményi 
nem tudtunk igénybe venni. 
Mindent f izet tünk, így ter-
mészetes, hogy a hosszú ki-
lenc évi taní tás alat t fizeté-
sünk 60 százalékát felemész-
tette, a szó legszorosabb é r -
telmében tönkre mentünk, s 
lerongyolódtunk, még az el-
pusztított lakásunkat ma sem 
tudtuk rendbehozni. Re-
ménykedünk, s bízunk ha a 
kisleányunk maga tudná a 
kenyerét megkeresni, ta lán 
most m á r jobb napok vir rad-
nának ránk. 

Mindezek u tán tehát ese-
dezem, s könyörgök Nagy-
méltóságú Asszonyomnál, se-
gítsen r a j t unk s egyetlen 
kézvonásával segítse meg az 
egyedül Kegyelmességcdben 
bízó, örökké hálás családot. 

Homokszentlőrinc-Bösztör-
puszta, 1932. VIII./16. 

Legalázatosabb híve: 
Cs. F-né 

áll. tanító ne je 

Ha valaki szombaton (szep-
tember 24.) kora délután az 
Ady téri egyetem felé járt, bi-
zony érdekes eseményeknek le-
hetett a tanúja. Vidám, kipirult 
arcú DISZ-isták gyülekeztek, 
zsibongtak, énekeltek az egye-
tem előtti térségen. Vajon, mi 
ez? Kérdezheti a kíváncsi járó-
kelő. Talán majálisra készülőd-
nek, vagy hétvégi kirándulást 
rendeznek az egyetemisták? 

Kérdezzük csak meg Sípos 
Istvánt, a kar DISZ-titkárját, 
mit akar ez a sok lelkes fiatal. 
Sípos elvtárs felvilágosit ben-
nünket, hogy nem kirándulni 
megy ez a majdnem 100 főnyi 
rohaimbrigfád, hanem komoly 
feladatot fog végrehajtani. A 
Szeged közelében lévő baktói 
tsz-be mennek segíteni az őszi 
munkák végrehajtásához. A to-
vábbiakban elmondja Sípos elv-
társ, hogy a karon fellendült a 
DISZ-munkák iránti érdeklő-
dés. A vezetőség azt tartja 
szem előtt, hogy a fiatalok ne 
szakadjanak el az élettől és 
így állandó kapcsolatban le-
gyenek a különféle munkahe-
lyekkel, üzemekkel, gyárakkal, 
tsz-ekkel. Ennek egyik meg-
nyilvánulása ez a mai roham-
munka. 

Lelkesedésben nincs hiány, 
sokkal többen jelentkeztek, 
mint amennyit a tsz kért 
segítségül. 

Ezért a vezetőség két részre 
osztotta a jelentkezőket és a 
másik részleg csak jövő szom-
baton fog elmenni Baktóra. 
Nemsokára megjelenik egy te-
herautó, az egész társaság egy-
kettőre felszedelőzködött és 
úgy eltűnt az egyetem előtti 
térről, mintha soha nem is let-
tek volna ott. Csak a teher-
autó nyoma porzott, utánuk. 

Kinn, a tsz-ben lendületesen 
készültek a munkához. Min-
denkit lelkesít a segíteni aka-
rás. Azonban az AMG részéről 
pontatlanul szervezték meg a 
munkát, t. i. nem érkeztek meg 
idejében a répaszedő gépek. A 
fiatalok azonban segítettek ön-
magukon, s így is találtak ma-
guknak munkát. Nagy Gyula 
elvtárs például a kovács-mű-
helybe ment dolgozni, mások 
a szelektorokat keresték mesr, 
ahol a betakarított napraforgó-
magot tisztították. Az egyik 
teherautón is ismerős 

a kari DISZ-vezetőség tagja ül 
a volán mellett és itt is olyan 
jól megállja a helyét, mint az 
egyetemen. 

Hiába no — felejthetetlen lát-
vány volt — az embernek uj-
jongott a lelke, amint látta, 
hogy fiatal értelmiségünk nem 
húzódik a fizikai munkától, el-
jöttek a könyvek mellől, ott-
hagyták az íróasztalokat, a 
tanulást és ezen a késő őszi 
délutánon ugyanúgy részt 
akartak venni a termelésben, 
mint apáik és rokonaik: a föld-
művesek, tsz-tagok, iparosok 
és a többi kétkezi munkások. 

Persze, a tanárok sem hagy-
ják magukat, itt van Karácso-

Az írószövetség szegedi csoportja 
megindította ezévi munkáját 

A felszabadulást kővető évek-, tet igen nagy érdeklődés mef 

nyi Béla elvtárs, a Kossuth-' ¿ e n ¡s_ 

ben a vidéken élő írók elsőíz 
ben Szegeden szerveződtek 
csoporttá. A csoport folyóirata, 
a Tiszatáj immár kilenc eszten-
deje igyekszik szolgálni kul-
turális előrehaladásunk ügyét. 
A folyóirat és a csoport tevé-
kenysége az utóbbi két eszten-
dőben három megyére szélesült 
s városunkban is a kulturális 
élet centrumába kerültek az 
írócsoport keddi vitaestjei, me-
lyeken — a csoporttagok mű-
veinek bírálata kapcsán — igen 
időszerű eszmei-politikai és 
szakmai kérdések tisztázására 
került sor már az elmúlt évek-

díjas docens, Bánkúti Imréné, 
a történeti intézet tanársegéde 
és Gábris József pártvezető-
ségi tag is, akik ugyanúgy dol-
goznak és ugyanúgy megáll-
ják a helyüket, mint DlSZ-is-
táink. De nézzünk csak jobban 
körül, mit is csinálnak ezek a 
roham-brigádok? 

Közben megérkeztek az 
AMG-tóI a répaszedő-gé-
pek és máris munkába áll-
tak. 

A' társaság nagyobbik része 
nyomban munkába is állt. 
Ezeknek igen csak igyekezniük 
kell, mert a traktoron is egy 
fiatal DfSZ-ista. Görög Józsá 
ül, aki addig-addig udvarolt az 
AMG dolgozójának, amíg az 
megengedte neki, hogy önál-
lóan kezelje a répaszedőgépet. 
Görög elvtárs olyan magabizto-
san ül a traktoron, mintha ez 
lenne a tanult szakmája, s lát-
szik rajta, hogy élvezettel végzi 
a munkát. 

A társaság másik része a kö-
zeli kukoricást rohamozta meg. 
Frissen, fürge kezekkel törik a 
kukoricát, s közben vidáman 
száll a nótaszó. így még a 
munka is könnyebben megy. 
Versenyeznek, ugratva biztat-
ják egymást, szólítgatják a le-
maradókat és az eredménye az, 
hogy. derekasan megállják a 
helyüket. 

Sokat lehetne még írní, ho-
gyan dolgozlak ezen a szép 
őszi napon DISZ-fiataljaink, 
de ez talán kevésbé fontos, 
sokkal többet jelentett az, 
hogy mikor beesteledett, a tsz-
tagok hálásan nvúitották kér-

A csoport idei tervei alapján 
a tevékenység, a lendület foko-
zódása remélhető. Az írók esz-
mei-politikai nevelése elősegí-
tésére megindult „A marxis-
ta irodalom-esztétika problé-
mái" c. vitaest-sorozat, melyen 
az egyetem és főiskola szakelő-
adói vezetik a vitát. Ünnepi 
irodalmi estek előkészítése fo-
lyik a budapesti csehszlovák, 
lengyel és szovjet kulturális 
szervekkel együttműködve. 
Ezek mellett ez ősz folyamán 
három alkalommal rendeznek 
Szegeden olyan irodalmi estet, 
melyeken a szegedi írók lép-
nek a város dolgozói elé leg-
érettebb alkotásaikkal. Az író-
csoport DISZ-csoportja havon-
kint rendez „Elő újság"-címmel 
színes, sokrétű műsoros este-
ket. 

A szokásos keddi vitaesteket 
ebben az esztendőben hóna-
pokra elkészített munkaterv 
alapján indították meg. Ed-
dig két ízben tartottak vitaes-

lelt a TTIT-klubban. Első alka-
lommal évadnyitó klubestet 
rendeztek színvonalas kultúr-
műsorral, s az évi munkaterv 
ismertetésével, — a második 
alkalommal Lődi Ferenc: Ér-
lelő évek című, a csoport ki-
adója által megjelentetett ver-
seskötetét vitatták meg. A vi-
tát megelőzően Bartók Béla 
munkásságát méltatta Király 
József egyetemi adjunktus gon-
dos felkészültségről tanúskodó 
előadásában, s Madácsy Láss-
Ióné tanárnő a Zenekonzervató-
rium növendékeinek műsorával 
szerzett híveket a nagy magyar 
zeneszerző munkásságának. — 
A továbbiak folyamán több 
szegedi fiatal művének megvi-
tatására kerül sor. 

A csoport keretében néhány 
hónapja kezdte meg működé-
sét a Tiszatáji Magvető Könyv-
kiadó. Eddig Móra: Hannibál 
föltámasztása c. regényét, 
Lődi Ferenc: Érlelő évek c. 
verseskötetét és Dér Endre: Az 
első próba c. regényét jelen-
tette meg. A napokban jelen-
teti meg „Föltetszik a hajnal" 
címmel Szeged klasszikus író-
jának, Tömörkény Istvánnak 
kötetben meg nem jelent reme-
keit. 

Az írócsoport bizonyos mér-
tékben fennálló izoláltságából 
azzal is igyekszik kilépni, hogy 
a város üzemeivel, kulturális 
szerveivel — mindenekelőtt a 
színházzal és képzőművészek-
kel — valamint a környék iro-
dalmi köreivel is megerősíti, 
illetve kiépíti kapcsolatát. 

— d — 

Levelezőink írják 
Mindig nagy dolog az em- őröm, mikor az Orvosudomány 

ber életében az a pillanat, ami-j Egyetem Tanulmányi Osztályé-
kor új életet kezd. Mi, első-
éves orvostanhallgatók is új 
életet kezdünk, melynek folyta-
tása most már csak tőlünk 
függ. 

Eljutottam az egyetemre. A' 
gimnáziumban töltött utolsó 
évben sokat tanultam sok is-
kolatársammal együtt, én is lá-
zasan készültem az érettségire, 

arcot ges tenyerüket köszönetképpen hogy az minél jobban sikerül-
látunk: Darabos István elvtárs, a jól végzett munkáért. 1 jön. Sikerült is! Nagy volt az 

Államvizsgák az Orvosegye temen 
Az Orvosegyetemen szep-

tember 15-én befejeződtek 
az államvizsgák. A záróünne-
pély meghitt légkörében 88 
orvosi oklevél kerül t az 
ezernyi szines tervvel teli, 
alkotni és használni vágyó 
fiatal orvosok kezébe. A ré -
gi, bizonytalan, üzletemberi 
tulajdonságokat is kívánó 
orvosi megélhetőségi lehető-
ségek helyett 88 biztos állás 
vár ta őket. 

A legjobbak közül 12-en 
kerültek a tudományos in-
tézetekbe és a kl inikákra. 
A vizsgák három turnus-

ban folytak le: dr. Czoniczer 
Gábor, dr. Waltner Károly 
és dr. Jáki Gyula profesz-
szor elvtársak elnöklete 
alatt. 

Az államvizsgán elért ered-
mények ál talában meg-
egyeztek azokkal az ered-
ményekkel. amik az egyes 
hallgatókat jellemezték az 
utóbbi évek vizsgáin. A 
vizsgák szakmai átlagered-
ménye 3.79, a marxizmus— 
leninizmus eredménye pedig 
3.59 volt, tehát valamivel 
jobb. mint a tavaly végzett 
évfolyamé. 

A számszerű összehasonlí-
tás nehéz, mer t az ezévi ál-
lamvizsga szakmai része 
más jellegű volt, mint a múl t 
évben. 

Az idén az általános orvo-
si műveltségről, a f iatal or-
vos közegészségügyi és 
egészségügyi szervező fel-

készültségéről és tá jéko-
zottságáról akar t meggyő-
ződni a szakmai vizsga. 

Jáki professzor elvtárs sza-
vai szerint, „az államvizsga 
olyan körülmények között 
igyekezett megvizsgálni a 
felkészültséget, mintha a f ia-
tal orvos egy várostól távol-
lévő faluban, teljesen magára 
lenne utalva és min tha min-
den nagyobb vizsgáló és 
gyógyító orvosi berendezés-
nek hí j jával lenne", 

Szakérettségivel egyetem-
re kerül tek ebben az évben 
végeztek az Orvosegyetemen 
először. Waltner és Jáki 
professzor elvtársak vélemé-
nyezése arról tanúskodik, 
hogy egy árnyalat ta l sem 
muta t tak alacsonyabb nívójú 
felkészültséget, mint a gim-
náziumi érettségivel rendel-
kező államvizsgázók. Ezt bi-
zonyítja, hogy tudományos 
intézetekhez és kl inikákra is 
többen kerül tek közülük. 

Piros diplomát hat , szilárd 
akara t ta l végigküzdött év 
jutalmaként , t izenhármán 
kaptak : 

Bogáts László. Cserháti Ist-
ván, Dankó László, Dávid 
Margit, Ferdinandy Kond, 
Kőszegi Béla, Nagy Endre, 
Pápay Dénes. Rédei Anna, 
Tapasztó István, Virágh Ka-
milla, Virágh Szabolcs és 
Waltner Károly. 

Felejthetetlenül szép volt 
a záróünnepélyen Waltner 
professzor elvtárs beszéde. 

Egy mintaszerűen eredmé-
nyes, munkás orvosi élet ta-
pasztaltsága figyelmeztette 
benne a kezdőket, hogy az 
orvos nélkülözhetetlen a tár-
sadalomban. Emberi sorsok 
összeomlása, vagy boldogsága 
van a kezükben, de áll vagy 
bukik r a j t u k nagyon sok em-
ber nevelése is. Necsak az 
egészségügyet és a gyógyí-
tást szolgálja az orvos, ha-
nem magánélete, emberi ér-
zései az erkölcs minden ré-
szében példát kell hogy 
nyújtson az embereknek. Az 
orvosnak nem szabad a 
pénzszerzés alacsony ösztö-
nének hata lmába kerülnie. 
Nem szabad, hogy idővel hi-
deggé és érzéstelenné tegyék 
a sokat látott szenvedések. 
Ne zárkózzék el az orvos so-
ha a tudomány ú j ú t ja inak 
eredményeitől, alkalmazza 
azokat, ne érezze magát so-
ha, semmivel szemben sem 
tehetetlennek. Ha nem is tud 
egy beteget meggyógyítani, 
de lelkiismeretének tisztá-
nak kell lenni, hogy ő min-
dent megtett . 

A most végzett évfolyam 
társadalmi összetétele, 
eredményei mind azt a re-
mény igazolják, hogy 
Waltner professzor elv-
társ szavai nem hullottak 
terméketlen ta la j ra , 

de hogy hogyan fognak dol-
gozni az életben, azt m a j d 
népünk ezután kialakuló vé-
leménye fogja elbírálni, 

nak értesítését megkaptam, 
melyben közölték velem, hogy 
jelenjek meg a felvételi vizs-
gán. A felvételi vizsgát szin-
tén nagy izgalom előzte meg. 
Milyen is lesz a bizottság, mi-
lyen lesz a vizsga és miket 
fognak kérdezni? A felvételi 
vizsga sikerült. Most már csak 
azért drukkoltam, hogy vajon 
helyt tudok-e állni? Orvostan-
hallgató lettem. Ezzel minden 
vágyam teljesült. Az új élet 
megkezdődött. 

Az egyetemi oktatás színes-
sége, az érdekes tantárgyak 
nagyon megtetszettek nekem. 
Igaz, hogy kezdetben még ne-
hézségek akadtak. Féltem, hogy 
a tanulást nem fogom birni és 
a többi társaimmal együtt, 
kezdetben, valami különös 
egyedüllétet éreztem. De mind-
ez nem tartott sokáig. Kiderült, 
hogy nehezen, de meg tudok 
birkózni a latin nevekkel. A 
többi társaimban barátaimra, 
testvéreimre találtam, akik 
mindenben segítségemre van-
nak. 

Kezdetben a diákszálló Is 
szokatlan volt. Most már meg-
szerettem a szép épületet, a 
világos és tiszta szobákat. 
Csak a kezdet volt nehéz. Ta-
nulnom kell, rajtam múlik, hogy 
milyen lesz a jövő. 

Mindig azokra gondolok, 
akik lehetővé tették, hogy itt 
üljek az előadótermekben, hogy 
zavartalanul tanulhassak. Ta-
nulnom kell, tehát azért, hogy 
az Egyetemet elvégezve becsü-
letesen és odaadóan dolgozhas-
sam értük. Remélem, sikerülni 
fog. 

Lőrinczy Endre 
elsőéves orvostanhallgató 

A Magyar Tudományos 
Akadémia 1955. évi nagygyű-
lésének keretében hangzott 
el Schultheisz Emil egyetemi 
tanár , a jogi tudományok 
kandidátusának előadása - A 
büntetőjogi kodifikáció elvi 
problémáiról«. Az előadás-
hoz a büntetőjog elméleti és 
gyakorlati művelői közül 
igen sokan hozzászóltak, 

I t 



Békekölcsön jegy ses a Bölcsészei tudományi 
Karon 

1955. október 4. 

A Bölcsészettudományi Ka-
ron évek óta eredményesen, 
a várakozásoknak megfelelő-
en folyik államkölcsöneink 
jegyzése. Oktatók és hallga-
tók, irodai dolgozók és hiva-
talsegédek egyaránt komoly 
öntudattal, az ország ügyét és 
saját sorsukat összekapcsol-
va tesznek eleget hazafias 
kötelességüknek. A Böl-
csészkar ez évben sem kel-
tett csalódást. A kölcsönjegy-
zés első napjától kezdve ki-
ki teherbírásának megfelelő-
en vállalta az ország gond-
jából a ráeső részt, hogy ez-
zel hatalmas építőmunkánk 
aktív részesévé váljék, s 
ugyanakkor személyes érde-
keit, családja, intézménye je-
lenét és jövőjét is szolgálja. 

Megnyilatkoztattuk a Böl-
csészkar néhány professzo-
rát és hallgatóját, vajon mi-
lyen személyes motívumok és 
meggondolások játszottak 
szerepet kiemelkedő jegyzé-
sükben. S bár ezek a motí-
vumok különbözőek, közös 
az indítékok lényege. Szere-
tik a hazát és rendszerünket, 
amely utat nyitott a nép fel-
emelkedésének, megterem-
tette a feltételeiket ahhoz,, 
hogy saját, legjobb képessé-
geiket kibontakoztathassák a 
dolgozók ügyének szolgála-
tában. Ée valamennyi nyilat-
kozatból kicsendül a jö-
vőnkbe vetett bizalom s má-
sodik ötéves tervünk iránti 
reményteljes várakozás, 

NYÍRI ANTAL 
j dékán 

Fölszabadulás utáni pá-
lyájának fő állomásai a kö-
vetkezők: középiskolai tanár, 
főiskolai tanár, egyetemi do-
cens, majd pedig idén egye-
temi tanár, a ka r dékánja. 
Ez a néhány szó jelzi, hogy 
egy párthü, becsületes, sze-
rény és megfelelő rátermett-
séggel munkálkodó értelmi-
ségi milyen gyors ütemben 
bontakozhat ki hazánkban. 
„Ügy látom, helyesen cselek-
szem — mondotta Nyiri elv-
tára —, ha 4.500 forintot 
jegyzek. Ügy vélem, én már 
előzetesen sokszorosan meg-
kaptam, amit most kölcsön 
adok államunknak, népünk-
nek. Szívesen jegyzek állam-
kölcsönt. mert tudományos 
munkám és előrehaladásom 
a fölszabadulás utáni évek-
ben vált lehetővé. De nem-
csak magamra gondolok, 
amikor kölcsönt jegyzek, ha-
nem gyermekeim jövőjére 
is. S e jövőnek szilárd és 
biztos alapjait elkövetkező 
második ötéves tervünk 
nagymértékben erősíti 
majd. E terv végrehajtását 
közvetlenül segítjük béke-
kölcsönünk teljes összegének 
lejegyzésével", 

jelentősége építőmunkánk 
szempontjából. Most is ez 
volt a szándékom és 1.000 fo-
rintos jegyzésemmel ezt vég-
re is hajtottam. Meg kell 
azonban mondanom, hogy 
némileg bosszantottak azok 
a hírek, amelyek bizonyára 
egyes megbízottak rosszul 
értelmezett túlbuzgóságából 
származtak és amelyek lé-
nyegében az önkéntesség el-
vét sértették. Én minden 
ilyen momentumban indoko-
latlan bizalmatlanságot lá-
tok. E bizalmatlanságra — 
ha meg is volt egyesekben — 
rácáfoltak a kölcsön jegyzés 
szép eredményei karunkon. 
Engem felvillanyozott inté-
zeti röpgyűlésünk komoly 
lelkesedése és munkatársaim 
áldozatvállalása. így például 
Lovai Gergely hivatalsegéd 
200 ' forintos jegyzése, aki 
alacsony fizetéséből példás 
felajánlást t e t t Örülök, hogy 
karunk és egyetemünk ú j ra 
kivette részét nagy ügyünk-

rendszerünk adhatta meg ne-
kem mindezt". 

KERESZTES JÁNOS 
III. éves történelem-magyar-

szakos hallgató 
A DISZ megalakulása óta 

lelkiismeretesen munkálko-
dik az ifjúsági mozgalomban. 
Az a fa j ta ember, akire le-
het építeni. Kiváló tanulma-
nyi eredményeiért már a kö-
zépiskolában is többször jutal-
mazták. Példamutatóan, el-
sőnek jegyzett évfolyamán. 
Kérdéseinkre így válaszol: 
„Ösztöndíjas vagyok. Hallga-
tó létemre államunk olyan 
anyagi segítséget nyújt, hogy 
az elmúlt esztendőben meg-
nősülhettem. Feleségem gyer-
meket vár Tudjuk, hogy 
gondjainkban nem maradunk 
magunkra, mert pártunk, 
vezetőink átsegítenek az 
esetleges nehézségeken. Száz 
forintot jegyeztem; kicsiny 
tégla ez a szocializmus ha 

Mos! felleknek kell következőtök! 
A két egyo.om és főiskola pártaktiváinak tanácskozása 
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TETTAMANTI BELA 
egyetemi tanár 

Tettamanti Béla elvtárs 
harcos elvhűsége, mély ma-
terialista meggyőződése és 
igényessége, elveinek és ma-
gatartásának egysége fontos 
tényezője a karon folyó poli-
tikai-ideológiai munkának. 
6.000 forintos jegyzésével 
most is tanúbizonyságot tett 
erről. Cselekedetében a jó 
példa nagy nevelő ereje is-
mét megnyilvánult. „Az ál-
lamkölcsön méltó jegyzésével 
kézzelfoghatóan ki tudjuk 
fejezni a szocializmus építé-
se, a kommunista jövő iránti 
bizalmunkat — mondotta 
Tettamanti elvtárs. — Sokat 
szólunk a hazáról, a hazafi-
ságról és a hazafias nevelés-
ről, de e szavaknak hitelt és 
fémjelzést, meggyőző erőt és 
aranyfedezetet tetteink ad-
nak. Lehetetlen nem látni, 
hogy pártunk és államunk 
mennyit áldoz jelenünk gaz-
dagítására és ifjúságunk bol-
dog jövőjének biztosítására. 
S ha ezt látjuk, öntudatos ál-
dozatunk könnyűvé és a jö-
vendő iránti bizalmunk meg-
ingathatatlanná válik". 

KESERŰ BÁLINT 
aspiráns 

A kar fiatal kutatója, akit 
államunk az aspirantura ki-
tüntetésében részesíti, hogy 
tudományos képességei minél 
gyorsabban kibontakozhassa-
nak. „Eddig minden esetben 
túljegyeztem a békekölcsönt, 
mert tisztában voltam azzal, 
hogy a dolgozók anyagi hoz-
zájárulásának milyen nagy a 

nek megalapozásában". 
KIRÁLY BORBALA 

III. éves magyar-történelem-
szakos hallgató 

Hatgyermekes munkásszü-
lők leánya. Kétszáz forintot 
jegyzett. „Szakérettségivel 
jöttem az egyetemre — 
mondja. — Hat esztendeje 
anyagi gondok nélkül tanul-
hatok. Ma 530 forint ösztön-
díjat kapok havonta s ebből 
nemcsak fedezni tudom a di-
ákotthont, menzát és egyéb 
költségeimet, hanem ezenfe-
lül hangverseny- és színház-
bérletre is jut. A napokban 
fizettem ki a teljes Shake-
speare-kiadás első részletét 
is. Fiatal vagyok, de szüleim 
elbeszéléséből és az eddig 
tanultakból is tudom, hogy 
csak a mi szocializmust építő 

sen adom és jó munkámmal 
igyekszem megtoldani". 

ZSTJPPAN FERENC 
II. éves magyar-történelem-

szakos hallgató 
„Apóm többször volt mun-

kanélküli a felszabadulás 
előtt. Keserű gondok, kilá-
tástalanság gyötörte csalá-
dunkat. Most apám a posta 
dolgozója és én egyetemre 
járok. 460 forint ösztöndíjat 
kapok. Ha meggondolom, 
hogy volt idő, amikor egész 
családunk havi jövedelme 
nem érte el ezt az összeget, 
hála tölt el és szívesen jegy-
zek államkölcsönt. S ha majd 
végzek, még többet adok 
dolgozó népünk államának. 
Jó érzés számomra, hogy 
szerény száz forintommal — 
diák létemre is — hozzájá-
rulhatok hazánk nagy ügyé-
hez, második ötéves ter-
vünk megvalósításához". 

K. Gy. —Sz. L. 

A magyar jogászság hévízi 
kongresszusa 

A Magyar Jogász Szövetség, 
amely a jogtudomány műve-
lőinek és a gyakorlati jogá-
szoknak átfogó tömegszerve-
zete, szeptember 23-án küldött-
közgyűlést tartott Hévízen. 
Molnár Erik igazságügyminisz-
ter elnöki megnyitójában kifej-
tette azokat a teendőket, ame-
lyek jogászainkra hárulnak a 
Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetőségének határoza-
tai értelmében. Kiemelte ezek 
közül a termelőszövetkezetek 
fejlesztését és a társadalmi tu-
lajdon fokozott védelmét. Ko-
vács István főtitkár beszámo-
lójának megvitatása után meg-
választották a szövetség új vá-
lasztmányát. A szegedi tudo-
mányegyetemről Schultheisz 
Emil professzor lett a választ-
mány tagja. A közgyűlésen hir-
dették ki a Magyar Jogász 
Szövetség által a folyó évre ki-
írt pályázatok eredményeit. Az 
első díjjal jutalmazott két pá-
lyamű egyikét Tokaji Géza sze-
gedi egyetemi tanársegéd írta, 
az élet, testi épség és egészség 
elleni bűncselekményekről; a 
munka nyomtatásban is meg 
fog jelenni. A közgyűlésen 
jegyzőkönyvi dicséretben ré-
szesítették Horváth Zsikó 
László egyetemi adjunktust, a 
szövetség továbbképző előadás-
sorozatainak Szegeden való 
megrendezése körüli tevékeny-
ségéért. 

A közgyűlést kétnapos ván-
dorgyűlés követte, amelynek ke-
retében behatóan megvitatták 
a magyar jogászság feladatait 
a szocializmus építésében. Az 
egyetemen tudományos és ok-
tató munkát végző jogászok kö-
telességét Szabó Imre és Vas 
Tibor egyetemi tanárok külö-
nösen az elmélet és a gyakor-
lat egységének megteremtésé-
ben jelölték meg. A tanácsko-
zásokon mindvégig résztvevő 
Nyikoláj Szudarikov proíesz-
szor, a Szovjet Állam és Jog 
című folyóirat főszerkesztője 
értékes előadást tartott a szo-
cialista állam megszilárdításá-
ról és a szocialista törvényes-
ségről. 

A vándorgyűlés ezután szak-
osztályonként tárgyalta meg 
népi demokratikus jogunk fej-. 

lesztésének időszerű kérdéseit. 
A polgári jogi szakosztály 
egyik vitatémája a termelőszö-
vetkezetek földhasználata volt; 
az egyik korreferátumot egye-
temünkről Perbíró József tan-
székvezető tartotta. Az állam-
igazgatási jogi szakosztály a 
tanácsi végrehajtóbizottságok 
szakigazgatási szerveinek ható-
sági jogkörével kapcsolatos 
problémákat tárgyalta meg, s 
ennek keretében egyetemünk-
ről Martonyl János egyetemi 
tanár tartotta az egyik korre-
ferensi előadást. 

A magyar jogászság hévízi 
találkozóján több mint ezer 
jogász vett részt. A vándor-
gyűlés és a küldöttgyűlés 
eredményei nagymértékben elő-
re fogják vinni mind elméleti, 
mind gyakorlati jogászaink 
munkáját és az új jogászkáde-
reknek az egyetemeken folyó 
képzését is. 

4. kommunista aktíva 
tanácskozása mindig nagy-
jelentőségű esemény egyete-
meink és a főiskola életében. 
Ez szükségszerűen követke-
zik pártunknak az ország po-
litikai, gazdasági és kulturá-
lis életében elfoglalt vezető 
szerepéből. Egyetemeinken is 
a pártaktívára hárul az a 
feladat, hogy ezt a vezető-
szerepet megvalósítsa: a kom-
munista párttagoknak példa-
mutatással, felvilágosító mun-
kával magukkal kell ragad- ' 
niok a pártokívülieket azon 
feladatok megoldására, ame-
lyeket a KV augusztusi hatá-
rozata az egyetemek dolgo-
zói és ifjúsága elé tűzött, 

örvendetes, hogy a két ak-
tívaülés résztvevői e fel-
adatot megértették és 
örömmel vállalták. Ez az 
egyik biztosíték arra, hogy 
párttagságunk az előtte 
álló nem könnyű problé-
mákat sikerrel fogja meg-
oldani. 
A másik: az egyetemen fo-

lyó munka helyes, marxista 
módon történő felmérése s 
ennek alapján a feladatok 
kitűzése. Ehhez a vizsgáló-
dáshoz a KV határozata adta 
meg az útmutatást és a mér-
téket. Miről is van szó ebben 
a határozatban? Mindenek-
előtt munkánk hiányosságai-
ról. A határozat által is hang-
súlyozott eredmények mellett I 
ugyanis egyetemünk munká- ! 

jában sok hiba fordul elő. Ez 
általánosságban így foglal-
ható össze: 

egyetemeinken alacsony 

Az Orvosegyetemi DISZ 
Végrehajtó Bizottsága ez év 
februárjában pályázatot adott 
ki »Orvosegyetemi jelvény« 
megtervezésére. A pályázatot 
Petrányi Győző IV. éves or-
vostanhallgató a fenti terve-
zettel megnyerte. Az első há-
rom helyezett: Petrányi Győ-
ző IV. oh. 100 Ft, Szabó Er-
zsébet III. oh. 50 Ft, Gáspár 
Péter II. oh. 25 Ft pénzjuta-
lomban részesül. A pénzjuta-
lom október hó 5-én vehető 
át a DISZ Bizottságon. 

színvonalú, gyatra a politi-
kai munka. 

Ennek következménye az, 
hogy az oktatók nem törőd-
nek eléggé a munkás- és pa-
rasztszármazású fiatalokkal; 
az ifjúság között pedig kü-
lönböző pesszimista, pacifista 
és egyéb káros hangulat és 
nézetek terjedtek el stb. 

Mindez — a helyi munká-
ból folyó különbségekkel 
— érvényes a mi két egye-
temünkre és a főiskolára is. 
A két beszámoló — (a 

Tudományegyetemi és Főis-
kolai Párt-végrehajtóbizott-
ságét Kovács István elvtárs, 
az Állam- és Jogtudományi 
Kar dékánja, az Orvosegye-
temét Szilárd János elvtárs 
tartotta) — a KV határoza-
tán épült és lényegében he-
lyesen alkalmazta azt a mi 
munkaterületünkre. 

A szépszámú hozzászólás 
részben kiegészítette, részben 
megerősítette a beszámoló-
kat. i 

4 feUtAInlóft zöme —-
igen helyesen — a politikai 
munka színvonalának gyen-
geségével és az ebből adódó 
különböző hiányosságokkal 
foglalkozott (Paréjné, Rácz, 
Bartucz, Jávor, Tettamanti-
né. Moll, Kalocsai Dezső elv-
társak) Kétségtelenül igaz, 
hogy az egyetemek és a főis-
kola munkájában jelentkező 
hiányosságok az országosan 
eluralkodó jobboldali elhaj-
lás függvényei voltak, 

de ez nem csökkenti a mi 
felelősségünket sem. Igen 
nagy a professzorok, okta-
tók és a párttagok felelős-
sége. Az ő személyes példa-
mutatásuk sokszor döntő 
lehet a ha'lirdtók fejlődése 
szempontjából. 

A «borivás és vízprédikálás»-
súlyos károkat okozhat, pe-
dig több (különösen idősebb) 
professzor van, aki tudomá-
nyos- és oktatómunkájában 
materialista, azonban mégis 
templomba jár. 

Ezzel kapcsolatos az okta-
tószemélyzet szociális össze-
tételének, politikai aktivitá-
sának, marxista képzésének 
a problémája. 

Az egyetemek oktatói kö-
zött nagyon alacsony a 
munkás-paraszt származá-
súak arányszáma. 

Ha egyes helyeken (pl. a 
Szerves Kémiai Intézetben, 
Fodor Gábor elvtárs hozzá-
szólása alapján) volt is je-
lentős javulás, a helyzet ál-
talában még mindig rossz. 
Egyik fontos feladata egyete-
meink, az intézetek és tan-
szék vezetőinek, hogy ká-
derpolitikájukban, a tanárse-
gédek kiválasztásában ezt 

Czoniczer Gábor elvtárs hoz-
zászólásában rámutatott. 

A minisztériumok pedig a 
demonstrátor! Intézmény-
nek a tetszhalott! állapot-
ból való életrekeltésével 
nagy segítséget tudnának 
nyújtani e téren. 

Ami az oktatók ideológiai 
képzését illeti, örvendetes, 
hogy 

az idén már rugalmasabb, 
az egyéni szükségleteket 
jobban tekintetbe vevő 
módszer alakult ki. 

E téren is fontos szerepe van 
a tanszékvezető egyéni pél-
damutatásának: ezen áll vagy 
bukik a tanársegédek politi-
kai aktivitása, fejlődése — 
emelte ki Mérei Gyula elv-
társ. Az oktatószemélyzet po-
litikai aktivitása terén a na-
gyobb problémák kétségtele-
nül az Orvosegyetemen álla-
nak fenn, itt jobban elhara-
pódzott a közömbösség, pasz-
szivitás, mint erre Bartucz 
és Telkes Zsigmond elvtárs 
rámutatott. 

Az oktatószemélyzet egyik 
döntő feladatát abban jelölte 
meg a párthatározat, hogy a 
jövőben lelkiismeretesen, 
alaposan foglalkozzék a m u n -
kás-, parasztszármazású és a 
szakérettségis hallgatókkal. 
Ezzel kapcsolatban az atatíva-
üléseken több hozzászólás 
hangzott el, főleg az Orvos-
egyetemen. Különösen Ku-
kán elvtárs foglalkozott rész-
letesen e problémával és 
több javaslatot tett. Fontos, 
hogy a munkás-, parasztszár-
mazású hallgatókat át kell 
segíteni szakmai nehézségei-
ken, és el kell érnünk, hogy 

ha végeztek, akarjanak is 
az egyetemen maradni. 

Dirner elvtárs feltárta, hogy 
a munkás- parasztszármazá-
sú hallgatók sokszor kisebb-
ségi érzéssel küszködnek, 
mert a tanszemélyzet köré-
ben cinizmus uralkodik. Kü-
lönösen a nyelvtanulás okoz 
problémát e hallgatóiknak. 
(Ehhez a kérdéshez szólt még 
hozzá Halmágyi Dénes, Tel-
kes Zsigmond, Varga Júlia, 
örsvári és Tettamantiné 
elvtársnő). 

Az oktatószemélyzet poli-
tikai és szákmai munkájá-
val kapcsolatban 

csak az Orvosegyetem aik-
tívaülésén esett szó a szak-
szervezet hiányos munká-
járól. ! I 

(Totka Bálint elvt.). A tu-
dományegyetemi atotívaülé-
sen erről említés sem történt, 
holott a szakszervezet pl. a 
Bölcsészkaron csak egyetlen 

egy munkát végez: havonta 
beszedi a tagdíjakat. 

A DISZ-munliát is szá-
mos hozzászólás megemlítet-
te. Végül olyan összkép ala-
kult ki, hogy 

a DlSZ-munka ennek az 
évnek már a kezdetén is 
sokkal jobb, tervszerűbb, 
frissebb, politikusabb volt: 
a hallgatók aktivitása je-
lentősen megnőtt, a politi-
ka! munkát nagy részük 
már önként és szívesen 
végzi. 

A hozzászólók egyrésze azon-
ban azt is kiemelte, hogy a 
pártszervezeteknek és okta-
tóknak fokozottan kell segí-
teniük a DISZ-t, persze nem 
úgy, hogy dajkálják, hanem 
tanácsadással, vezető káde-
rek kinevelésével stb. (Nagy-
István, Karácsonyi Béla, 
Moll János, Fenyvesi István 
elvtársak felszólalásai.) Kár, 
hogy ezt a munkaterületet 
az Orvosegyetemen nem tár-
gyalták meg ilyen részlete-
sen. 

Miben látta a két aktíva-
ülés a hibák kiküszöbölésé-
nek a módját? Mindenek-
előtt abban, hogy 

a terveket tettekre kell 
váltani. Elsősorban meg 
kell javítani a pártszerve-
zetek munkáját: újra a 
pártszervezetet kell a 
munka motorjává, irányí-
tójává tenni. 

Meg kell javítani a kapcso-
latot az állami vezetés és a 
párt között, ez különösen 
magasabb szinten fontos, az 
előző év hibáin okulva. A 
felsőbb párt- és állami szer-
veknek is több támogatást 
kell nyújtaniok (nem pedig 
hátráltatni a munkát, ahogy 
az néhányszor előfordult). 
Élővé kell tenni a párteso-
portok munkáját . (E problé-
mákkal foglalkoztak Fodor 
Géza, Székely Lajos, Tetta-
mantiné elvtársak). Sajnos, a 
pártépítés (amely az egyete-
meken is döntő feladat) csak 
az orvosegyetemi aktívaülé-
sen került napirendre (Nó-
vák István elvtárs. Gyógy-
szerészeti Kar), a másik ak-
tívaülésen nem. 

Ha értékelni akar juk az 
aktívaüléseket, röviden eny-
nyit mondhatunk: 

nagyon hasznosak, tanul-
ságosak és szükségesek 
voltak. 

De a feladatok dandárja még 
hátra van. Legyen ez a jel-
szavunk: most a tetteiknek 
kell következniök! 

(B. I.) 

DISZ hírek 
Az Orvostudományi Egye-

temen felelősségteljes munkát 
kaptak a DISZ-csoportvezetők. 
Elsősorban rajtuk fog állni az 
indokolatlan hiányzások meg-
szüntetése. Olyan közhangula-
tot kell kialakítaniok, hogy 
kisebb panasszal senki ne gon-
doljon óráról való elmaradásra. 
A DISZ-csoportvezetők minden 
órán jegyzik a hiányzást és 
minden héten jelentést tesznek 
az elmúlt heti hiányzásról a 
Tanulmányi Osztályon. Az 
igazolatlan hiányzások korlá-
tozására a legszigorúbb rend 
szabályokat vezették be. mint 
amilyen pl. az ösztöndíj csök-
kentése, illetve megvonása. 

• 
A bölcsészkari futballbajnok 

ság szeptember 19-én befejező-
dött. A kari vándor-kupát meg-
érdemelten a II. évfolyam 
együttese nyerte. 

* 

Az Orvostudományi Egyetem 
DISZ-végrehajtóbizottságának 

rendezésében október 19-én 
szerdán este 8 órakor az Egye-
temi és Főiskolai Diákotthon-
ban dr. Petri Gábor egyetemi 
tanár előadást tart: A szivse-
Ibészet eredményei és jövője" 
címmel. 

Október 8-án „A szabadság-
élmény a zenében" címmel mik-
robarázdás hanglemezest lesz 

szem előtt tartsák, mint erre a Bölcsészkari klubhelyiségben. 

Az előadást Király Jőzsef 
egyetemi adjunktus fogja tar-
teni. 

* 

Az Orvosegyetem V. évfolya-
mának DISZ-taggyülésén a 
vezetőség értékes szakkönyv és 
tárgy-jutalmakkal ajándékozta 
meg jó DISZ-munkájukért Bi-
liczki Ferenc. Mazareán Hor-
tenzia, Soós Jutka és Vízy 
Béla elvtársakat. 

* 

A Bölcsészkari DlSZ-bizott-
ság ezúton dicséri meg jó 
agitációs munkájáért Várszegi 
István II. éves magyar-törté-
nelem szakos hallgatót, akt több 
ízben eredményesen vett részt 
a tsz-agitációkon. 

• 
Az Orvosegyetemi DISZ vb. 

legutóbbi ülésén határozatot 
hozott, hogy lehetőség szerint 
valamennyi bizottsági és alap-
szervi vezetőségi tag részt ve-
gyen valamelyik intézet tudo-
mányos diákkörének munkájá-
ban. 

• 
rA Jogi karon szeptember 28-

án jólsikerült izavalóversenyt 
rendezett a DISZ-bizottság. 

» 

IV. éves orvostanhallgatók 
háromnapos sportversennyel 
egybekötött tanulmányi kirán-
dulásra utaznak Debrecenbe 
október 5-én. 



Bartók Béla emlékezete 

TVfár első opussal is erős 
hazaszeretetét mutat-

ják, melyeket átfűtött a sza-
badságharc, a magyar forra-
dalom dicső eszmevilága. 
Gyűlöli a Habsburg-, s min-
den elnyomatást. Lelkes 
híve a magyar szabadság-
harcnak és Kossuth Lajosról 
szimfóniát ír, hogy ezzel is 
szítsa népében a hazaszeretet 
lángját. Bartók életműve 
mindenkinél teljesebben, ma-
gasabb fokon képviseli a 
magyar szellemi élet szabad-
ságharcát, de egyben benne 
látni a jövő fejlődés perspek-
tíváit is. 

t l ártók legnagyobb mun-
kája a népzene felfede-

zése volt. ű tudóé, mérnök 
és bányász is: állandóan 
gyűjtötte és vizsgálta a népi 
zenét. S a magyaron kívül 
valamennyi szomszédunkét 
is. ö a délkeleteurópai né-
pek népzenéjének egyik leg-
nagyobb ismerője. Egyforma 
szeretettel és megbecsü-
léssel gyűjtötte és dolgozta 
fel a magyar, román, szlo-
vák, bolgár és más népek 
népzenéjét. Bartók hazafisá-
gából következik demokrati-
kus nemzetközisége, viszo-
nya a dunamenti népekhez 
és azok népzenéjéhez. Ezek 
a népzenék elemi testvéri kö-
zösségben, harmonikus egy-
ségben összeforrva jelennek 
meg műveiben. A nemzetisé-
gekhez való őszinte fordulá-
sa Bartók életművének egyik 
leghaladóbb, legkövetkezete-
sebb és legnagyobb jelentő-
ségű ténye. Ez azt is mutat-
ja, hogy ő nemcsak a nem-
zeti függetlenség, hanem az 
érlelődő demokratikus forra-
dalom híve is volt. Bartók 
túlemelkedve saját népének 
keretein és Kelet-Európa 
minden népével együttérez-
ve, ösztönszerűleg megsejti 
és mind tudatosabbá válik 
benne, hogy mennyire szük-
sége van a kultúrának Ke-
let-Európa tiszta hangjára. 
Azért a teljesen szabad Ke-
let-Európáért küzd, amely 
saját friss kulturális erőit ér-
vényesíteni tudja. 

I I ártók ellenzői is kény-
* * telen-kelletlen mind-

inkább elismerték kitaláló 
képessége gazdagságát, zene-
kara egyéni színét, színeinek 
a gondolatokkal együttszüle-
tettségét, gondolatainak szi-
gorúan szerves összefüggését. 

5Tenei egyéniségét az ős-
L i primitívségnek a leg-

fejlettebb kultúrával való 
egészen egyéni összeforrása 
teszi különállóvá. Zenéje 
egyanyagú, önmagában zárt, 

II, 
egységes szevezet, kölcsönzé-
sek, utánzások szinte minden 
nyoma nélkül, ősei neki is 
vannak, de nem külsőségek-
ben látszik a kapcsolat: a 
múlt nagy zenék lelke él 
benne, minden, ami nem idő-
höz kötött, ami örökérvényű. 
De az átlagos zeneműveltség 
számára legnehezebben hoz-
záférhető benne az, ami a 
népzenével való kapcsolatá-
ból fejlődött. Aki nem ismeri 
ezt a népzenét, az nem ismer-
het rá Bartókban, csak vala-
mi nagy idegenséget érez, 
mert ez az, aminek nincs 
analógiája sem a műzenében, 
sem a Bartók-előtti magyar 
zenében. Az ú j magyar zené-
ből egy más, mélyebbgyöke-
rü, elhasználatlan magyarság 
szűzi tiszta levegője árad. 
Ennek csíráin nőtt nagyra, 
egy egész rendkívüli alkotó-
erő vulkánikus munkájában 
a Bartók zenéje is. egy vég-
telen kifejező, de szilárd 
szerkezetű léleknyelwé, 
amelyhez foghatót hiába ke-
resünk másutt. Bartók mű-
vészetére rányomja bélyegét 
az induló, ú j kultúrának va-
júdása is: lázas keresés, rob-
banásig feszült energiák, 
amelyeket azonban a zseni 
akaratereje leigáz és eggyé 
fog. Élesvonalú, kőbe faragott 
művészet ez, telítve a kor 
keménységével. Mindehhez 
járul még Bartók tiszta, vég-
letekig puritán, szinte asz-
kéta jelleme, amely mindig 
csak a lényeget keresi és 
magát a lényeget mondja ki 
szóvirágok nélkül, valamint 
az a szuggesszív látnotki erő, 
amely a jövőbe látók sajátja, 

épdalkutatása során rá-
talált azokra a dalok-

ra, melyekből kisugárzik 
dolgozó népünk lelki gazdag-
sága, hatalmas művészi al-
kotó ereje. Az a tény, hogy 
zenénk a szocializmust építő 
dolgozó népünk anyanyelvén 
tud megszólalni, legfőképpen 
Bartók és kezdettől fogva 
harcostársa — Kodály érde-
me. De Bartók zenéje egy-
ben megrendítő, szenvedé-
lyes vádirat is népének sa-
nyargatói. népének ellenségei 
ellen. Bartók művei egyre 
inkább közel kerülnek dolgo-
zóinkhoz. Ma már sem ők, 
sem a kritika nem látja an-
nak a hét zártajtajú várnak, 
mint annakelőtte látta, de 
még mindig nem elegen tud-
ják követni azon az úton, 
melyet megtett. 

M űvészete, emberi maga-
tartása a szocializmust 

építő magyar népi demokrá-
ciában érlelte meg igazi gyü-
mölcseit. Soha nem fordultak 

Félhektó 
szürkebarát 

Mindenki tudta már a vá-
rosban, hogy a Duna vona-
lát sem sikerült a németek-
nek tartaniok. 

Két napja még a front felé 
dübörögtek a német igyúke-
rékek. A faarcú SS tábori-
csendőr, mellén a láncos alu-
míniumlappal, szakadó eső-
ben igazította el a főtér sar-
kán az arcvonal felé robogó 
teherautókat és motorkerék-
párokat. 

Tegnap óta megváltozott 
minden. Egész éjszaka visz-
szafelé áradtak a fakózöldkö-
penyes katonák. Autó autót 
ért, tankok dörögték, vezény-
szavak röpködtek s ha a mo-
torok zaja néha elcsöndesült, 
csizmák csattogása, károm-
kodás, részeg énekszó verte 
az ablakokat. Hajnal felé 
egybeszakadó ágyúdörgés és 
távoli torkolattüzek szünte-
len villogása mutatta, hogy 
a háború a város kapuihoz 
érkezett. Verejtékes félelewk 
óvatos reménykedés, leküzd-
hetetlen menekülnivágyás, az 
otthonmaradás hallgatag bá-
torsága, a vagyonmentés pá-
nikos láza, hirtelen lobotvető 
régi nagy várakozások gu-
bacolták össze a város özön-
vízelőtti utolsó éjszakáját. 

S ahogy a reggel ólmosan, 
hideg esőpárákkal felszür-
kült, a gazdagok, a bűnösök, 
a nyugat felé gomolygó vert 
hadak reménytelen foszlá-
nyaiként tűntek el a hegyek 
hajlatában. 

Déltájban a németek vagy 
harminc páncélossal késlel-
tető ellentámadásba fogtak s 
a várostól keletre fekvő fal-
vak egyikében újabb ádáz 
csata kezdődött. A kültelki 
szegényék mellére az aggo-
dalom új szikláját gördítette 
ez az epizód, de a városban 
maradt néhány tucat makacs 
reménykedőt még pár 'órára 
visszatartotta az oktalan bi-
zakodás vagyona menekíté-
sében. 

Vas Bálint nem tartozott 
ezek közé. 0 már régen tud-
ta, hogy a játszma elveszett. 
Józan, számító kupecesze 
nem hitt már sem csodafegy-
verben, sem abban, hogy még 
hajbakapnak egymással Hit-
ler ellenségei. Könnyen moz-
dítható értékeit, pénzét, ru-
háit, jobb bútorait családjá-
val együtt napokkal előbb 
Szombathelyre küldte sógo-
rához. Most mégis rettenete-
sen nehéz volt elszánnia ma-
gát arra, hogy elhagyja 
tölgykapus házát, öles cég-
tábláját, de legfőképp borle-
ral<atának pincéjében rekedt 
büszkeségeit. Hektós hordók-
ban piroslott, fehérlett a Du-
nántúli aranyhomokjának és 
porladd lávájának vére, csil-
logása. Reggel óta hússzor is 
végig döngött a hordók so-
rán fájdalmas, részeg kábu-
latban, rettenes tűz fűtötte, 
zúgott a halántéka, amikor 
odakurjantott mindenesének: 

— Mihály, kezdd el! — De 

olyan tisztelettel, érdeklődés-
sel és odaadással művészete 
felé, miként ma, hazánkban. 

I I ártók tavasznyitás hó-
napjában született. 

Élete a születésnapjához fű-
ződő képeket varázsolja 
elén: rügyfakadás, gyümölcs-
oltás, magvetés, megújulás, 
újjászületés. Minden* igazi 
művész új életet hoz valami-
lyen formában. De vannak 
különösen előretekintők, a 
múltnak szenvedélyesen há-
tatfordítók s Bartók ezek kö-
zül való. „Abból az ember-
fajtából való — írja Kodály 
—, aki mindent meg akar 
változtatni, mindent szebbé-
jobbá akar tenni, amit csak 
a földön talál. Ebből kerül-
nek ki a művészet, tudo-
mány nagyjai, poltikában a 
nagy forradalmárok, akik 
mind másképp hagyták ma-
guk után a világot, mint 
ahogy találták. Sokan szeret-
nék megváltoztatni a világot, 
de nem tudják. Bartók tud-
ta. Mert műveiben megvan 
az a titokzatos, eleven, élte-
tő erő, ami hiányzik sok, 
külsőre hasonló műből. Ezért 
Bartók ma világszerte a 
legtöbbet játszott szerzők 
egyike. És valahányszor elő-
adják egy művét, egy perc-
re Magyarországra is gon-
dolnak, ha nem többet, any-
nyit: mégsem lehet utolsó 
ország, ahol ilyesmi megte-
rem." 

I I ártók bölcsőjét a rügy-
fakasztó tavasz ringat-

ta a magyar földön, (koporsó-
ját a lombhullató ősz takar-
ta be — idegenben. Elment 
örökre, de csonka élete igen 
gazdag termést hagyott ránk. 

U ogyan sáfárkodjuk a 
" bartóki hagyatékkal? 

Kodály válaszol erre a kér-
désre: „El kell tüntetni a 
zenei analfabétizmust, mint 
lehetett a nyelvit. Akkor az 
út nyitva áll a ' magasabb 
zene felé a legszélesebb ré-
tegek számára. Pedagógiai 
tapintat kérdése, mit, hol és 
kinek nyújtsanak Bartók 
műveiből? Munkássága egy 
és oszthatatlan, de minden 
részletében méltányolni meg-
felelő zenei műveltség nél-
kü l nem lehet. Bartók dia-
dalmas, végleges hazatérésé-
nek feltétele a zeneileg mű-
velt ország. Ennek munkálá-
sára kell összefogni minden 
tényezőnek. Ha majd egykor 
azokhoz is eljut művészete, 
akitől ered: a dolgozó nép-
hez, s az megérti: „akkor 
lesz magyar zenekultúra, ak-
kor lesz igazán boldog a 
nép"! 

dr. Szeghy Endre 

mikor a szikár, fakófejű cse-
léd be akarta ütni az első 
hordó dugaszát, fölordított: 

— Állj meg, hagyd még! 
— s tovább folytatta célta-
lan, lázas ténfergését a hor-
dók között. 

Hanem, amikor dél felé az 
új ütközet égszaggató roba-
ja a házakra zuhant, maga 
állt a szélső hordóhoz. 

— Hej, az uristenit, ne 
sajnáld! — s ömlött a drága 
bor. 

Mihály kókadtan, sajgó 
szívvel segített a munkában. 
Ömlött, keveredett és hatal-
mas piszkos tócsákban vált 
semmivé a lankák ajándéka. 
Mintha valami gigászi tivor-
nya szörnyű nyomai szeny-
szezték volna be a pincét. 

Mikor az egyik sor végé-
re értek, Mihály a csobogás 
zaját túlkiáltva fordult a 
gazdához: 

— Mindből?! 
— Mindből... Csak hadd 

folyjon. Ne sajnáld, nem a 
magadét ereszted. 

Már nadrágjvik alját áz-
tatta a szennyes lé. Mihály 
az utolsó kis félhektós hor-
dóhoz ért. Karja elneheze-
dett s a gazda felé fordult: 

— Kár ezér. Legalább 
eggyel hagyni kéne. A szür-
kebarátból. 

— A muszkáknak, mi? A 
bundámat, meg az asszonyt 
ne hagyjam itt nekik? Tán 
te is hozzájuk húzol? 

Mihály csak nem mozdult. 
Bálint gazda rámeredt, már 
éppen retteneteset akart ká-
romkodni, de ehelyett hirte-
len bolond, csulkló, zokogó 
kacagás tört ki belőle. 

— En is azt mondom, várj! 
Tied a hordó, a szürkebarát. 
Persze nem ingyen, de neked 
olcsón adom. Most már úgyis 
mindegy, szórakozzunk hát 

Tanárképzésünk időszerű kérdései 
Az egyetemek tanárszakos 

hallgatóinak elméleti és 
gyakorlati pedagógiai kép-
zése igen komoly nehézséget 
jelent a neveléstudományi 
intézeteknek és a gyakorló 
gimnáziumoknak. Itt most 
nem kívánunk részletesen 
szólni az elméleti, pedagógiai 
kérdésekkel való tudomá-
nyos foglalkozás problémáiról, 
hiányosságairól, arról, hogy 
mennyire hiányzik a pedagó-
giai gyakorlat kérdéseinek 
elvi elméleti feldolgozása. Az 
1950-es párthatározat után 
történtek ugyan kísérleteik 
a pedagógia elvi kérdéseinek 
a felvetésére, a szocialista 
pedagógia kérdéseivel való 
elméleti foglalkozásra, ezek 
a kísérletek azonban iskolá-
ink munkájától, gyakorlati 
problémáitól és a magyar ne-
velésügy haladó hagyomá-
nyaitól, sőt sokszor a magyar 
viszonydktól is elszakítva 
foglalkoztak a nevelés kérdé-
seivel. 

Ezt a kérdést a jövőben a 
Pedagógiai Tudományos In-
tézet lesz hivatva soklkai na-
gyobb eredményességgel 
megoldani. Ebben a vonatko-
zásban az említett Intézet-
nek megalakulása óta már 
eddig is nagyon hasznos kez-
deményezéseivel találkoztunk 
pedagógiai ankétokon, a Pe-
dagógiai Szemle, a Felsőok-
tatási Szemle és a Közneve-
lés hasábjain. 

Egyetemeink tanárképző 
karain sokkal nagyobb gond 
az elméleti pedagógiai kép-
zés sikeres megvalósítása. A 
gondot ebben az esetben az 
óratervi nehézségek okozzák 
elsősorban, azután a prog-
ram és a központi jeevzet 
problémái. Az eddigi egye-
temi óratervek nem tulaj-
donítottak olyan jelentőséget 
a leendő tanárok nevelő-ok-
tatói feladatainak eredmé-
nyes teljesítéséhez feltétlenül 
szükséges elméleti pedagó-
giai képzésnek, mint ami-
lyen mérvű kívánságok egy-
re gyakrabban felmerülnek 
közneveiésünkiben A koráb-
bi, de különösen a jelenlegi 
egyetemi óratervekben a ne-
veléstudományra fordítandó 
óraszámök a felületes szem-
lélőt is gondolkodóba ejtik. 
Az előző évek egyetemi óra-
terveiben még a lélektani és 
pedagógiai órák mellett ott 
szerepelt a pedagógiai sze-
minárium, legalább heti 1 
órában, és a neveléstörténet 
változó óraszámmal, de nyo-
ma sem volt a már akkor is 

jól. Idefigyelj! Ha egyhuz-
tomra megiszol egy kanna 
vizet, tied a szürkebarát. 

Mihály föl se fogta első 
hallásra a gazda ajánlatát. 
Megszokta, hogy az élet egy-
szerű dolgain is lassan el-
mélkedjék, agya úgy rágta 
a gondolatokat, mint az ösz-
vér a száraz kórót. Aztán 
megértette. 

Bálint gazda felhívása 
egyszerre volt sokatigérő és 
aljas. Emlékeztetett a mese-
beli lány szitában hozott ga-
lambjára, de rútabb volt an-
nál, mert kínozta és megcsú-
folta az embert. 

Félhektó szürkebarát! Mi-
hály a legjobb hazai borok 
hordóinak árnyékában csak 
rossz vinkót ivott mindig, le-
számítva a Szilvesztereket, 
amikor a főnök neki meg 
Bözsinek, a cselédlánynak 
kiadott egy liter hordóalja 
badacsonyit vagy szekszár-
dit. Nem többet és mm ke-
vesebbet. Hej, pedig de sze-
rette még a hatalmas tölgy-
hordók szagát is! Néha eszé-
be jutott, hogy jó volna itt-
ott egy kicsit meglopni a 
gazdát. Egyszer-egyszer küsz-
ködött is magával, de azután 
elintézte habozását azzal, 

i hogy őt otthon másra taní-
' tották. Az a fajta volt, aki 
sohase lopott és már nem is 
fog. 

Most, ahogy fölérte ésszel 
a gazda szavait, nagy vihar 
gyűlt a mellébe, agya felpa-
rázslott s ez szinte zakatolni 
kezdett, mintha már is föl-
hajtott volna a száraz, illa-
tos, fanyar Italból. Torka ki-
száradt, szólni sem tudott. 
Bálint gazda vigyorgott: 

! — No, úgy látom nem kell 
a bor. Ereszd ki dkkor. Ha 
nem lehet a tied, ne legyen 

'a másé. Na, nem csinálod?! 

IV. 

annyira hiányolt logikai 
óráknak. Az ú j óratervek 
pedig csak annyiban jelen-
tenek többet, hogy bevezet-
ték a lélektan óraszámának 
és tantervi anyaga feldolgo-
zásának a rovására a logika 
oktatását, ezzel szemben 
megfosztották a hivatásra 
való nevelés egyik igen fon-
tos és hasznos feltételétől, a 
heti egy órában is termé-
kenynek mutatkozó pedagó-
giai szemináriumi óráktól. 
Ezek a szemináriumi órák 
azért bizonyultak az elmúlt 
években igen termékenyek-
nek és hasznosaknak, mert 
csakis a kis létszámra osz-
tott hallgató-csoportokkal 
sikerült a középiskolai ne-
velőképzés szempontjából 
döntő jelentőségű személyes 
érintkezést megtalálnunk. A 
jelenlegi helyzetben, amikor 
a kar. illetőleg egy-egy inté-
zet egész hallgató-csoportjá-
val csak előadások keretében 
találkozunk, a személyes 
kapcsolat hiánya még erő-
teljesebben jelentkezik. 

A heti 2 órás pedagógiai 
előadás keretében pedig csak 
igen kis reménnyel lehet 
hallgatóinknak a tanítási 
gyakorlat szempontjából Is 
feltétlenül szükséges szocia-
lista pedagógia elméletének a 
legfontosabb fejezeteit be-
mutatni. A szocialista peda-
gógiai elmélet kérdéseinek 
csak nagy vonásokban való 
elemzése mindig azt a ve-
szélyt is rejti magában — 
ami az évközi vizsgákon és 
az államvizsgákon is kitűnt, 
— hogy hallgatóink éppen az 
idő hiányában részletekre 
nem kiterjeszkedő előadások 
miatt képtelenek, de nem is 
igen törekszenek és nincs is 
alkalmuk elmélyült pedagó-
giai tudás megszerzésére. Az 
évközi, de különösen az ál-
lamvizsgákon tapasztalható 
azután hallgatóink egy ré-
szének fogyatékos, sokszor 
elszomorító. gyakorlatilag 
egyáltalán nem értékelhető 
pedagógiai gondolkodásmód-
ja, felkészültsége. Az ilyen 
hiányos pedagógiai felké-
szültség vezeti kezdő taná-
rainkat a szűk prakticizmus 
útvesztőjébe, ennek a követ-
kezménye lesz az, hogy neve-
lőink gyakorlatában még 
mindig ott kísért az eléggé 
el nem ítélhető pedagógiai 
formalizmus burzsoá örök-
sége. 

Nem szükséges hangsúlyoz-
nunk azt újból, milyen óriási 
felelősség hárul tanári pályá-

Segítek én mindjárt! 
A nagy hordók vére kibu-

gyogott, a harci zaj is eltá-
volodott. Csak egy-egy mesz-
sze dörrenés remegtette meg 
a pince borpárás levegőjét. 

— Várjon! — riadt a fő-
nökére Mihály. — Mit akar? 
Hogy kipukkadjak, beledö-
göljek? Magának nem volna 
mindegy? 

— Hátrább az agarakkal, 
hé! Ez még az én borom! Fi-
zesd ki az árát, aztán vihe-
ted! Még a hordót is vele 
adom. Ingyen költene neked? 
Jó volna az elvtársakkal dor-
bézolni a boromból, mi. Azt 
hiszed, hogy majd te leszel 
itt a gazda. Még tán a cég-
táblát is átfestenétek? Hát 
nem, kiskomúm! Aki bort 
akar ingyen, az igyék előbb 
vizet, — ingyen — tette hoz-
zá. Elcétől ismét vigyorra 
rándult a képe. 

Mihály agyán hirtelen át-
villant egy régi emlék, még 
suhanc ókorából. Kerekipusz-
tán kigyulladt egy boglya, s 
a birkák szétszaladtak. Reg-
gelig loholt, bandukolt utá-
nuk, héthatárba, amig össze-
szedte őket. És, amikor be-
bukott remegő térdekkel, 
fölkarcolt, vérző lábszárak-
kai a cselédházaik közé, any-
nyi ereje volt még, hogy föl-
húzott egy vödör vizet és it-
ta, míg tartott. 

— Aztán ideadja, ha meg-
iszom? 

— Mit gondolsz rólam, 
te... Tán nem hiszel a sza-
vamnak? No várj! Hozok én 
tanút is. — Péter, hé Péter, 
jöjjön ide! 

Csakhamar árnyék vető-
dött a bejáratnál a megcsil-
lapodott tócsára. Vékony, 
bőrkötényes alak hőkölt 
vissza a látványtól. A szom-
széd kovács volt, a házijaví-

ra készülő hallgatóinkra az 
eszmei, világnézeti, erkölcsi 
nevelés és az egyre maga-
sabb követelményeket igény-
lő oktatás vonatkozásában. 

Az egyetemi elméleti pe-
dagógiai oktatás említett óra-
tervi fogyatékosságából ere-
dő másik súlyos hibára is rá 
kell még mutatnunk. A szo-
cialista pedagógiának önma-
gában való tanulmányozása 
ugyanis nem elegendő és 
nem is túlságosan szerencsé&i 
A szocialista pedagógiai gon-
dolkodás kialakítása, illető-
leg hallgatóink elméleti pe-
dagógiai képzése során nem 
szabad megfeledkeznünk ar-
ról, hogy a szocialista peda-
gógia nemcsak túlhaladja, 
hanem egyúttal magiban is 
foglalja a pedagógia minden 
eddigi eredményét. Nem sze-
rencsés tehát a pedagógiai 
oktatás során csak az ú ja t 
kiemelni és az ú j pedagógiai 
rendszert csak, mint a peda-
gógia eddigi fejlődésének a 
tagadását felfogni és ezzel 
mellőzni a korábbi idők ha-
ladó pedagógiai törekvéseit, 
kezdeményezéseit. Éppen el-
lenkezőleg, az előadások so-
rán célszerű, sőt szükség len-
ne a szocialista pedagógia tu-
dományos szintű elemzésért 
úgy, hogy messzemenően fi-
gyelembe vesszük a pedagó-
gia általános és nemzeti fej-
lődésének minden eddigi 
eredményét, tapasztalatát. 
Erre az elmúlt évek sorén 
némi lehetőséget nyújtottak 
a neveléstörténeti órák, egy, 
esetleg két féléven keresztuL 
Azonban az ú j tanévtől kez-
dődően megszüntették a ne-
veléstörténeti órákat is. A 
pedagógiai szemináriumi 
órák megszüntetése utón pe-
dig már szerénytelenség vol-
na a neveléstörténeti órák 
visszaállításáról ábrándozni. 

Ami pedig a pedagógiai 
program és a megfelelő köz-
ponti jegyzet kérdését illeti, 
semmivel sem vigasztalóbb 
a helyzet. A pedagógia jelen-
legi programja bizony már 
eléggé régi keletH és sok te-
kintetben elavultnak is 
mondható. Kívánatos lenne 
minél előbb új pedagógiai 
program összeállítása az 
egyetemi pedagógiai előadá-
saik számára, mely tükrözné 
az eddig elért értékes tapasz-
talatok és a legújabb kutatá-
sok eredményeit. 

Muhy János 
egyetemi tanársegéd 

tások állandó végzője. Most 
az egyik prést szedte szét és 
menekítette saját padlására. 

— Mi van itt? — s csak 
álmélkodott. 

A főnök nem sokáig hagy-
ta csodálkozni. 

— Tetszik? — kérdezte. —» 
Ezegyszer a bort nem a tő-
kén verte el a jég, hanem a 
pincében. — No, most szól-
hat az asszonyának, köcsögbe 
szedheti, mindet elviheti, 
Akár kocsmát is nyithatnak 
és kimérhetik az ilyen legé-
nyeknek, ni — s fejével Mi-
hályra rántott. 

A kovács karikára vált 
szemmel bámult a borlatyak-
ra, s kajla bajszát rágta. Sze-
rette az italt. 

— Magát azért hívtam, —• 
folytatta a gazda — hogy 
tanúja legyen jó emberem, 
Mihály megjutalmazásának. 
Látja ezt a kis hordót? Fél 
hektó szürkebarát. Azt Mi-
hályra hagyom, 

A kovács arcán udvarias 
mosoly rándult, de szemében 
az irigység kis homokcsillá-
mai villantak meg. 

— Az jó lesz — motyogta 
— de meg Jcéne inni időben, 
mert a katonák még a föld-
ről is fölisszák, nemhogy a 
hordóban hagyjanak belőle, 
ha meglelik. 

Majd azt is lehet — de Mi-
hálynak csak úgy van jussa 
a borhoz, ha élőbb egy kan-
na vizet egyhuztomra be-
szív. 

A kovács most értette 
meg, miről van szó és fülig 
szaladó szájjal honorálta a 
gazda pokoli ötletét. Ez érti 
még most is. Kemény legény 

¡«olt mindig! 
— Hozzák azt a vizet —? 

szólt csendesen Mihály. 
K-s. Gy-i. 

(Befejezés köv.) 
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A Magyar Dolgozók Pár t ja 

Í II . kongresszusa, a Magyar 
Dolgozók Párt ja Központi 
Vezetőségének 1955. március 
4-i határozata nagyon nyo-
matékosan felhívta a figyel-
met arra, hogy határozott 
harc folyjék minden terüle-
ten a munkafegyelem hely-
reállításáért és megszilárdí-
tásáért. Ezen a téren az 
egyetemi DISZ-szervezetekre 

komoly feladatok hárulnak 
Az eddigi hibák, hiányossá- ' 
gok elemzésére az egyetemi 
DISZ-szervezetek előtt álló 
tennivalók részletes vázolá-
sára idő és hely hiányában 
nem vállalkozhatom. Ezért 
csak néhány érdekes, idősze-
rű problémát ragadok ki és 
érintek teljesség igénye nél-
kül — mozaikszerűen. 

A párt vezelőszerepe az ifjúsági munkában 
A DISZ-szervezet párton-

kívüli tömegszervezet, ugyan-
akkor a többi tömegszerve-
zettől különbözik abban, 
hogy közvetlenül a párt irá-
nyítása mellett dolgozik, te-
tlát a párt ifjúsági szerve-
zete. Elnevezésében is kife-
jezésre jut, a tartalmi, lé-
nyegi munkában még inkább 
érvényesül ez az elv. Szerve-
zeti megoldása ennek, hogy 
például a kommunista DISZ-
titkár — automatice — tagja 
a pártvezetőségnek és hogy a 
DISZ-munkáért a párttitkár, 
pártbizottságoknál az elsp tit-
kár a felelős. A jogi kari 
DISZ-vezetőség az elmúlt is-
kolai évben többször meg-
sértette ezt az elvet, hiány-
zott sok esetben munkájából 
a pártvezetés. Tanulságos 
példa erre, hogy a III.—IV. 
éves DISZ-alapszervezet —a 
párt helyi alapszerv megkér-
dezése nélkül — a pécsi jogi 
kari DISZ-bizottság helytelen 
javaslatát magáévá tette; 
harcot indított a régi doktori 
cím visszaállításáért, helyte-
lenítve tehát a tudományos 
fokozatok jelenlegi rendsze-
rét. A jogi kari DlSZ-vezető-
ségnek is ki kell kérnie min-
den lényeges kérdésben a he-
lyi pártvezetőség javaslatát, 
véleményét. A DlSZ-vezető-
ség részéről az utóbbi időben 
bizonyos javulás észlelhető. 
Bízunk abban, hogy közös 
erőfeszítéssel megoldjuk majd 
a reánk váró nehéz, de szép 
feladatokat. 

A DISZ és az egyetemi 
vezetés 

A felszabadulás előtt még 
a reakciós ifjúsági szerveze-
teket sem vonták be az 
egyetemi munkába. Nem volt 
szükségük a sajátos „egyete-
mi autonómia" következté-
ben az ifjúsági szervezetek 
munkájára. Persze ezek az if-
júsági szervezetek híven ki-
szolgálták az uralkodó osz-
tályt, az egyházat, a reak-
ciós eszméket és ideológiát 
(nacionalizmus, sovinizmus, 
stb.). A felszabadulás után a 
MEFESZ, majd a DISZ 
egyre nagyobb segítséget 
adott az egyetemi vezetés-
nek. 

A DISZ sajátos funkciót 
tölt be, nem állami szerve-
zet, hanem széles alapokon 
nyugvó alkotmányos ifjúsági 
6zervezet. Főfeladata az i f jú-
ság közötti politikai munka 
irányítása, a tanulmányi 
munka elősegítése. Az álla-
mi vezetés feladata a tanul-
mányi munka irányítása. A 
cél közös: jó] képzett, mű-
veit, gondolkodó szakembe-
rek nevelése. E nemes cél 
csak akkor valósulhat meg, 
ha a DISZ-bizottságok és a 
kari egyetemi vezetés között 
állandó, élő kapcsolat terem-
tődik. A kapcsolat a jogi ka-
ron általában kielégítő volt 
az elmúlt iskolai évben. Hi-
ba volt, hogy a kapcsolat 
nem volt eléggé szervezet-
szerű. 
Feladatok: 1 ¡ •' 11J»I 

a) Helyes lenne, ha kom-
munista aktívaértekezleteken 
a pártfunkcionáriusok. DISZ-
vezetők megbeszélnék a ka-
ri helyzetet. Elsősorban itt 
kell választ adni a felvetődő 
politikai, fegyelmi, szociális, 
kulturális, erkölcsi kérdé-
sekre. 

b) Kibővített kari tanács-
üléseken foglalkozni kellene 
a kari DISZ-szervezetek 
munkájával, ahol a profesz-
szor, tanársegéd elvtársak 
igen gazdag élet- és pedagó-
giai tapasztalataikkal hasz-
nos segítséget adnának a 
DISZ-szervezet munkájának. 

c) Helyesnek tartanám, ha 
a DISZ-bizottság a kari 
Módszertani Bizottság bevo-
r\i'r:?) a DISZ-szervezet se-
f ' J, támogató munkájának 

•ereit, a kari specia-

litások figyelembevételével 
elkészítené. 

d) Szükséges lenne, ha a 
DISZ-vezetőség egy-egy meg-
felelően előkészített vezető-
ségi ülésre meghívná a dé-
kán elvtársat (pl. tanévkezdet, 
munkaterv megbeszélés), asi 
vázolná azokat a komplex 
feladatokat, amelyek adott 
helyzetben a Kar, az ifjúság 
előtt állnak. Ezen az érte-
kezleten az ifjúság vezetői 
elmondanák az oktatással, 
neveléssel, pedagógusok ma-
gatartásával. tanszékek mun-
kájával stb. kapcsolatban 
feCmerült összes véleményü-
ket, nézeteiket. Így elkerül-
hetnénk azt az otromba hi-
bát, amit az egyik DlSZ-tag-
gyűlésen tapasztaltunk, ahol 
egyes hallgatók minő-
síthetetlen hangon bírálták 
oktatóikat. 

Itt kell beszélni a tanszé-
kek és a DISZ kapcsolatá-
ról. A tanszékek bizonyos 
fokig hermetikusan élnek. 
Ez a „bizonyos fokú elzár-
kózás" részint érthető. A 
DISZ-vezetőség igen-igen 
ritkán megy időszerű prob-
lémáival a tanszékek felé. 
Pedig minden tanszókkel 
kapcsolatban lehet és van 
probléma. Sajnálatos, hogy 
hallgatóink ezt mindenkivel 
közlik, csak éppen az érde-
keltekkel nem. Megítélésem 
szerint a tanszékek, az asz-
szisztencia a megfontolt, 
őszinte, szívből jövő, építő 
bírálatra nem sértődnének 
meg. De tanszékeink se zár-
kózzanak .'.elefántcsont to-
ronyba", hanem a DlSZ-ve-
zetőségnek menet közben 
hívják fel a figyelmét a ta-
nulmányi munka és a tanul-
mányi fegyelem egyes fontos 
kérdéseire. 

A DISZ és a tudomány 
A DISZ az utóbbi időben 

diákköreink megszervezésé-
ben jelentős munkát végzett. 
A DISZ-nek azon a téren 
is nagy munkát kell végezni, 
•hogy hallgatóink megismer-
jék szaktudományukat. A 
hallgatóság jelentős része jo-
gi folyóiratokat nem olvas 
(Jogtudományi Közlöny, Ál-
lam és Igazgatás, Bér és 
Norma, Magyar Jog). Kevés 
azoknak a száma, akik tanul-
mányaik során jogi műveket, 
monográfiákat elolvasnának, 
pl. Schultheisz Emil. Bónis 
György és Kovács István 
szegedi professzor elvtársak 
könyveit. Ezek a tanulmá-
nyok, jogi szakkönyvek nem-
csak tanszéki dolgozóinknak, 
ügyészeinknek, bíráinknak 
íródnak, hanem a fiatal jo-
gászgenerácló tagjainaik is. 
Jelentős segítséget tudnak 
adni oktatóink, ha az előadá-
sokon, gyakorlati órákon ma-
gánbeszélgetések során fel-
hívják hallgatóink figyelmét 
arra, hogy a gyakorlati jo-
gászi munkát nagy mérték-
ben megkönnyíti, ha már az 
egyetem padjainban is foglal-
koznak aktuális jogi problé-
mákkal. 

Tudományos diákiköreink 
számát megítélésem szerint 
emeflni lehetne. Az állam-
és jogelméleti és az eljárás-
jogi szakköröket tudományos 
diákkörökké lehetne fejlesz-
teni. A DISZ-szsrvezetek 
mozgósító, a DISZ funkcio-
náriusok példamutató munká-
jára különösen nagy szükség 
van a diák tudományos mun-
ka megjavítása terén. 

A DISZ és az általános 
műveltség 

Egyetemi fiatalságunk az 
elmúlt években nagy fejlődé-
sen ment keresztül. Pártunk 
céltudatos kultúrpolitikája 
határozottan ért el egyetemi 
téren is szép eredményeket. 
Hallgatóságunk általános 

I műveltsége — felfogásom 
'szerint —, figyelembevéve a 

szocializmus építéséből elő-
álló magas követelményeket, 
igen alacsony fokon áll. Hall-
gatóink jelentős része nem 
olvas rendszeresen szépiro-
dalmi műveket, nem ismeri 
a külföldi és magyar klasz-
szikus, a szovjet és az u j 
magyar irodalmat. 

Gyakori még hallgatóink-
nál a selejtes, férc, harmad-
rendű, szemét irodalmi ter-
mékek olvasása. A jogász 
szakembernek művelt, kép-
zett, olvasott embernek kell 
lenni. Az állam és jog, a jogi 
és a politikai intézmények 
puszta ismerete nem elegen-
dő a jogászi munkakörök be-
töltésélhez, szükséges ezenkí-
vül az élet, az emberiság 
sokévezredes kultúrájának 
átfogó ismerete is. Enélkül a 
jogász a jog területén is lé-
nyegében dilettáns lesz. Gyö-
nyörűen fejezi ezt ki 
Grosschmid Béni nagy ma-
gyar jogász: „Téves gondolat 
azt hinni, hogy a jogot ta-
nulva tanulhatjuk meg, a 
jogot csak művelődve tanul-
hatjuk meg." 

ö t éve vagvok a Tudo-
mányegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán, s ez idő 
alatt soha nem hívtak meg 
keltőt vagy írót, hogy egy-
egy ankét keretében elő-
adást tartson. Pedig pl. Ka-
rinthy Ferenc: „Ezer év" c. 
elbeszélése igen sok jogi, po-
litikai, társadalmi problé-
mát is felvet. A szovjet köny-
vekből és az élménybeszá-
molókból meg lehet állapí-
tani, hogy a szovjet egyete-
mek minden fakultásán ez 
az, ami többeik között szí-
nessé, széppé, érdekessé te-
szi a diákéletet. Egy-egy 
ilyen ügyesen megrendezett 
ankét óriási mértékben se-
gítene abban, hogy „diáksá-
gunk a szocialista gazdaság, 
a szocialista kultúra tudatos 
építője legyen." (Sztálin) 

Egy dolgot kell még itt 
megemlíteni, azt, hogy a ré-
gi egyetemek karai közelebb 
voltak egymáshoz, az univer-
zalitás eszméje jobban érvé-
nyesült. Sok professzor elv-
társ elbeszélése szerint gya-
kori volt, Ihogy joghallgatók 
művészeti, irodalmi speciál-
kollégiumot vettek fel. A 
bölcsész, orvoshallgatók pe-
dig érdekes jogi praktiku-
mokba jártak el. Ezt egy 
példával szeretném illusztrál-
ni. József AStila pl. tó-
büntetőjogot is ha l lgatA a 
szegedi egyetemen. Sok eset-
ben, különösen a 'hallgatók 
között helytelen, ú. n. ..kari 
sovinizmus" kapott lábra, 
ami mérgezi az egyetem le-
vegőjét. Ezt közös ünnepsé-
gekkel, megbeszélésekkel és 
egymás eredményeinek köl-
csönös megbecsülésével lehet 
felszámolni. 

Az itt elmondottak' nem 
tartanak teljességre igényt. 
Csak gondolatokat vetnek fel. 
Szeretném, ha cikkem vitain-
dító cikik lenne és az asszisz-
tencia, az egyetemi hallgatók, 
párt és DlSZ-funkcionáriu-
sok hozzászólnának az el-
hangzott négy kérdésikomp-
lexumhoz, hogy minél na-
gyobb segítséget adhassunk 
DISZ alapszervezeteinknek a 
tanulmányi munka előmoz-
dítása és a fegyelem meg-
szilárdítása terén. 

Németi László 
egyetemi tanársegéd 

Megjelent a Tisza'áj 
a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r i 

száma 
A Tiszatáj legújabb száma 

igen értékes szépirodalmi 
anyagot közöl. Az elbeszélők 
közül Dér Endre. Lendvay 
Mihály, Vincze András és 
Mária Béla írásait tartal-
mazza a !ap. Különösen gaz-
dag versanyagot találunk a 
folyóirat legújabb számá-
ban. Egri Lajos, Németh Fe-
renc, Petrovácz István, Lász-
ló Ibolya, Lődi Ferenc, Far-
kas László. Hajnal Gábor,. 
Sima' Mihály és Juhász Ot-
tó költeményeit közli az ú j 
szám. A folyóirat értékes, ed-
dig ismeretlen, 14 Juhász 
Gyula verset közöl; a verse-
ket Batki Jenő. Gressa Fe-
renc és Kovács M'klós gyűj-
tötte. A szépirodalmi rovatot 
Gönczv Klára. Zánthó Ró-
bert és Gurszki István vers-
fordításai színesítik. 

Tettamanti Béla elvtársat, 
a Neveléstudományi-Lélek-
tani Intézet tanszékvezető 
egyetemi tanárát a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa 70. 
életévének betöltése alkal-
mából tudományos munkás-
sága elismeréséül a «Munka 
Érdemrend» kitüntetésben ré-
szesítette. 

• 

Az oktatásügyi miniszter 
dr. Pósa Péter elvtársat, a 
Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészeti Karának adjunk-
tusát docensi minőségben 
megbízta a Főiskola Magyar 
Irodalmi Tanszékének veze-
tésével. 

• 
Dr. Koch Sándor, a Ter-

mészettudományi Kar dé-
kánja szeptember hó 22-ém 2 
heti tanulmányútra a Cseh-
szlovák Köztársaságba uta-
zott. 

• 
A Tudományegyetem 30 or-

vostanhallgatót helyezett el 
diákotthonaiban, hogy az 
Orvostudományi Egyetemi 
diákotthon zsúfoltságán eny-
hítsen. , 

• 
A Tudományegyetem Rek-

tori Hivatala, a Könyvtár, a 
Diáikotthon és a Háziműhely j 
dolgozói lelkesen vették ki 
részüket a békekölcsön-jegy-
zésből és a területükre eső 
előirányzatot 9000 forinttal 
túljegyezték. 

• 
Fedor Stefanovics szovjet 

orvos 10 napot töltött az I. 
sz. Sebészeti Klinikán, hogy 
a klinika üzemét megtekint-
se és a klinika orvosaival ta-
pasztalatcserét folytasson. 

• 
A Magyar Jogász Szövet-

ség leíkes, jó társadalmi 
munkájáért Horváth Zsikó 
László adjunktust jegyző-
könyvi dicséretben részesí-
tette. 

• 

Az Orvostudományi Egye-
tem vendége volt néhány na-
pig dr, Sándor György, a pá-
rizsi Pasteur Intézet osztály-
vezetője, aki meglátogatta az 
I. sz. Belgyógyászati Klini-
kát, a Mikrobiológiai-, 
Gyógyszertani- és Orvosi 
Vegytani Intézetet. 

• 1' ) 
Kovács István, a jogi kar 

dákánja két hétre Csehszlo-
vákiába utazott, ahol tanul-
mányozza a csehszlovák fel-
sőoktatási intézményeket, kü-
lönös tekintettel a jogi fa-
kultásokra, 

• ! !1 I !F • | P'-': 
A Tudományegyetem rek-

tora dicséretben részesítette 
Endrődi János, Mihály Fe-
renc, Kucsera István, Dobó 
István, Saághy Bertalan és 
Langó József elvtársakat a 
Szerves Kémiai Intézetben 
végzett munkájukért, mely-
nek eredményeképpen orszá-
gunkban először a csőkemen-
cével történő oktatás beve-
zethetővé vált, s ezzel a gyá-
rak részére folyó kutató-
munka nagy segítséget ka-
pott. i | i 

• 
A Tudományos Minősítő 

Bizottság és az Akadémia III. 
Osztálya Pukánszky Lajos 
aspiráns és Szendre János 
adjunktus kandidátusi disz-
szertációs vitáját október 
1-én Szegeden a Bolyai Inté-
zetben tartotta. 

• 
Tokaji Géza tanársegéd a 

Magyar Jogász Szövetség pá-
lyázatán „Az élet. testi épség 
és az egészség elleni bűncse-
lekmények» című dolgozatá-
val első díjat Í1500 Ft) nyert. 

• 

A nanokban lengyelországi 
tanulmányútra utazott a 
Mikrobiológiai Intézet egyik 
fiatal kutatója: Alföldi János 
adjunktus. 

• 
A készletfelszabadítás so-

rán a Tudományegyetem 
63.500 Ft értékű anyagot és 
432.000 Ft értékű állóeszközt 
ajánlott fel más intézmé-
nyekhez való átcsoportosítás 
végett. A Tudományegyetem 
intézetei felismerték a kész-
letfelszabadítás nemzetgazda-
sági jelentőségét és készsége-
i n ajánlották fel felesleges 

nélkülözhető anyagaikat, 
illetve eszközeiket. 

Rejtvény rovat 
— ELSŐ FORDULÓ 

1. Zenei keresztrejtvény 
— Sebestyén József 

VÍZSZINTES: 1. Olasz 
zeneszerző, az 1900-as évek 
utáni olasz zenének legfigye-
lemreméltóbb reprezentása. 
Kifinomult zenéje lenyűgöző, 
s bár néha impresszionista 
vonásokat lehet felfedezni 
műveiben, mindez kevés po-
zitív vonásainak elhomályo-
sításához. A zenekari színke-
verés és hangzásművészet 
mestere. 15. Nem egészen 
csont. (Ék feles.) 16. A fűzfa 
ilyen tulajdonságú. 17. Test 
— görögül, magyar névelő-
vel. 18. Talmi. 20. A szerve-
zet külső hatásra történt sé-
rülése. 21. Idegen igenlés. 22. 
Egyik műemlékben gazdag 
városunk. 24. Fordítva pipá-
zik! 25. Perzsa uralkodó. 27. 
Őrjárat esetén teszed. 28. 
Maró folyadék. 30. Üdvözilés. 
32. Csap, üt. 33. Hírhedt ná-
ci alakulat. 35. Költői mű-
faj. 37. Házi légy lárvája. 
(Első kockába kettősbetű). 
40. Égihajlatok! 43. Lángok 
nyaldossák a vesszőt. (Utolsó 
előtti kocka kettősbetü.) 45. 
Névelővel ügyek intézője. 
(Ék feles.) 46. Szabad kom-
pozíciójú zenei műfaj. ' 

FÜGGŐLEGES: 1. Fordít-
va — idős bácsi. (Ék. hiány.) 
2. Cavaradossi Mario ennek 
az operának egyik főalakja. 
3. Teréz mássalhangzói. 4. 
Fordított becenév. (Ék. hiány.) 
5. A vízsz. 1. egyik szimfó-
nvkus költeménye. 6. Járom. 
7. Csillapító szócska. 8. 
. ; . ura fakó. 9. E szócskával 
megerősítjük állításunkat. 
10. Egyik nagy szovjet zene-
szerző műve, melyről a kö-
vetkezőket írja a szerző: „át-
vettem a népi zenei anyagot, 
de úgy, hogy telítődött nap-
jaink fennkölt páthoszával és 

forradalmunk érzelemben 
gazdag színeivel." 11. Valódi. 
12. Német matematikus 
(1777—1855)' Kempelen Far-
kassal is levelezett. 13. Egy 
szonett ciklus címének más-
salhangzói. Költőjét Szeged-
ről űzte el „az egyetem fura 
ura". 14. Tehénné vált nő-
alak a mithológiában és a 
határozó szó latin rövidíté-
se. 18. Tűzfegyverek. 19. Ke-
zéből kicsúsztat. 22. A diák, 
ha erre felel, a következő 
vizsgára jobban tanul. 23. 
Örült mássalhangzók! ' 25. 
Sportalkalmatosság. 26. Fo-
gaival összeszorít. 29. Dide-
rot műve (névelő hiány). 31. 
Ruhán javítást végez. 34. 
Kettőzve — fegyintézet az 
USA-ban. 36. Mint függ. 6. 
38. U. Zs. C. 40. Ki — oro-
szul. 41. Fontos emberi szerv. 
42. Ku . : , kalandjai. Verse? 
rajzsorozat az egyik régi 
gyermeklapban. 44. Félig 
ecet! 45. Római pénz- és 
súlyegység. 

Beküldendő: Vízszintes 1, 
46, függőleges 2, 5. és 10. 

A megfejtéseket a Szegedi 
Egyetem Szerkesztőségébe, 
(Szeged, Felszabadulás u. 5.), 
postán, vagy pedig a szer-
kesztőségi leveles ládába 
(Felszabadulás u. 5. alatti 
kapu) juttassák el. A boríté-
kon tüntessük fel a „Rejt-
vény rovat" szócskát. 

Beküldési határidő: októ-
ber 15. A megfejtők között a 
10. forduló után szerkesztő-
ség értékes könyvjutalmakat 
fok kisorsolni. Helyes meg-
fejtés 5. pont; 

Szegedi Egyetem 
Rejtvény verseny 

1. forduló „i _ 

Egy élet története 
avagy, 

miért kell a 4-es Menzán várakozni ? 

1. If júkor. (Ebéd előtt) 
amikor minden szép, még a 
várakozás is. 

3. -Az élet delén«-. ~ ' 
. . . Bennünket már nem ér-

hetnek meglepetések!. . . Itt a 
főzelék! 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegyetem, Or-
vosegyetem és Pedagógiai Köiskola 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadla: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizot tsága. a Tudo-
mánvegvetem rektora. az Orvos-
egvetem dékánla. a Főiskola igaz-
Gotóla. • DISZ és a Szakszerve-

zetek 

2. Az érett férfikor. , 4. . . .Most már jöhet 
— . . . Mi keményen álljuk koporsó! (Ebéd után), 

az élet megpróbáltatásait, de 
hát ami sok, az sok! — Most 
már talán hozhatnák a le-
vest is. 

Kalocsai Dezső, a Marxiz-
mus—Leninizmus Tanszék 
tanszékvezető docense 2 he-
tes tanulmányútra Csehszlo-
vákiába utazott. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze Györgi 

A Főiskola MSZT-alapszer-
vezete cCitóber hó 1-én tag-
szervező barátsági nap ke-
retében szépen sikerült ün-
nepélyt tartott. Az MSZT 
rendezésében ugyanakkor 
nyílt meg a moszkvai Lomo-
noszov egyetemet bemutató 
kiállítás, a Főiskola tanács-
termében. 


