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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

Ezernyi példa bizonyítja, Hogy aiH magáévá tette 
korunk leghaladóbb világnézetét, az — még az elvon-
tabb tudományokban is — gyorsabban törhet előre, 
eredményesebb munkát végezhet szaktudományában. 

(A Szabad Nép 1955. október 4-i vezércikkéből.) ^ 
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Szabadságunk 

tizenegyedik évfordulójára 
' 1944. október 11-e Szeged 
addigi történetének legjelen-
tékenyebb fordulópontja. A 
diadalmasan előretörő Vörös 
Hadsereg hős katonái ezen a 
napon szabadították fel vá-
rosunk dolgozó népét a ma-
gyar és német fasizmus ket-
tős igája alól. A szovjet nép 
fiai vérük hullásával kivív-
ták szabadságukat, ezzel le-
hetővé tették, hogy a város 
dolgozóinak teremtő ereje 
kibontakozhassék és Szeged 
elinduljon annak a ragyogó 
fejlődésnek az ú t ján , mely-
nek eddig eltelt 11 éve alat t 
pá r tunk vezetésével hatal-
mas gazdasági, társadalmi, 
politikai és kulturális ered-
ményeket ért el. Ezért gon-
dolunk október 11-én, váro-
sunk szabadságának örök ün-
nepén hálatelt szívvel a hős 
szovjet népre és dicsőséges 
hadseregére. 

Nemcsak katonai, hanem 
óriási politikai jelentősége 
is volt annak, hogy a Vörös 
Hadsereg a nagyobb magyar 
városok közül Szegedet sza-
badította fel legelőször. A 
szovjet parancsnokság támo-
gatásával, ebben a magyar 
városban indulhatott meg 
először a szabad élet, az ú j , 
demokrat ikus Magyarország 
építése. A nemzeti új jászüle-
tés irányító tényezője, a 
kommunista párt ezt az ob-
jektív helyzetet használta 
fel arra, hogy Szegeden le-
gálisan újjászerveződve, a 
felszabadított országrészen 
megkezdje a demokrat ikus 
átalakulásért vívott közvet-
len harcot. Pá r tunk céltuda-
tos. és ki tar tó m u n k á j a Sze-
getten é s környékén- hozta 
felszínre először a demokra-
tikus nemzeti erőket, melye-
ket közös mozgalomban, a 
Magyar Nemzeti Független-
ségi Frontban egyesített 
a független, szabad, demok-
rat ikus Magyarország meg-
teremtésére. 

A szabadság éltető leve-
gőjében a kommunisták ve-
zetésével kibontakozott az az 
általános küzdelem, amely 
a dolgozók alkotó kezdemé-
nyezésére támaszkodva ha-
talmas lendülettel építette a 
demokrat ikus rendet . A 
dolgozóknak a termelés ki-
szélesitésére, az újjáépítés-
re, a német rablások által 
tönkretet t mezőgazdaság 
helyreállí tására irányuló hő-
sies erőfeszítései Szeged ha-
ladó hagyományokban gaz-
dag történetének legszebb 
fejezetei közé tartoznak. A 
felszabadulás óta eltelt több 
mint egy évtized alat t pár-
tunk, népi demokratÍKUS 
ál lamhatalmunk e nagysze-
rű kezdeményezésére tá-
maszkodva és azokat foly-
tatva Szegednek Délmagyar-
országon betöltött gazdasági 
vezető szerepét megerősítet-
te. Tíz év alatt 150 millió 
forintot meghaladó összeg-
gel fejlesztette a város ipa-
rát . Ennek következtében 
gyors ütemben fejlődött a 
munkásosztály, amely Sze-
ged társadalmának vezető 
ereje lett. A népi demokrá-
cia 43 397 hold földet ju t ta -
tott a Szeged-környéki dol-
gozó parasztoknak és zsellé-
reknek, — teljesítve évszáza-
dos jogos követelésüket. Álla-
munk gondoskodása több 
mint 22 millió forint beru-
házással segítette eddig a 
termelőszövetkezeteket és az 
egyénileg dolgozó paraszto-
kat . 

Népünk áldozatkészsége, 
Szeged tudósainak alkotó és 
oktató munká ja városunkat 
hatalmas kultúrális központ-
tá fejlesztette az elmúlt tíz 
év alatt . 1944. október első 
napjaiban a fejveszetten me-
nekülő német csapatok és 
magyar fasiszta cinkosaik 
rablásaikkal, rombolásaikkal 
nemcsak a város üzemeinek, 
közlekedési és híradástech-
nikai intézményeinek, ha-
nem kulturális létesítményei-
nek is igen nagy károkat 
okoztak. Az ú. n. „hadműve-
leti kiürítés" következtében 
oktatási intézményeink úgy-

Gyógyszerész nagygyűlés Szegeden 

szólván teljesen anyagi erő-
források, felszerelés, fűtő-
anyag, tankönyv, tanerő és 
oktató személyzet nélkül 
maradtak . A menekülő fa-
siszták egyetemünk intéze-
teit, gazdasági hivatalát , di-
ákotthonait kifosztották. De 
ilyen mostoha körülmények 
között is a helyükön marad t 
dolgozók fáradtságot nem is-
merő, valóban hősies munká-
jával, a Szegeden maradt 6 
professzor vezetése alatt , 
162 hallgatóval 1944. novem-
berében megindult az oktató 
munka. 

Ezekben a hónapokban az 
egyetem — í r ja a közokta-
tásügyi miniszterhez 1945 
február jában felterjesztett 
memorandum — „ . . . sa já t 
kezdeményezése és szervező 
m u n k á j a a lapján teremtette 
meg azokat a feltételeket, 
melyek lehetővé tet ték mű-
ködését." A népi demokrati-
kus ál lamhatalom létrejötte 
u tán már nem voltak ilyen 
gondjai. Népi demokráciánk 
nemcsak új jáépí te t te és ki-
bővítette, hanem oktatóinak 
és hallgatóinak összetételé-
ben, az oktatás szellemében 
is ú j já formál ta egyetemün-
ket. Az elmúlt évtized fejlő-
dése során a szegedi felső-
oktatási intézmények a har-
cos, material ista tudomány 
csarnokává váltak, amelyben 
a munkás- és paraszt i f júság 
mind nagyobb tömegei fog-
lal ják el méltó helyüket. 
Míg a Horthy-korszakban a 
szegedi egyetem hallgatóinak 
70—80%-a földbirtokos vagy 
kapitalista f ia volt, addig 
az 1953—54. tanévben a kö-
zel 3000 főnyi hallgatóság-
nak már kb. 55%-a a mun-
kásság és parasztság legrá-
termettebb fiaiból és lányai-
ból kerül t ki. A magyar dol-
gozó nép állama a tanulmá-
nyi eredmények a lapján ki-
érdemelt ösztöndíjakkal, hét 
korszerűen berendezett di-
ákotthonnal, az egyetemi és 
intézeti könyvtárak fejlesz-
tésével, a tudományos inté-
zetek számának növelésével 
és fejlesztésével biztosítja 
hallgatóink eredményes ta-
nulmányi munká j ának fel-
tételeit. Tanára ink elméleti 
és gyakorlati m u n k á j u k a t 
ma már a marxizmus-leni-
nizmus szellemében végzik. 
Ezért lendült fel egyetemün-
kön a tudományos munka is. 
Különösen az orvostudomá-
nyi és természettudományi 
kutatások értek el kiváló 
eredményeket, amelyek ha-
tárainkon túl is hirdetik 
egyetemünk, országunk, a 
szocialista tábor alkotó ere-
jét, a material ista tudomány 
korlátlan lehetőségeit. 

Szabadságunk megszüle-
tésének 11. évfordulóján 
visszatekintve a r ra az útra, 
melyet 1944. október 11-től 
napjainkig hata lmas léptek-
kel te t tünk meg, büszkén el-
mondhat juk, hogy városunk 
dolgozói jól felhasználták a 
szabad, ú j élet lehetőségeit. 
E 11 év fejlődésének léleg-
zetelállító tempója és ragyo-
gó eredményei azt bizonyít-
ják. hogy pár tunk vezetése 
alatt a dolgozók összefogása, 
közös harca csodákra képes. 
Ugyanakkor lá tnunk kell azt 
is, hogy a jövő még nagyobb 
erőfeszítésekre, még jobb 
munkára kötelez. Pár tunk 
világosan megjelölte legköz-
vetlenebb tennivalóinkat; az 
iparban és a mezőgazdaság-
ban a technika fejlesztését, a 
mezőgazdaság terméshoza-
mának emelését, a mi terü-
letünkön pedig az oktató- és 
nevelőmunka, a tanulmányi 
munka színvonalának emelé-
sét. E feladatot csak úgy 
tud juk megoldani, csav úgy 
érhe t jük el, hogy a dolgozók 
élete még szebb és megelé-
gedettebb legyen, ha egysé-
gesen, szorosan felzárkózva 
követ jük pár tunkat és mun-
katerületünkön megkettőzött 
erővel harcolunk pár tunk 
útmuta tása maradékta lan 
végrehaj tásáér t . 

Gaá l Endre 

Az Egészségügyi Miniszté-
r ium és a Gyógyszerész 
Szakcsoport közös rendezésé-
ben október 7-én az 1955. évi 
gyógyszerész-nagygyűlés Sze-
geden került sorra. A gyűlés 
három napig tartott . Azt 
megelőzően 6-án egész-nap :>s 
országos gyógyszerész szak-
felügyelői értekezlet volt a 
diákklubban. Az Egészség-
ügyi Minisztériumból és a 
Budapesti Orvostudományi 
Egyetem gyógyszerészképzés-
sel foglalkozó intézeteiből, to-
vábbá az ország minden ré-

szerhálózat államosítása óta 
elért eredményekről. 

ö t esztendő alatt az ország 
lakosságának több mint 60 
százaléka társadalombiztosí-
tottá vált. Emelkedett egész-
ségügyi kul túránk, megnöve-
kedtek az igények. Húsz me-
g/o; gyógyszerraktár létesíté-
sével, gyógyszerész-szakfel-
ügyelő, gyógyszerellenőrző 
laboratóriumok működésévei 
nemcsak mennyiségileg, ha-
nem minőségileg is javult 
gyógyszerellátásunk. Az öt 
év í:latt 58 ú j gyij/yszertárat 

Mégegyszer hangsúlyozta a i 
gyógyszerészetben a tudo- ! 
mány és a gyakorlat egysé- j 
gének fontosságát. Megkö-
szönte a gyógszerész nagy-
gyűlés előadóinak a színvo-
nalas előadásokat, a részt-
vevőknek a nagy érdeklődést, 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemnek, a Szegedi Tudo-
mányegyetemnek és a Csong-
rádmegyei Gyógyszertár Vál-
lalatnak az ünnepi külső-
ségek biztosításához nyúj to t t 
helyet, anyagi segítséget és 
a IV. éves gyógyszerészhall-
gatókból álló rendezőgárda 
áldozatkész, kiváló munká-
ját. 

A nagygyűlés résztvevői 
ezután táviratban üdvözölték 

a Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetőségét ée Ro-> 
mén József egészségügyi mi-
niszter elvtársat. 

Október 8-án délután « 
résztvevők megtekintet ték a 
Gyógyszerészeti és Egyetemi 
Gyógyszertárat, a Gyógysze-
részi Vegytani Intézetet, a 
Gyógynövény- és Drogisme-
reti Intézetet, valamint a 
Csongrádmegyei Gyógyszer-
tár Vállalat gyógyszerraktá-
rá t és laboratóriumait. 

A résztvevők nyilatkozata» 
szerint a nagygyűlés jó m u n -
kát végzett, s vendégeink 
igen jól érezték magukat . Ez 
pedig a siker egyik tényle-
ges bizonyítéka. 

Morvái/ József 
tanársegéd 

széről több mint 340 gyógy-
szerész és meghívott vendég 
érkezett az ünnepélyes meg-
nyitóra. 

A résztvevők nagy létszá-
mára való tekintettel az ere-
deti tervtől eltérően a meg-
nyitót és az előadásokat is a 
Központi Egyetem dísztermé-
ben tar tot tuk meg. Szomo-
lányi Gyula főgyógyszerész 
üdvözlő beszéde után Román 
József egészségügyi miniszter 
elvtárs megnyitójában arról 
beszélt, hogy pár tunk és kor-
mányunk mind hathatósabb 
eszközökkel gondoskodik né-
pünk szociális, kulturális 
színvonalának emeléséről, 
hogy dolgozóink minél egész-
ségesebben, minél kul turál-
tabban, minél jobb körülmé-
nyek között élhessenek. Az 
egészségügy elért eredmé-
nyeiben nagy része van a 
magyar gyógyszerész társa-
dalomnak is — mondotta. — 
Az elmúlt öt év során a ma-
gyar gyógyszerészek a járvá-
nyos időszakokban az árvíz-
védelem, a mezőgazdaság 
egészségügyi segítése, bánya-
és iparvidékeink gyógyszer-
ellátásának megszervezése 
terén végzett hazafias, önfel-
áldozó jó munká jukka l bebi-
zonyították. hogy érdemesek 
a pár t és a kormány bizal-
mára, egész dolgozó népünk 
megbecsülésére. 

A magyar gyógyszerészet 
előtt széles perspektíva áll. 
A fejlődésnek azonban elen-
gedhetetlen alapfeltétele, 
hogy a tudomány és a gya-

létesítettünk. Több mint 250 
gyógyszertárat korszerűsúet-
tünk, számos gyógyszerész-
lakást építettünk. 400 község-
ben áll í tottunk fel kézi-
gyógyszertárat. A ' gyógyszer-
hálózat fejlesztésére 1954 vé-
géig csaknem 70 millió fo-
rintot fordított á l lamunk. 

Húsz gyógyszerész része-
sült kormánykitüntetésben, 
százan kaptak miniszteri ju-
talmat. 40 gyógyszerész "lett 
az egészségügy kiváló dolgo-
zója és több rrtint másfél-
millió forintot fordítottak 
gyógyszertári dolgozók ju-
talmazására. 

Az elhangzott megnyitó 
beszédet a résztvevők nagy 
tetszéssel fogadták. Az is-
mertei t eredmények és az 
i ránymutatás nemcsak a gya-
korló gyógyszerészeket lelke-
sítette, hanem egyetemi if-
júságunkat is, mert egyetem-
ről kikerülve a gyógyszertár 
vállalatokhoz, a tudomány és 
gyakorlat kapcsolatát kereső, 
tudományos problémákat is 
megoldó munkahelyekre ke-
rülhetnek. Így fejlődésük az 
egyetemi kiképzés u tán is 
biztosított lesz. 

Ezután Román József mi-
niszter elvtárs négy gyógy-
szerésznek -"kiváló gyógysze-
rész«- kitüntetést és a vele 
járó 3000 Ft jutalmat, hét 
gyógyszerésznek «érdemes 
gyógyszerész» kitüntetést 
nyúj to t t át. 

A megnyitó után megkez-
dődtek az előadások, melyek 
vasárnap délután 2 óráig ta r -
tottak. 
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korlat mind közelebb kerül-
jenek egymáshoz, megvaló-
suljon szoros kappSolatuk, 
egységük. A magyar gyógy-
szerészeti tudomány komoly 
múlt ra és jelentős eredmé-
nyekre tekinthet vissza. Fej-
lődését híven tükrözi a nem-
zetközi viszonylatban is el-
ismerésre talált V. magyar 
gyógyszerkönyv, melynek 
magas tudományos színvo-
nala méltán hirdeti a magyar 
gyógyszerészeti tudomány 
eredményeit. A továbbiakban 
a miniszter beszélit a gyógy-

A szegedi előadók, Kőszegi 
Dénes egyetemi tanár , Salgó 
Éva adjunktus , Fischer 
György egyetemi tanársegéd, 
Thuránszky Károly egyetemi 
tanársegéd, Winkler Elemér 
egyetemi docens, Szabó János 
egyetemi tanársegéd, Dirner 
Zoltán egyetemi docens és 
Morvay József egyetemi tanár-
segéd szép sikerrel szerepei-
tek. Ezeken kívül még szá-
mos igen értékes előadás 
hangzott el. 

Vasárnap délután a nagy-
gyűlést Végh Antal zár ta be. 

Román József miniszter elvtárs á t n y ú j t j a a 
ki tüntetéseket 

Matematikai kollokviumok 
Balatoiurilágoson 

A Bolya? János Matematikai 
Társulat rendezésében mér az 
elmúlt évben is sikeresnek 
mondható matematikai kollok-
viumok zajlottak le. Két ilyen 
tudományos összejövetelt, ame-
lyek differenciál-, integrál- és 
függvény-egyenletekkel, illetve 
algebrai «kérdésekkel foglalkoz-
tak Balatonvilágoson az aka-
démai üdülőben, a valóság 
függvénytan és funkcionálana-
lízis kérdésével foglalkozó kol-
lokviumot Pécsett, a matemati-
kai statisztikai összejövetelt 
pedig Jósvafőn tartották meg. 
Az elmúlt évi tapasztalat azt 
mutatta, hogy a balatonvilágosi 
akadémiai üdülőben megtartott 
két tanácskozás sikerült a leg-
jobban, mert a kényelmes el-
helyezés és ellátás mellett a 
nyugodt környezet is biztosí-
totta a sikeres munkát. Emel-
lett a Balatonvilágoson . meg-

'Az előadások kettős cílt 
szolgáltak. Egyrészt a résztve-
vők megismerkedtek egymás 
munkájával és megvitatták 
egymás problémáit, másrészt 
különösen az összefoglaló elő-
adások tartásával azt a célt 
kívánták elérni, hogy a jelen-
lévő fiatalabb kutatók figyel-
mét felhívják az egyes téma-
körök még megoldásra váró 
problémáira és azok megoldá-
sára ösztönözzék őket. Az elő-
adásokat hozzászólások követ-
ték: sok alkalom volt kötetlen 
tudományos megbeszélésre is. 

A kollokviumok sikerét és 
eteBményességét emelte még 
az a körülmény is, hogy a ki-
váló magyar tudósokon kívül a 
balatonvilágosi találkozón 
résztvett két világhírű külföldi 
matematikus is: Erdős Pál, a 
haifai műegyetem és a bir-
minghami egyetem magyar 

tartott összejövetelek kevésbé származású professzora, vala-
költségesek voltak. Az előző, „„-„f Edward Marczewski, a 
évi négy kollokvium sikeres é s ' w r 0 c lawi egyetem tanára. 
hasznos volta arra indította a 
Bolyai János Matematikai Tár-
sulatot, hogy az idén is ren-
dezzen ilyen összejöveteleket, 
mégpedig valamennyit a bala-
tonvilágosi akadémiai üdülő-
ben. A kollokviumok szeptem-
ber 15-én, az' akadémikusok 
üdülésének befejezése után kez-
dődtek és szeptember 21-én fe-
jeződtek be. A matematika kő-
vetkező témaköreivel foglal-
koztak: mértékelmélet, komp-
lex függvénytan, számelmélet 
és kombinatorika. Szeptember 
15-től 18-ig a mértékelméleti 
és a komplex függvénytani, 19-
től 21-ig pedig a számelméleti 
és . kombinatorikai kollokviu-
mok zajlottak le. 

Az összejöveteleknejt Igen 
sok résztvevője volt. Legtöbben 
Budapestről, Szegedről és Deb-
recenből jöttek. Világhírű szak-
emberek mellett szép számmal 
vettek részt tanulnivágyó fia-
tal kezdő kutatók is. 

Az előadók egy része -saját 
eredményeiről vagy még meg 
nem oldott problémáiról szá-
molt be.' Voltak emellett ösz-
szefoglaló előadások is, ame-Jkel gazdagítják 
lyek a témakörök eredményei- eredményeinket, 
ről és modtrn problémáiról I Fodor Géza 
hangzottak eí * ; tudományos munkatárs 

A szegedi matematikusok kö-
zül Kalmár László és Szőke-
falvi-Nagy Béla Kossuth-díjas 
tudósok mellett több fiatal ku-
tató is résztvett a balatonvilá-
gosi tudományos összejövetele-' 
ken. Kalmár László profesz-
szor három előadást tartott: a 
komplex függvénytani, szám-
elméleti és kombinatorikai kol-
lokviumon egyet-egyet, az 
utóbbin Hajnal András aspi-
ránssal közösen elért egyik 
eredményéről számolt be. Sző-
kefalvi-Nagy Béla professzor a 
komplex függvénytani kollok-
viumon adott elő. Ezenkívül 
előadást tartott még Fodor 
Géza, Korányi Adám és Pin-
tér Lajos. 

Megállapíthatjuk, hogy a ba-
latonvilágosi összejövetelek 
jól sikerültek és remélhető, 
hogy a résztvevők további 
munkájára igen hasznosak 
lesznek. 

A matematikai kollokviumok 
évről évre növekvő sikere azt 
mutatja, hogy matematikus ku-
tatóink élni tudnak a párt és 
a kormány nyújtotta lehetősé-
gekkel. Elmélyítik tudományos 
felkészültségüket és új tételek-
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A pártmunka elosztása a Főiskolán 
" z MDP Központi Veze-

tőségének határozata az i f jú -
ság közötti munka megjaví-
tásáról, valamint az augusz-
tusi párthatározat fontos fel-
adatok elé á l l í t ják a felső-
oktatási intézmények párt-
szervezeteit. A feladatok 
megoldása csak altkor sike-
rülhet, ha az alapszervezet 
valamennyi tagja szervesen 
bekapcsolódik az alapszerve-
zet munkájába, kiveszi ré-
szét a feladatok végrehaj tá-
sából. A pár t szervezeti sza-
bályzata a párt tagság meg-
határozásánál hangsúlyozza, 
hogy a párt tagja csak az 
lehet, aki résztvesz valamely 
alapszervezet munká jában . 
Bár a márciusi párthatározat 
előtt má r tapasztalható volt 
az, hogy a pár tmunkával va-
ló megbízatás nem arányo-
san oszlik meg alapszerveze-
tünkben és foglalkoztunk is 
a pár tmunka felmérésével, a 
márciusi párthatározat után 
merül t fel ennek a kérdésnek 
tisztázása és gyakorlati meg-
valósítása. A pártcsoportok 
és a vezetőség is többször 
megbeszélte, és ennek alap-
ján ma már megtet tük a 
kezdő lépéseket, hogy az 
alapszervezet munkájába 
mindenkit belevonjunk. Leg-
először meg kell állapítani, 
hogy a pártmegbizatások he-
lyes elosztása a vezetőség 
szervező munká jának , á t -
gondolt és tervszerű irányí-
tásának helyességét bizonylt-
ja. Éppen ezért az ú j tanév 
első heteiben fontos feladata 

•a pártvezetőségnek: végig-
nézni, hogy az egyes elvtár-
sak az alapszervezet munká -
jának melyik részéből veszik 
ki részüket és ha szükséges, 
a pá r tmunka területén át-
csoportosítást végrehajtani. 
Ennek gondos elvégzésére 
az elmúlt évek tapasztalata 
is figyelmeztet. A taggyűlé-
seken, illetve pártcsoportér-
tekezleteken egyes elvtársak 
passzivitásának egyik oka 
éppen az volt, hogy a veze-
tőség nem gondoskodott 
pártmunkáról és az e lv társ 
nem élt benne kellő mér ték-
ben a7. alapszervezet életé-
ben. Abban az esetben, ha 
pár tmunkát végez, nő a fe-
lelőssége, szervesen kapcso-
lódik bele a munkába, foko-
zódik aktivitása. Másrészről 
az is tapasztalható volt. hogy 
a pártmunka aránytalan el-
osztása egyes elvtársakra 
túlzott megterhelést rótt, 
»minek későbbi következmé-
nye az lett, hogy pihenésre 
vonult vissza, mer t úgy látta, 
ő már kidolgozta magát" 
A helytelen elosztásnak volt 
a következménye az is. hogy 
sok esetben csak a vezetőség 
dolgozott és a munkába nem 
kapcsolódott be a párttagság 
egésze. Előfordult olyan eset 
iá, hogy a pár tmunkával va-
ló megbízatást a szakmai 
munkára való hivatkozással 
nem Jogadták el egyes elv-
társak. Ez indokolt volt ab-
ban az esetben, ha a tudo-
mányos munka befejezése az 
illető minden idejét á tmene-
tileg lefoglalta, de ál talában 
ez az álláspont helytelen 
volt. j líMaljnlJ 

A pártmunka felmérése so-
rán felmerült annak a 

kérdésnek a tisztázása, hogy 
mit nevezünk pártmunká-
nak? A pártcsoportokban 
alaposan megvitat ták ezt a 
kérdést, és ennek a lap ján 
a következő ál talános véle-
mény alakult ki: Nem te-
kinthető pártmunkának az 
olyan feladatok végrehajtása, 
amelyért az illető anyagi el-
lenszolgáltatást kap. Néhá-
nyan felvették ugyanis, hogy 
a TTIT-ben végzett, vagy más 
feladatkört betöltő munkát is 
be lehet számítani pá r tmun-
kának. Pár tmunkának tehát 
ál talában azt tekinthetjük, 
amelyet a pártvezetőség, il-
letve a pártcsoport megbízá-
sából végez valaki. Termé-
szetesen ide tartozik az is, 
hogy az egyetemi, vagy vá-
rosi pártbizottság ad megbí-
zást pá r tmunka végzésére. 

A pár tmunka gyakorlati 
végzése során az is felmerült, 
hogy a pár tmunkának ál ta-
lában két f a j t á j á t különböz-
te the t jük meg: állandó és 
időszakos pár tmunkát . Az a 
helyes, ha mindenkinek ál-
landó, rendszeres pártmun-
kát biztosítunk. Ennek az az 

előnye, hogy alaposan meg-
ismeri feladatkörét, nagy ta-
pasztalatra tesz szert, és na-
gyobb tere van egyéni el-
gondolásainak megvalósítá-
sára. Nagyobb feladatoknál 
(pl. békekölcsön jegyzés) az 
állandó pártmunka mellett 
időszakos megbízást is adha-
tunk. A vezetőségnek állan-
dóan figyelemmel kell kísér-
nie azt, hogy az ál landó pár t -
munka végzése valóban 
rendszeres legyen. A pár t -
csoportvezető megbízatása 
állandó pár tmunka ugyan, 
azonban ha nem fogja össze 
következetesen a pártcsopor-
tot, feladata csak a pártcso-
portértekezlet levezetésében 
áll, akkor m u n k á j a formá-
lissá válik. 

A ( pártmegbízatás eddigi 
gyakorlata á l ta lában az volt, 
hogy a pártvezetőség kért fel 
elvtársakat munkára . Sokkal 
helyesebb azonban az, ha a 
pártcsoportvezető szervezi 
meg úgy a munkát, hogy a 
vezetőséa munkájához kap-
csolódva ad feladatokat párt-
csoportja tagjainaik és ezek-
nek elvégzését rendszeresen 
ellenőrzi. Ezzel nagymérték-
ben megoldódik az a kérdés 
is, hogy a pártcsoportok 
megtalál ják helyüket az 
alapszervezet életében, nő a 
pá r t^opor tok súlya és a 
W' r ' ' jport területén felme-
rül«. Kérdéseket is nagyobb 
figyelemmel, felelősségtel-
jesebben tud ja végezni. Már 
az elmúlt évben lá t tunk e r re 
kezdeményezést Nagy Pál 
pártcsoportjában. Ebben a 
tanévben ez általánossá kezd 
válni és nagyon helyesen ol-
dotta meg a kérdést pl. Er-
dős János pártbizalmi, ami-
kor munkás-paraszt szárma-
zású hallgatótokéi, a tagje-
löltekkel való foglalkozást 
egy-egy pártcsoport-tag fel-
adatává tette, és megjelölte 
azt az időpontot is, amikorra 
a kijelölt feladatot el kell vé-
gezni. A munkának ilyen 
szervezése biztosítja azt, 
hogy a pártcsoport vala-
mennyi tagja akt ívan veszi 
ki részét a pártcsoport fel-
adataiból. A pártcsoportok 
mellett a vezetőség feladata 
az, hogy figyelemmel kísér je 
a pár tmunkáva l való meg-
bízatást. A márciusi pár tha-

tározat óta az tapasztalható, 
hogy szívesebben végeznek 
az elvtársak pártmunkát és 
megtiszteltetésnek veszik, ha 
a vezetőség valamilyen mun-
kával megbízza őket. A veze-
tőség feladata abban is áll, 
(hogy minden feladatra olyan 
elvtársat állítson be, aki azt 
a munká t kedvvel és szíve-
sen végzi. Ezért fontos az, 
hogy a pártmegbízatás előtt 
beszélgessünk el az illetővel. 
Évek során probléma volt pl. 
az MSZT munká jának meg-
javítása, ugyanis nem talál-
tunk megfelelő egyént a tit-
kári teendők ellátására. Ami-
óta a t i tkár kérdése megol-
dódott. azóta az MSZT m u n -
ká ja is lényegesen megjavult . 
Előfordult olyan eset is. ami-
kor a pártvezetőség fonto-
sabb pá r tmunkára osztott be 
elvtársat és azt tapasztaltuk, 
hogy ennek a feladatnak el-
végzésétől • idegenkedett, ép-
pen azért, mert előző m u n -
ká já t szívesebben végezte. 

A pá r tmunka helyes meg-
szervezése egyben lehe-

tővé teszi azt is, hogy egyes 
feladatok elvégzésénél a 
pártszervezet adjon megbí-
zatást pártonkívüli elvtársak-
nak is. Ezzel lehetővé tesszük 
a pártonkívüliek szoros kap-
csolatát a pártszervezettel. 
Különösen azok az elvtársak 
jöhetnek számításba, akikikel 
a pártszervezet a pártépítés 
szempontjából foglalkozik. A 
legutóbbi békekölcsönjegy-
zés szép eredménye főisko-
lánkon éppen azért volt le-
hetséges, mer t a pártszerve-
zet bevonta ezeket az elvtár-
sakat a munkába. Ennek a 
tapasztalatnak alapján 
igyekszünk a népnevelő 
munkába is bevonni őket. A 
pártépítés szempontjából tö-
rekszünk ugyanakkor a r ra is, 
hogy pártfeladatul ad juk 
pár t tag elvtársaknak, a tag-
jelöltekkel való foglalkozást, 
illetve a tagjelöltségre való 
előkészítést. 

A pártalapszervezet mun-
ká j ának minőségi meg javu-
lását fogja eredményezni az, 
ha mindenki párt taghoz mél-
tó kötelességtudattal rend-
szeresen eleget tesz pár tmeg-
bízatásának. 

Bereczki Sándor 

Egy kiemelkedő magyar film 
A „Kü őrös ismertetőjel" szegedi bemufa ója előtt 

V/LÉM ZAVADA: 

B á n y á s z o k 
Mint a vídászok köves erdő mélyén, 
bányászok fejtés közben, munka éjér 

lesik a csüggő kő apró zaját, 
a faállványt, a sűrű roppanást, 
s a fal mögött, amint a víz locsog, 
a csendet, ha a szél már nem morog, 

és kezüket a fal érverésén tartják, 
érzik a szenet, 
hallják, tapintják, a széneret, 

csákányokkal, 
és vágó ékekkel, 
harcolnak, küzdenek a szénnel, 

•"' és fent a sötét kövekre fújnak, 
s a kokszolóban lángragyúlnak 
a szivárvány minden színével. 

Azért lobog a láng: 
a földet ne érje fagy, 
s ne hozzon sötétet ránk. 

Mi is bányászunk lenti mélyből, 
napfényes akna meredélyből, 
a mély tárnákból, 
fejünkből, szánkból, 
a töretekből, 
szívünkből 
ásunk. 

Most melegít a föld, 
most illatozik 
tán először. 

Míg minden szív magában tárnát tár fel, 
vagy lávát önt ki, meleget. 

S akkor 
az éjszaka ragyogni kezd 
Klad.no és Osztrava felett• 

Fordítot ta: Takács Tibor 

VOJTECH MIHÁL1K: 

H a z a é r k e z é s 
Éjjel háromkor az ajtón belépek. 
Lélegzeted szívem melegen megcsapja. 
Vágyak hónapjai és sok-sok ígéret! 
Végre szabadságon — de csupán két napra. 

Csizmám csikorgása belétört álmodba. 
Könyveimen végigsimított szemem, 
s kezem a hajadon. De szép kép számomrr • 
arcodon nyugalom, alszol édesdeden. 

Bár katona vagyok, ott álltam gyöngéden. 
Néztem hogy a homály hogy ölel, hogy fon át, 
s mikor a szemedet rámtártad hirtelen, 
fényözön öntötte el az egész szobát. 

Fordította: Fügedi Elek 

Közismert tény, 
hogy filmművésze-
tünk óriásit fejlődött 
a felszabadulás óta. 

[Ez egyaránt érvényes 
j a mennyiségi pro-
dukcióra és a művé-

| szi színvonalra, nem 
| is beszélve a gyöke-
' res fordulatról, amely 
i filmjátékaink eszmei 
j mondanivalójában, 
pozitív nevelőere jé-

I ben bekövetkezett. 
j Mégsem mondhatjuk 
i azt, hogy a magyar 
'filmgyártás teljes egé-
' szében kihasználta a 
I kultúrális forradal-
| munk adta lehetősé-
geket: különösen je-
len életünk, valamint 
a párt mostani és 
múltbéli harcainak 
megragadó ábrázolá-
sával maradt adós. 

! Ebben a tekintetben 
I sokat ártott filmjeink 
| életigazságának és 
meggyőző erejének a 

isematizmus, a helyze-
tek és jellemek leegy-
szerűsítése, a leple-
zetlen didaktikai 
szándék, a szájbará-
gás, az igazi drámai 

j konfliktusok kikerü-
lése, a sodró cselek-
ményesség hiánya. E 
hibák mögött végső 
soron eszmei-világné-
zeti gyengeség húzó-
dott meg a legtöbb 
esetben, aminek kö-
vetkeztében a való-
ság hiteles feltárásá-
nak és lendületes, bá-
tor, ügyünket igazoló 
ábrázolásának helyé-
be az óvatos mérics-
kélés, adagolás szer-
kesztőmunkája lépett. 
Természetesen, e fo-
gyatékosságok nem 
egyenlő mértékben 
mutatkoztak meg 

filmjeinkben. Akad-
tak szerencsés kísér-
letek (Életjel, Simon 
Menyhért születése), 
a felszabadult ma-
gyar munkás, a párt-
funkcionárius ábrázo-
lása, történt próbál-
kozás mostani éle-
tünk konfliktusainak 
bátor megragadására 
(pl. a nemrégen be-
mutatott Gázolás c. 
filmben), azonban az 
eredmények koránt-
sem voltak teljesek 

¡ét sokkal inkább a 
helyes utat, mintsem 

I 

a feladat hiánytalan 
megoldását mutatták. 

Most, amikor a Kü-
lönös ismertetőjel cí-
mű legújabb magyar 
filmről adhatunk hírt, 
örömmel és fenntar-
tás nélkül mondhat-
ju!k el, hogy filmmű-
vészetünknek ez a 
teljesítménye mind 
eszmeiségben, mind 
pedig művészi megol-
dásban olyan alkotás, 
amelyre méltán lehet 
büszke egész dolgozó 
népünk. A film cse-
lekménye a magyar 
kommunisták máso-
dik világháború ala$t 
folytatott nemzet-
mentő, népet felsza-
badító harcának és 
áldozatainak művészi 
bemutatása. A főhős. 
Szabó Imre kommu-
nista szervező életé-
nek és mártírhalálá-
nak legfontosabb mo-
tívumait Schönherz 
Zoltánnak, az illegá-
lis kommunista párt 
harcosának példaadó 
életéből és vértanúsá-
gából merítették. Ne-
héz röviden elmon-
dani, hogy milyen 
erények teszik e fil-
met megragadó és fe-
lejthetetlen élmény-
nyé. Mindenekelőtt 
talán az, hogy hősei 
a kommunista mozga-
lom kiemelkedő, vagy 
egyszerű harcosai, 
húsból-vérből való 
emberek, akiknek 
jellemét áthatja a 
dolgozók szeretete, a 
szocialista humaniz-
mus, az igaz hazafi-
ság. Ezéket a hősöket 
a dolgozó nép formál-
ta ki és legjobb tu-
lajdonságait ruházta 
rájuk. A dolgozók 
felszabadításának és 
a szocializmusnak 
nagy eszméi olyan 
fokra hevítik e har-
cosok elszántságát, 
hogy életüket is fel 
tudják áldozni. És 
mindezt különleges 
gesztusok nélkül, a 
dolgozó emberek, a 
murilkások póznélküli 
hősiességével teszik. 
Nem egyszer fájdal-
mas, de mindig fel-
emelő és erőtadó az 
áldozat, mert újra és 
újra kicsendül a film-
ből éppenúgy, mint 

annakidején a párt 
valóságos harcaiból, 
hogy igaz és győzel-
mes ügy érdekében 
hozzák. S e hősök 
mély emberségükkel, 
saját gyengéik elleni 
harcukkal a becsüle-
tes dolgozókban is meg-
lévő nemes tulajdonsá-
gokra apellálnak. Nem 
emberfeletti figurák, 
hanem kővetkező, ma-
gukkal ragadó példa-
képek. Mindenekelőtt 
vonatkozik ez a fő-
hős, Szabó Imre alak-
jára (Bessenyei Fe-
renc). Az első perctől 
az utolsóig a legve-
szélyesebb helyzetek-
ben és a „magánélet" 
— ha erről hivatásos 
forradalmárnál egyál-
talán lehet szó az il-
legalitás viszonyai 
közt — meleg felvil-
lanásaiban, rettenhe-
tetlen bátorságában 
és gyengéd érzései-
ben egyaránt lebilin-
csel és meggyőz. Fe-
lejhetetlenek a film 
utolsó jelenetei is, 
amikor a fasiszta bí-
róság tárgyalásán 
Szabó Imre halálba 
indul az életért. De 
megmutatja a film, 
hogy hogyan válhat 
törhetetlenI hőssé a 
fiát féltő idősebb asz-
szony is, amikor meg-
érti, milyen ügyért 
kell fiának életét ál-
doznia. S ugyanígy 
egy fejjel nő meg a 
kommunista mozga-
lom sodrában az egy-
szerű soffőr, a vas* 
öntő, a fiatal mun-
káslány is. Így válik 
a második világhábo-
rú legsötétebb évei-
ben a fasiszta barbár-
ság, a rombolás, a 
börtönök és kínzó-
kamrák embertelen 
világában a kommu-
nisták, a dolgozók 
nem egyszer egyen-
lőtlennek látszó küz-
delme az élet legyőz-
hetetlen himnuszává. 

De nagy fejlődést 
jelent a film az el-
lenség ábrázolásában 
is. Megmutatja, hogy 
a gyenge jellemű nép-

től idegen, a párthoz 
csapódó elemek ho-
gyan jutnak a teljes 
züllés, az árulás po-

csolyájába. Híven áb-
rázolja a film a hor-
thysta államgépezet fi-
guráit: akár a kínzó-
kamrák pribékjeit, a 
kizsákmányoló rend 
mindenre elszánt 
„szélesebb látókörű" 
főkapitányát. Mocs-
kosak és gyűlöletesek 
ezek a figurák, mert 
bármilyen egyéni 
adottságokkal, vagy 
képességekkel ren-
delkeznek, vérebek 
módjára üldözik ée 
gyötrik a legjobb ha-
zafiaütat és a dolgozó 
népet. És azt is meg 
tudja mutatni a film, 
hogy hiába támasz-
kodnak szuronyokra 
és árulókra, végső 
vereségük és pusztu-
lásuk kikerülhetet-
len. 

Nem egyszerűsíti lm 
a film a valóságot ab-
ban a tekintetben 
sem, hogy megmutat-
ja: akadnak az ádáz 
osztályküzdelmekben 
olyanok is, aikik jobb 
szándékaiak ellenére 
felvértezetlenségből, 
gyökértelenségből vál-
nak az ellenség esz-
közévé és ezzel ön-
maguk felett monda-
nak ítéletet. 

Ami a film művé-
szi-technikai megol-
dásait illeti: elmond-
hatjuk, hogy ugyan-
csak kiemelkedő tel-
jesítményt ér el a so-
kat vitatott filmsze-
rűségben. 

A film kiváló sze-
replői: a már említett 
Bessenyei Ferenc, to-
vábbá Somogyi Er-
zsi, Sinkovits Imre, 
Básti Lajos, Ferrari 
Violetta, RuttkaiÉva, 
Szemere Vera, Sze-
me thy Endre — játé-
kukkal bizonyítják, 
hogy a magyar film-
színészgárda érett és 
maradandó művészi 
teljesítményekre ké-
pes, ha jó forgató-
könyv (Vészi Endre 
műve) és kitűnő ren-
dezés (Várkonyi Zol-
tán) alapozza meg já-
tékukat. 

A Különös ismerte-
tőjel című filmet a 
szegedi moziti Októ-
ber 13-tól játszák. 

DISZ hírek 
A Bölcsészkar összevont 

, ''»JSZ-taggyűlése nagy lelke-
sedéssel szavazta meg azt a 
civaslatot, hogy a Szegedi 
tudományegyetemet József 

Ciia halálának 50. évfordu-
, tója alkalmából „József At-

tila Tudományegyotem"-nek 
nevezzék el. Mint Sipos elv-
társ, a kar DISZ-t i tkára 
mondotta re fe rá tumában: 
„Erre mi. szegedi cgyetemis-

l iák méltán formálunk jogot 
ezzel' DISZ-fiatal ja ink 

; tiszteletét és megbecsülését 
i í^ 'mácsoljuk a nagy prole-
tár költő felé". 

* 

Az Orvosegyetemi DISZ-
' Bizottság a marxizmus tan-
szék szervezési segítségével 
november hó 1-én sa já t költ-
ségén levetíti a „Különös is-
mertetőjel" c. ú j magyar 
filmet az Auditórium Maxi-
mumban. Belépődíj nem 
lesz. 

* 

A DISZ jogikari szerve-
zetének kul túresoport ja nagy 
lelkesedéssel készül Barta 
Lajos: „Szerelem" c. darab-
jának bemutatására . Rendezi 
Both Ödön egyetemi tanár-
segéd. 

# 

Október hó 14-én az Ady 
téri sportpályán a bölcrész-
kar i DISZ-szervezet kari 
atlétikai bajnokságot rende-
zett. 

Az Orvosegyetem IV. év-
folyamának 14 hallgatója a 
debreceni Orvosegyetemen 
volt 2 napos tanulmányi és 
sport kiránduláson. 

* 

A bölcsészkari röplabda 
bajnokságot az orosz szak 
IV. évfolyama nyerte meg. 

A Szabad I f júság kam-
pány alkalmával kifej te t t jó 
munká jáé r t Kanyó Ferenc 
és Kovács Erzsébet III . 
éves. Oláh István I. éves és 
Zsuppáii Ferenc II. éycs 
hallgató értékes könyvjutal-
mat kapott a Szabad I f júság 
szerkesztőségétől. 

Az Orvostudományi Egye-
tem IV. éves hallgatói ta-
nulmányi kirándulás kereté-
ben meglátogatták a deszki 
Állami Csont TBC Gyógyító 
Intézetet. A hallgatóknak a 
Gyógyintézet igazgató-főor-
vosa és egyik alorvosa tar-
tott rövid szakmai előadást, 
majd néhány figyelemremél-
tó eset bemuta tására került 
sor, végül pedig a hallgatók 
tanulmányi csoportonként 
kórtermeket látogattak meg. 
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Október 20: csütörtök este 
8 órakor: A vírusokról. Elő-
adó: Ivanovics György két-
szeres Kossuth-díjas egye-
temi tanár , akadémikus. 

Október 25: kedd este 7 
órakor: Dér Endre: Az első 
próba c. regényének vi tája . 
Vitavezető: Székely Lajos as-
piráns. 

Október 27: csütörtök este 
8 órakor: Pauncz Rezső egye-
temi docens beszámolója az 
oxfordi quantumelmélet i kon-
gresszusról. 

Október 29: szombat este 
8 órakor: Mozart kamara-
zene-est. A Szeged; Vonós-
négyes bemutatkozó hang-
versenye. 

A Gorki j Világirodalmi 
Intézet kiadta Gorki j és Sal-
japin levelezését és Sai japin 
visszaemlékezéseit Gorki I-
ról. A nagyon érdekes 
-~vr>e> megmutat ja , hogyan 
küzdött Gorki j a haladó orosz 
.. . . . .uráért, a liberális far i -
zeusok ellen, Sal japinért — 
néha Sai japin ellen . . . Sal-
japinban Gorki j szinte a de-
mokrat ikus Oroszország 
szimbólikus a lak já t látta, 
ezért féltőn, igényesen sze-
rette. Megrótta hibáiért , s 
nem egyszer figyelmeztette: 
„Vigyázz Fjodor, ne add kal-
márok kezébe a lelked!" 

4 

Arany János eddig isme-
retlen, Darwinhoz írt leve-
lére bukkantak a Magyar 
Tudományos Akadémia épü-
let inek rendezésekor. Arany 
akadémiai főt i tkársága alat t 
írta a levelet a nagy angol 
természettudósnak, amely-
ben közli, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia rend-
kívüli érdemei elismeréséül 
.alsó tagjává választja. 

* 

Az atomenergia felhaszná-
lása a természettudós lelki-
ismereti kérdésévé lett, s 
ezt a konfliktust az irodalom 
is feldolgozta. Legutóbb az 
amerikai Dexter Masters 
foglalkozott vele „The Acci-
dent" (Baleset) című regé-
nyében. A regény hőse. a ci-
nikus Louis Saxl, azzal nyug-
ta t ja meg lelkiismeretét, 
hogy az atomközpontban, 
ahol dolgoznak, már nem 
is tudományos munká t vé-
geznek, csupán valamilyen 
terméket ál l í tanak elő, 
amelyről nem lehet meg-
mondani, milyen hatással 
lesz az emberiség jövőjére. 
Cinizmusa mintegy önmagá-
ban hordja bünte tés i t : " o r n -
baleset áldozatává lesz, 



1958. október W. 

Elsőévesek a Főiskolán 
A felvételi vizsgák befeje-

ződtek. A vizsgázók szétszé-
ledtek, ki-ki a sa já t ottho-
néba, magukkal víve a szo-
rongó, bizonytalan kérdést: 
„Vajon sikerült-e a vizsga?" 
Sokszor átgondolták a vizsga 
napját , a kérdéseket, az él-
ményeket. Reménység és ag-
godalom költözött a sok-sok 
tanulnivógyó fiatal szívébe. 
Vár ták a napot, amikor m a j d 
a postás meghozza a választ, 
a felvételi eredményét. Resz-
kető keaek bontották fel az 
értesítést, s csak azt a pár 
szót kuta t ták fürkésző te-
kintettel, amely a döntést 
tartalmazta. „Értesí t jük az 
Elvtársait, — hangzott a vá-
lasz — hogy a felvételi vizs-
ga eredményeképpen a Pe-
dagógiai Főiskolára felvé-
telt nyert ." 

Elérkezet t szeptember el-
seje. A diákság ka raván ja 
elindult, hogy elfoglalja a 
helyét az iskolapadokban, s 
a jól, vagy kevésbé jól ki-
használt szünidő utón ismét 
nekiláthasson a munkának, a 
tanulásnak. 

A szegedi Pedagógiai Fő-
iskola előadó termei is meg-
teltek. Az ismerős hallgatók 
vidáman üdvözölték egy-
mást, míg az I. évesek sze-
rényen meghúzódtak a pa-
dokban. Megtörténtek a be-
mutatkozások, 6 az ú j hallga-
tók körében már jelentkez-
tek az első benyomások is. 
A legfontosabb problémák 
már felszínre törtek. „Mi-
lyen lesz a kollégium, a ta-
nár i kar, a mienza.: s stb.?" 

E l ső meglepetés a hallga-
tókat a diákotthonban érte. 
Kollégiumunkra nagyon is 
ráillik ez a szó, hogy: „ott-
hon." Nyugodtan mondhat-
juk, hogy még azok szómára 
is meglepő volt ez a szép, 

jól felszerelt diákotthon, akik 
már eddig is kollégiumban 
laktak. Ez a kellemes benyo-
más különösen közöttünk, el-
sőévesek között mutatkozott 
meg legjobban, hiszen sokan 
vagyunk, akik, h a eddig kol-
légiumra gondoltunk, csak 
több emeletet, kongó folyo-
sókat, barátságtalan szobá-
kat, (s mond juk meg őszin-
tén) poloskás ágyakat kép-
zeltünk magunk elé. E he-
lyett azonban világos, tiszta 
szobát, ruganyos, (nem polos-
kás) ógyat, fürdőszobát, ta-
nulótermet, stb. kaptunk. 

A tanárokat , — akikre so-
kan talón úgy gondoltak, 
mint szúrósszemű, megkö-
zelíthetetlen egyénekre, — 
csakhamar megkedvelte az 
i f júság. Kitűnt ugyanis, hogy 
nevelőink a r ra törekszenek, 
hogy előadásukat minél szí-
nesebbé, ér thetőbbé és vilá-
gossá tegyék a hallgatóság 
számára. Erre szolgálnak a 
szemináriumok, a konzultá-
ciós órák is. Könyvtárak 
vaskos kötetei v á r j á k a hall-
gatókat. Kielégítő szórako-
zási lehetőséget a diáikklub-
ban, s a diákotthonban időn-
ként jól megrendezet t , / s 
tánccal egybekötött klubdél-
utánok nyúj tanak. A sport-
ról sem feledkeztek meg. El-
sőrendűen felszerelt torna-
teremben, szakszerű vezetés 
mellett sportolhatnak a hall-
gatók. 

Bennünket , elsőéves hall-
gatókat örömmel és meg-
elégedéssel tölt el az a tudat , 
hogy ide kerülhet tünk a fő-
iskolára és a r r a ösztönöz, 
hogy három év múlva tanár i 
oklevéllel a kezünkben m a j d 
büszkén mondhassuk: „ez jó 
mulatság, fér f i munka volt." 

Szabó Ferenc 
I. évf. 

mmmm p l 

Szeged felszabadulásának 
11. évfordulóján adták át a 
Marx téri ú j lakásokat. Tu-
dományegyetemünk az újon-
nan épült lakásokból egy há-
romszobás összkomfortos la-
kást kapott . 

* 

A közeljövőben megjele-
nik a Szegedi Egyetemi 
Könyvtár kiadványai között 
Ertsey Péter : A Somogyi 
Könyvtár szegedi folyóirat-
és hí r lapanyagának bibliog-
ráf iá ja . 

* 

40 évi lelkiismeretes és 
becsületes m u n k á j a elisme-
réseképpen jubileumi juta-
lomban részesült az Orvos-
tudományi Egyetemen Tóth 
Viktória, a gyermekgyógyá-
szati klinika intézetvezető 
ápolónővére. 

A jogi kar Tudományos 
Bizottsága egyetemünk tu-
dományos központtá fejlesz-
tése, továbbá az elméleti és 
gyakorlati jogászok közelebb-
hozása érdekében tanszéke-
ink mellett tanszéki munka-
közösségeket szervez. Az így 
megszervezett munkaközös-
ségek: 1. Állam- és jogelmé-
leti. államjogi, államigazga-
tási és nemzetközi jogi, 2. 
Büntetőjogi, 3. Polgári jogi, 
4. Mezőgazdasági és munka-
jogi, 5. Törvénykezési jogi, 
6. Jogtörténeti munkaközös-
ség. 

* ' 

Elkészült az Irodalomtör-
téneti Intézet és az Egye-
temi Könyvtár Bibliográfiai 
Csoportja támogatásával 
Grezsa Ferenc: Juhász Gyu-
la bibliográfiája „írások Ju -
hász Gyuláról" címmel. A 
953. tételt tar talmazó össze-

állítás a költő művei kri t i-
kai k iadásának elkészítésé-
hez nélkülözhetetlen. 

* 
A Magyar—Szovjet Tár-

saság Szegedi Jogtudomá-
nyi Szakosztálya 1955—56. 
évben is megrendezi a szov-
jetjogi t anfo lyamot amely 
iránt városszerte rragy ér-
deklődés nyilvánul meg. Az 
előadók jelentős része a ka r 
oktatói közül kerül ki. Az 
előadások látogatására eddig 
igen sok joghallgató is je-
lentkezett. Az előadások lá-
togatásának megszervezésé-
ben Bárdosi István egyete-
mi tanársegéd igen lelkes és 
jó munká t végzett. 

* 

A Kommuniszty, a Szov-
jetunió Kommunista Pártjá-
nak elméleti folyóirata két 
számában is foglalkozott a 
bibliográfiai és tájékoztató 
kiadványok problémáival. 
A mi könyvészeti viszonya-
inkat is nagyban érintő ta-
nulmányokat az Egyetemi 
Könyvtár Bóday Pál fordí-
tásában a közeljövőben 
megjelenteti. 

* 

A Juhász Gyula Szabad-
egyetem jogi tagozata is 
megnyílik. A jogi kar okta-
tói a tanácstagok és a ta-
nácsi dolgozók részére elő-
adásokat tar tanak.-

* 
J. Kosztya, a pozsonyi 

szlovák Tudományos Aka-
démia jogi osztályának igaz-
gatója látogatást tett a sze-
gedi Jogi karon és főleg 
mezőgazdaság-jogi tudomá-
nyos problémák i ránt ér-
deklődött. Hosszas megbe-
szélést folytatott Perbíró Jó-
zseffel, a mezőgazdaság-jogi 
tanszék vezetőjével, és Ko-
vács Istvánnal, a ka r dékán-
jával. Egy gyakorlati órát 
is meghallgatott , ahol elis-
merően nyilatkozott hall-
gatóink tárgyi tudása, szak-
ismerete felől. 

Dokumentum a Horthy-korszakból 
Jelentések az 1931—32. tanévtől 

I. A diákjóléti és diákvédő 
iroda kilencedik. 

a Mensa Académica (pub-
lica) első évi tevékenysége, 
sége. 

A Mensa Académica (pub-
lica) működése. 

. . . Egyetemünk tanárainak 
egyrészénél állandó meggon-
dolás és gyakori megbeszé-
lés tárgya volt az i f júság 
azon részének sorsa, mely 
nem tudván megfizetni még 
a kedvezményes kollégiumi 
ellátás költségeit sem, ezért, 
vagy más okból (többször a 
rendelkezésre álló kedvez-
ményes helyek e lég te lenség 
miatt) nem tudott azokban 
elhelyezkedni. Lakást még 
csak tudtak maguknak bizto-
sítani ezek is, de m á r az 
élelmezés körül nagyon ko-
moly bajok voltak. Száznál 
több volt az olyan egyetemi 
hallgató, aki a Városi Nép-
konyhán étkezett, napi 40 
fillért fizetvén az ebédért és 
a vacsoráért. Nagyrészükért 
ezt is a Diákjóléti és Diák-
védő Iroda fizette, egészben 
vagy részben. Utóbbinak köz-
benjárására a városi hatóság 
és a népkonyhát vezető apá-
cák azt is lehetővé tették, 
hogy külön helyiséget kap tak 
az egyetemi hallgatók. A 
»Városi« vagy »Szegény men-
za-« ilyen módon az egyetemi 
hallgatók mintegy 5—8 szá-
zalékára nézve fontos szük-
ségletet kielégítő »diákjóléti« 
intézménnyé lett. A hallga-
tók» igénybe vették, a Diák-
jóléti és Diákvédő Iroda tőle 
telhetőleg támogatta az od>a-
szorultakat. 

Egyetemünk Tanácsa 1931. 
március 4-i V. rendes ülésé-
ből hivatalosan mega'akí-
totta a Mensa Bizottságot. Az 
ügy most kezdett csak igazán 
bonyolódni: helyiség, beren-
dezés, az élelmezés miként je 
(házikezelés vagy bérlőrend-
szer legyen?) mind nehéz, 

egymással szorosan össze* 
függő s főleg súlyos anyagi 
vonatkozású kérdések. Félni 
lehetett, hogyha amúgy is 
kevés pénzünket helyi se'gszeí-
zésre és berendezésre fordít-» 
juk, nem tudunk megfelelni 
a gazdasági válság révén bi-
zonyára fokozódó létszám ki -
elégítésének. 

A napi étkezők száma át lag 
250 volt; folyamodtak többen 
is, de a konyha szolgáltatási 
képességének, ez volt a felső 
határa. Fájdalom, n e m sok 
ki lá tásunk van ar ra , hogy a 
közeljövőben ezt a képessé-
get fokozhassuk. 

Mint a diákjóléti ügyeknek 
ezidőszerinti hivatalos veze-
tője, a Mensa Académica 
(Publica) jelentőségét abban 
látom, hogy i f júságunk leg-
szegényebb rétegéről gondos-
kodva, azt kiemelte a nyo-
mortanyának, az inségakci-
óknak az intelligens ember 
lelkére nyomasztó, azt lefelé 
húzó környezetéből. Minthogy 
tagjai nemcsak szegénységü-
ket, hanem tanulmányi elő-
menetelüket is igazolni ta r -
toznak, s nemcsak kedvez-
ményt, hanem a teljes fizeté-
ses helyekre felvételt ls e 
szerint nyerhetnek, — min-
den okunk meg van ar ra , 
hogy er re a minőségükre 
büszkék legyenek. 

Nem mulaszthatom el még 
annak a felemlítését, hogy ez 
a diákjóléti és a szó szoros 
értelmében diákvédő intéz-
mény az utolsó percben jött 
létre: az elmúlt télen az in-
ségakció olyan nagy teher-
tétellé vált a városi néo-
kohyha számára, hogy (fi-
ókjainkról aligha gondoskod-
hatott volna akárcsak any-
nyira is, mint eddig. Alig le-
het röviden elmondani, hogy 
milyen fontos ez az intéz-
mény, s létezése milyen áldás 
úgy erkölcsi, mint anyagi te-
kintetben i f júságunk jelen-
tős részére. 

Félhektó 
szürkebarát 

II. rész. 

Alkonyattájban minden 
irányból távoli morajlás szű-
rődött a város emberekkel 
zsúfolt pincéibe. Azután he-
ves, de rövid géppuskatűz 
hallatszott a városerdő felől, 
majd néhány eltévedt akna 
robbant. Röviddel később re-
pülőmotor dübörgése remeg-
tette meg a bizonytalan vá-
rakozásban megfeszült embe-
rek szivét. Várták a bombák 
vérdermesztő süvöltését és a 
száraz, tompa robajokat, de 
ezúttal mindez elmaradt. Tel-
jes némaság borult a „senki 
városá"-ra. A korai hó nagy, 
vizes pelyhekben pettyezte a 
lucskot. Az átvágott távíró-
vezetékek siralmasan guban-
colódtak a faágak közé. Cse-
répdarabok és üvegszilánkok 
tarkázták az utat. Valahonnét 
hátrányos, ¡koromfekete füst 
gomolygott a házak fölé, de 
a város élt, falai álltak, ha 
lélekzetét riadtan vissza is 
fojtotta még. 

Egyszerre zaj támadt a fő-
utca táján. A szürkületben 
új had csizmái, patkói, tank-
jai döngették a földet. Egy 
kis csibész, fülrehúzott mid-
sapkával, lelkendezve futott 
végig az aszfalton és levá-
gott a Templom utca sarkán. 

— Té harmincnégyesek, Té 
harmincnégyesek! 

Minden orosz páncélos T 
34-es volt a számára, mert a 
doni kanyar haláltusáját ép 
bőrrel megúszó bátyjától so-
kat hallott róla. 

Aztán szájról szájra röp-
pent a hír: 

— Itt vannak az oroszok! 
— En a kútnál láttam 

egyet, fiatal volt, de az arcát 
nem tudtam jól kivenni. Nem 
volt annak egy szem szakálla, 
de még bajusza se. 

— Azok is emberek. Apá-
mat az első világháborúban 
elfogták, aztán a végin majd-
nem kint nősült. 

— De akkor még nem vol-
tak kommunisták. 

— Ej, dehogy nem! Minden 
orosz kommunista volt akkor 

is, és jól elintézték az urakat. 
Innen-onnan! egy-két pus-

kalövés hallatszott. 
— Talán az ittmaradt né-

metekre vadásznak. 
— Meglógott mind, megta-

nultak azok olajra lépni. 
— Dehát akkor mi az isten 

csudájára lövöldöznek? 
— Csak úgy a levegőbe. Én 

láttam egy patrult, az olaj-
kútnál. 

Itt-ott ajtó csapódott a fél-
homályban. Ismeretlen nyelv 
hangjai... Járőrök fésülték 
át az épületeket. 

— Jaj istenem, mi lesz ve-
lünk? 

— Ne jajveszékeljen néni! 
Magának nem lesz rosszabb. 

— De velünk mi lesz? El-
veszik a szőlőnket? 

— Kisebb gondjuk is na-
gyobb, hogy a maga párszáz 
tetves tőkéjével bajlódjanak. 

— Emberek, nyugalom! Ne 
féljenek. Az oroszok senki 
becsületes embert nem bán-
tanak. A városházára már ki 
is ragasztottak egy plakátot, 
hogy mindenki folytassa nyu-
godtan a dolgát. \ 

Mihály órák óta a pince 
lépcsején üldögélt. Ügy érez-
te, hogy moccanni sem bír. 
Sápadt volt, a melle zihált, 
hányinger kínozta: 

— Cudarul elbánt velem ez 
a gazember... 

Cyötrőbb volt ez a rosz-
szullét, mint a háromnapos 
részegség. 

— A kisbaltát kellett vol-
na belevágni. Hej, csak ke-
rüljön a bitang mégegyszer a 
kezembe! 

A borra nem is gondolt. 
Nem tudja, mi történik körü-
lötte. Nem érezte a hideget, 
de belül fázott, vacogott. 
Megkínzott szervezete eleven 
tiltakozás volt az ellen, amit 
műveltek vele. A ház, az ud-
var elhagyatott, csendes, 
mint a sírbolt. Aztán egy-
szerre döngött a kapu, kemé-
nyen kivágták s a korai alko-
nyatban zömök, vattaruhás 
katona sötét árnyéka jelent 
meg. Szétterpesztett lábbal, 
előreszegezett géppisztollyal 

élit néhány pillanatig. Aztán 
elindult, zörgött a Konyhaaj-
tón, majd, mivel választ nem 
kapott, kivágta. Bekukkan-
tott, s kurjantott is valamit. 
Aztán megfordult s döngő 
léptekkel távozott. 

Mihály látta. Kínosan föl-
tápászkodott. Most mit kéne 
csinálni? Ezek már biztosan 
oroszok. A konyhába ván-
szorgott, leült a hideg spar-
helt mellé és várakozott. Ki-
csit jobban lett. Fülelni 'kez-
dett minden neszre. 

— Ebbe a sötétbe még majd 
agyonlőnek. 

Kikecmergett a kocsiszínbe, 
leakasztott egy viharlámpát 
és meggyújtotta. 

Az utcáról lábdobogást, 
motorzúgást hallott. A kis 
gyümölcsöskert aljában, a 
vasrácson keresztül autóref-
lektorok fénye villant meg s 
egy harmonika vidám nye-
kergése szűrődött idáig. Az-
tán nótaszif is vegyült hang-
jába. Ugyanazt a dallamot 
elharsogták vagy húszszor s 
a nóűj utolsó sorába mindig 
éleseket füttyentettek. 

— De jó kedvük van! Tán 
még táncolnak is, — gondol-
ta Mihály. — Ezek biztosan 
nem vizet ittak, mint én. . 

Ahogy ácsorgott az udvar 
közepén, újra dördült a ka-
pu, két zseblámpa éles su-
gárkévéje csapott a kapualj-
ba, mögötte katonák homá-
lyos Icörvonalaí... Valaki 
odakiáltott Mihálynak. Nem 
értette, hogy mit, de engedel-
mesen odalépdelt, ikezében a 
lámpással. 

Az egyik katona előlépett: 
— Nyemci jeszt? Német 

van? 
Mihály nem értette, hát 

hallgatott. 
A katona széttárta karját s 

újra kérdezte, de már han-
gosabban. 

— Nyet nyemci? Nemet 
nincsen? 

Mihály megrázta fejét. Ez 
többet ért, mint tisztelettudó 
magyarázkodása: 

— Nincs itt senki, kérem 
szépen. Vas Bálint is elment, 
a cseléd is, katonák meg nem 
is voltak a házban. 

Az oroszok megértették a 
fejrázást, de azért percek 
alatt átkutatták a házat. Be-
néztek a konyhába, szobákba, 
padlásra, bevilágítottak a 
pincébe. Valaki az utcára 
ment közülök. Egy autó mo-

torja felbúgott, és a nehéz 
teherkocsi pillanatok alatt 
begördült az udvarra. Min-
denki sürgött-forgott, Mi-
hályra ügyet se vetettek. 
Négy katona térült-fordult és 
hatalmas szalmateherrel ér-
keztek meg. Bálint úr üres 
nagyszobájában csalkhamar 
szalma zizegett. Percek alatt 
elkészítették a fekvőhelyeket. 

Mihály még eléggé kutyául 
érezte magát, ám a sok 
igyekvő ember között restel-
leni kezdte tétlenségét. De-
hát mit csináljon? 

Közben az egyik katona 
öblös bográcsot emel le a te-
herautóról, és egyenesen a 
színbe ment vele. 

— Ezek biztos főzni akar-
nák — gondolta Mihály. — 
Eléhezhettek a nagy lövöldö-
zésben. 

Hátraballagott ő is. A ka-
tona már felállította a bog-
rácsot, néhány téglából tűz-
helyet is sikerített, s már ki-
nézte a szín végében 'a régi 
ól deszkakerítését tüzelőnek. 

Mihály kilépdelt a lámpa 
fényköréből s csakhamar ha-
talmas nyaláb vagdalt fát 
zöttyentett a bogrács mellé. 
A katona a derengő fényben 
rávillantotta a szemét, s egy 
perc múlva vígan lobogott a 
tűz. 

Mihály azt is tudta, hogy 
bár az udvari kifolyót a ko-
vács leszerelte, a pincelejá-
ratnál, ahol régen hordókat 
mosták, van egy vízcsap a 
falban. ' 

— Hozok nekik vizet is, 
nem bántanak ezek. 

Magyarázkodott, és kézzel 
mutogatott a szakácsnak, aki 
két vödörrel éppen az utca 
felé indult. 

Lassan a tűz köré gyüle-
keztek. Ládáikra, felfordított 
vödrökre ültek. Beszélgetek, 
szimatolták a lobogó vízben 
táncoló húsdarabokat. Két 
katona a krumplit hámozta, 
mások nagy szivarokat csa-
vartak újságpapírból. Mikor 
rágyújtottak, nagyot lobbant 
furcsa szivarjuík vége. 

Mihály megint nem tudott 
mit kezdeni magával. Nem 
mert közéjük ülni, de elmen-
ni is félt. Jó izmos legények 
ezek az oroszok, öregje-fia-
talja olyan volt kivattázott 
ruhájában, mint a mackó, 
Egyik-másik térdig sáros, 
egy fiatal legénykének friss 
kötés fehérlett a homlokán. 

— Miről beszélhetnék? —' 
tűnődött Mihály. — Asszony-
ról, gyerekről, szeretőről? 
Majd csak hazakerülnek, ha 
vége lesz a háborúnak, aztán 
meglesznek ők is, meg mink is. 

Egy tisztféle végre észre-
vette a hátul ácsorgó szolga-
legényt. 

— Igyi szudá! — s a ke-
zével intett. 

Mihály nem értette, de fe-
léjük indult. Aztán megállt 
vigyázzban. Tudja ő, mi a 
rend katonáiknál, elég ko~ 
miszt evet régebben. 

A katonáik valamennyien 
ránéztek és megvidámodtak. 
Az egyik odébblökött csizmá-
jával egy ládát, s mutatta 
Mihálynak, hogy üljön le. Az 
illemtudóan összehúzta lábát, 
és csendben üldögélt. Eszébe 
jutott, hogy soha tiszt urak-
kal még nem ült együtt. Fur-
csa világ ez, hogy egy orosz 
tiszt invitálta először életé-
ben. Igaz, hallott ő már va-
lamit, hogy az oroszoknál 
másféle világ van, úgy lát-
szik, a tisztek is másfelék,. 

Valamelyik katona hasas 
üveget hozott az autóból. A 
tisztnek nyújtotta. Az a tűz 
fényében felállva mondott 
valamit, tán felköszöntőt s 
jóízűt húzott az üvegből. Kö-
rüljárt a flaska, a végén va-
laki a szolga kezébe nyomta. 
Mihály megilletődve pislo-
gott. A szembenülő tejfeles-
szájú kis orosz katona kezé-
vel mutatta, hogy csak igyék 
bátran. Nagyot kortyintott. 
Rettenetesen erős szesz lehe-
tett, égett a torka, könnybe 
lábbadt a szeme, de krákogni 
nem alkart. Nem félt ő 'az 
erős italtól. Most meg jól 
esett neki, — cefetül — aho-
gyan gondolta. A hideg, vi-
zenyős dermedtség kezdett 
felengedni benne, szemét vi-
dámabban jártatta körül a 
katonákon. Ezek felélénkülve 
beszélgettek, csak egy öreg 
harcos bóbiskolt lehorgasztott 
fejjel. 

Elkészült az étel, előkerül-
, tek a csajkák, s a szakács 
nagy merőkanállal osztogatta 
a húst, a krumplit meg a le-
vét. Az eleje farkasétvággyal 
kanalazott, mikor a szakács 
Mihály felé biccentett. 

— Tán még enni is adnak, 
— lepődött meg Mihály. Nem 
volt éhes, mégis megmelege-

dett a szive tája. Sejtette 3 
előre, hogy nem bántják..* 
Miért is bántanák? Mi rosz-
szat tett ő? Tán csak azt. 
hogy hagyta magát megcsú-
folni az ilyen vérszopóktól, 
mint Vas Bálint. De arra 
igazán nem gondolt, hogy 
ezek a ¡katonák az első órá-
ban maguk közé ültessék és 
enni adjanak neki. Hisz ezek 
még háborúznak. Talán már 
holnap vérbe borul egyikük-
másikuk ... 

A szakács most már kar-
jával hívta és szólt is vala-
mit. Mihály átvette a hatal-
mas, horpadt, félig töltött 
Ikonzervdobozt. Térdére tette 
és nekiállt kanalazni. Vacso-
ra után újra körüljárt a flas-
ka és ki is ürült. Két öreg 
katona visszaballagott a ház-

I ba, de a többiek még fent-
: maradtak. A fiatalok dalra 

gyújtottak, tereferéltek, egy 
i pirasztvágásű legény kézzel-

lábbal magyarázott Mihály-
' nak. O lassan megértette, 

hogy a legény odahaza lovak-
kal foglalkozik, sokkal és 
széppel. Afféle csikós lehet 
otthon. 

Erre ő a pincéről, meg a 
borokról kezdett magyarázni. 
Neki-neki lendült, aztán min-
dig észrevette magát, hogy 
így nem értik. Szerette vol-
na elmondani, hÁgy ma ml 
történt vele, dehát ez sehogy 
se ment. 

A nótaszó erősödött, az 
egyik legény felpattant ültő-
helyéből s elkezdte szaporáz-
ni. Szépen járta, büszkén, ta-
karosan kicifrázta, leguggolt 
és úgy ríigta ki a lábát maga 
alól, mint a motolla. Mihály 
szerette volna megmondani, 
hogy ez nagyon szép, de az 6 
falujukban is értenek ám az 
ilyesmihez. — Hej, ha itt 
volna valamelyik belevaló le-
gény! Felváltva rakhatnák... 

A szíve színig telt, torka 
kiszáradt az elfogódott öröm-
től érezte, hogy lesz mit gon-
dolkodni a mai nap, meg az 
eljövő napok dolgain. 

— Várjunk csak! — mond-
ta csak úgy magának. Fel-
emelt egy vödröt és határo-
zott léptekkel a pincelejárat-
hoz ment. A beszüremkedő 
fényben lelépkedett a hordók 
közé. Jól ismerte itt a járást. 
Sötétben is odatalált volna a 

• félhektő szürkebaráthoz. 
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A Növénytani Intézet és a lemezgyár 
kapcsolatának nagyszerű eredményei 

Ugyan ki gondol' arra, mi- nyán, a vasúti kocsik okker-
kor fényezett bútora opálos 
tükrébe néz, hogy az emberi 
munka mily sokfélesége rej-
tőzik mögötte? Vajon ki ve-
szi akikor számba a faiskolák 
kertészetét, az erdészt, a fa-
vágót, a sikoltozó fűrésztele-
peket, a hegyipatakokban 
úszó tutajokat? Ki érzi a fa-
feldolgozó és bútorkészítő 
üzemek sajátos gyanta illa-
tát? És ki látja a fa életútja 
mögött orvosait, nevelőit, 
mérnökeit és kutatóit, a kí-
sérletek, számítások, adat-
gyűjtések és rendszerbefog-
lalások végnélküli meg-meg-
újuló folyamatát. Pedig bi-
zony mindez ott ragyog kö-
rülöttünk; bútoraink tükré-
ben, lakóházaink ablakpárká-

jóminőségü bükk farönkök falemezzé való 
feldolgozása közben 

a lemezgyáriak azt tapasztal-
ták, hogy e rönkök felmele-
gítés után hosszukban meg-
repedeztek és lemezelésre al-
kalmatlanná váltak. A baj 
okát a Növénytani Intézet 
segítségével fedezték fel, 
ahol megállapították, hogy 
a nem megfelelő időben ki-
vágott bükkfában nagymeny-
nyiségű keményítő van fel-
halmozódva. A milliárdnyi 
keményítő szemecskék forró 
vízben, a melegítés hatására 
igen megduzzadtak s feszítő-
erejük okozta a farönkök re-
pedezését. A tudomány fel-
fedte az okot, mostmár köny-
nyű volt a segítség. A faeiő-
készítés módján változtattak, 
a selejt megszűnt, s ez több 
millió forintos megtakarítást 
jelentett. 

Más alkalommal az a kér-
dés merült fel, hogy egyes _ 

külföldi boiHólemezeket 

miért nem lehet kifogástala-
nul a hazai, olcsóbb minő-
ségű belső rétegre ráragasz-
tani. A Növénytani Intézet 
megállapította, hogy ennek 
oka a kétféle fa egymástól 
eltérő mikroszkópiai szerke-

viszonyítva mellékesnek tűnő 
jótanácsok a több millió fo-
rintos megtakarításon kívül 
faipari f lemezkészítményeink 
jóhírnevét is öregbítették. A 
közös munka és közös ered-
mény az Intézet és a Lemez-
gyár között olyan biztos pil-
léreket vert, hogy azon most 
már biztosan nyugszik a köl-

inös együttműködés hídja. 
A Növénytani Intézet tu-

dományos előadásokon tájé-
koztatta 

a faipari vezetőket 

a feldolgozandó fák szerkeze-
téről, belsejükben lévő tör-
vényszerűségekről, természe-
tükről. Az üzemben dolgozók 
a mikroszkópok lencséin ke-
resztül megpillantották az 
egyes faj ták szerkezeti fel-
építését, a Füvészkert ben 
pedig mind a lombos-, mind 
a fenyőfélék tulajdonságait is 
megismerték. 

A jövőre nézve az Intézet 
a nyárfaféleségek rostjainak 
vizsgálatával a jobbminőségű 
rostlemezgyártást kívánja 
előmozdítani. Kísérleteket,vé-
gez a rönkterek gyomtalaní-
tását illetően is. Ezzel a rön-
kök egészséges tárolási fel-
tételeit kívánja biztosítani. Egy 
Kínából származó 

új fenyőfa meghonosításával 
öltött fáradozásomat 

sárga padjain, a fametszetek 
ihletett motívumaiban. S 
ahányféle fa, annyi faj ta ta-
lány feldolgozásuk és hasz-
nosításuk. Mindmegannyi' 
újra és újra követeli a fa 
munkásainak és kutatóinak 
közös összefogását. Az együtt-
működés végtelen láncolatá-
nak ezernyi-egy példája - r , 
egyik oldalon a több- és job'j 
termelést eredményezi, o r-
sik oldalon iendítője a t u d o -
mányos megismerésnek. íme 
csak egy példa erre: 

A Növénytani Intézet és a 
Lemezgyár közt ma már esz-
tendőkre nyúlik vissza a jó 
eredményektől fémjelzett köl-
csönös kapcsolat. Egy alka-
lommal 

Az Igazságügyi Orvostani Intézet 
f e j l ő d é s e és m u n k á j a 

zetében van, melyen azon-
ban megfelelő eljárással se-
gíteni lehet. A Lemezgyár a 
tanácsokat megfogadta és si-
kerrel alkalmazta. 

A látszólagosan elenyésző 
jelentőségű termelési kérdé-
sek is megkívánták ipari és 
tudományos dolgozóink szo-
ros együttműködését. Az első 
pillantásra nagy népgazda-
sági átalakító munkánkhoz 

is foglalkoznak, mely igen jó 
tulajdonságaival feltételezhe-
tően megbecsülést vív majd 
ki a faiparban. 

így születik egy-egy sikere-
sen megoldott feladat után a 
másik, a harmadik, az ezre-
dik, a tízezredik. A munka 
egyre nagyobb, később még 
nagyobb kérdések elé állítja 
a szakembert és a kutatót. A 
gyors és biztos megoldást — 
nom kétséges — csak össze-
fogott erőfeszítés, közös bá-
báskodás hozza világra. S 
van-e annál nagyobb öröm a 
dolgozó ember számára, ha 
elmondhatja, hogy részese 
vagyok ennek a munkának, 
ez a miénk, elbben az én 

testet 
látom. 

Pártunk felhívása nyomán 
nemrég alakult meg Szege-
den a Műszaki Tudományos 
Bizottság s ezen belül a fa-
ipari bizottság is. A tudomá-
nyos intézmények és az üze-
mek közti tevékeny együtt-
működés kialakulásában ug-
rásszerű javulás várható. Re-
méljük, hogy e bizottságok 
munkája nyomán Szeged va-
lamennyi faipari üzemének 
gyártástechnikai kérdése el 
fog jutni a Növénytani Inté-
zetbe, s rövidesen a többi 
famegmunkáló gyárat is fel-
sorakoztathatjuk az Intézet 
körül. 

Kerényi György 

A nevelőképzés helyzete a pedagógiai 
főiskolán 

A -Szegedi Egyetem- leg-
utóbbi számaiban Muhy Já-
nos egyetemi tanársegéd a 
szakavatott ember probléma-
látásával tárta fel az egye-
temi tanárképzés hiányossá-
gait, illetve megoldásra váró 
feladatait. 

Ugy vélem, nem lesz ér-
dektelen az említett cikkek 
tükrében megvizsgálni azt, 
miképpen áll a nevelőíképzés 
ügye a pedagógiai főiskolá-
kon. 

A háromévesre felemelt 
pedagógiai főiskola igyekszik 
az adott lehetőségek között a 
korszerű nevelőképzés igé-
nyeit kielégíteni. 

A pedagógiai főiskola szer-
vezése és jellege is megkí-
vánja, hogy hallgatói a szak-
maj képzés mellett már kez-
dettől részesüljenek pedagó-
giai akitatásban is, Ennek a 
követelménynek tett eleget 
az óraterv akkor, amikor a 
következő elosztásban bizto-
sítja a pedagógiai tárgyak 
oktatását: 

1. félévben pszichológia, 
2. félévben logika, pedagó-

gia ált.- alapjai. 
3. félévben didaktika, 
4. félévben neveléstan, 
5. félévben neveléstörténet. 
A pedagógiai tárgyak óra-

száma valamennyi félévben 
3—3; ebtől általában heti 
1—1 órában vannak a szemi-
náriumi foglalkozások. Mint-
hogy ezeken a hallgatócso-
portok kislétszámúak. nagyon 
alkalmasak a hallgatók szak-
mai érdeklődésének és egyé-
niségének a megismerésére. 

Az ú j óraterv nem emelte 
a pedagógiai tárgyak óra-
számát. pedig egyik-másik 
tárgynál, mint pl. a didakti-
kánál, kívánatos lett volna 
a heti 2 órás előadás mellett 
heti 2 órás szemináriumi fog-
lalkozást is biztosítani, mert 
a didaktikai előadásokat alá-
támasztó és kiegészítő kellő 
számú hosnitálás elvégzése 
és megbeszélése csak így va-
lósítható meg. 

A 6. félévben elméleti és 
gyakorlati órákon ismerked-

nek meg a hallgatók az út-
törőszervezettel, illetve köz-
vetlenül az úttörőcsapat éle-
tével. Ez leendő munkájuk 
szerves része lesz, és bőséges 
lehetőséget nyújt az iskolai 
munka jobbátétele mellett a 
10—14 éves gyermekek szo-
cialista nevelésére. 

A hároméves főiskola óra-
tervében (a 6. félévben) sze-
repel elsőízben a »prakti-
kum« c. kollégium, amely az 
általános iskola szervezési cs 
vezetési kérdéseinek a meg-
ismertetésével igen nagy 
mértékben segíti elő a főis-
koláról kikerülő fiatal neve-
lők munkáját. A kétéves pe-
dagógiai főiskolán végzettek-
nek ugyanis az ebben való 
tájékozatlanság okozta az első 
nehézségeket. 

Az ú j óraterv szerint a 4. 
félévben ¡kezdődik a gyakor-
lati kiképzés a módszertan 
oktatásával és folytatódik az 
5 és 6. félévben szeptember-
től a tanév végéig tartó heti 
4—4 órás hospitálásokkal, il-
letve a december elején kez-
dődő gyakorlati tanításokkal. 

A gyakorlati képzés eddigi 
módját szabályozó útmutató 
megírása annak idején fon-
tos lépés volt, mert egysége-
sebbé és színvonalasabbá 
tette a négy főiskolán folyt 
nevelőképzést. Az egyébként 
komoly igényeket támasztó 
munka nem hangsúlyozza 
eléggé a tanítási és nevelési 
készség fejlesztésének módját 
és fontosságát, és túlzott kö-
vetelményekikel lépett fel az 
osztályon- és iskolánkívüli 
munka területén. Minthogy 
már az első évek tapasztala-
tai alapián is szóbakerült az 
útmutató javításának a szük-
ségessége, nyilvánvaló,, hogy 
a jelenlegi formájában nem 
lehet a hároméves főiskola 
gyakorlati képzésének a sza-
bályozója. Átdolgozásához 
ideiében hozzá kell fogni, s 
itt feltét'enül figyelembe kell 
v»nni p Pog. Isk. Tanárképző 
Főiskolán kialakult ki képzési 
rend időtálló eredményeit, 
továbbá a tanítóképzőkben 

folyó képzést, s nem utolsó-
sorban az általános iskola 
igényeit, életét. Szeretném 
kiemelni a tanítóképzők ki-
képzési rendjével való össze-
hangolás fontosságát, mert 
ezzel már eleve biztosítjuk 
az alsó- és felsőtagozatos ne-
velők egységes okt? tó-nevelő-
munkájának kialakulását. 

A főiskola nevelőképző 
munkájában fontos tényező 
a gyak. iskola, amellyel a 
hallgatók már az első naptól 
a pszichológiai-, logikai-, di-
daktikai- és neveléstani, 
majd a szaktárgyi hospitálá-
sok névén kerülnek kapcso-
latba, s amelynek így a maga 
komoly, eredményes oktató-
nevelőmunkájával nem cse-
kély szerep jut a hallgatók 
tanítási és nevelési készségé-
nek fejlesztésén kívül hiva-
tásszeretetük és hivatástuda-
tuk kialakításában. 

A főiskola és a gyakorló 
iskola közötti munka egysé-
gét biztosítja a szaktanszéke-
ken folyó szakmai tovább^ 
képzésen kívül az a tény, 
hogy a gyakorló iskolai ne-
velők ped^ógía i továbbkép-
zésben is részesülnek A múlt 
évi pszichológiai előadások, 
megbeszélések után a folyó 
tanév I. felében a didaktika, 
a II. felében pedig a mód-
szertan lesz a továbbképzés 
anyaga. 

A nevelőképzés a főiskola 
oktató-nevelő munkájának 
központi kérdése. Ebben a 
tekintetben fontos szerep jut 
a szaktanszékeken működő 
metodikusoknak, akik szoros 
kapcsolatban vannak a neve-
léstudományi tanszékkel, il-
letve a gyakorló iskolával 
ami a nevelőkéozés egységes 
m-i voltát biztosítja. 

Minden remény megvan 
arra, hogy a hároméves fő-
iskola kiküszöböli azokat a 
hiányosságokat, amelyek a 
kétéves nevelőképzés többé-
kevésbé természetes velejárói 
voltak. 

Arató Ádám 
főiskolai docens 

A közelmúltban a Szegedi 
Orvostudományi Eegyetem 
gazdasági igazgatósága 120 
ezer forintos költséggel elek-
romos meghajtású, 300 kiló 
súly befogadására alkalmas 
felvonóval látta el az Igaz-
ságügyi Orvostani Intézetet. 
E munkavédelmi szempont-
ból nagy horderejű ténynek 
azért van jelentősége, mert 
1921 óta — amióta az intézet 
az eredetileg iskola céljára 
létesített épületben műkö-
dik —, a boncolásra váró 
hullákat körülményesen, 
nagy fizikai erőkifejtéssel 
lehetett a pincehelyiségben 
lévő hullakamrából az eme-
leti boncterembe felszállíta-
ni. Mindez már a múlté. 

A több mint három évti-
zede vajúdó problémát si-
került most a gazdasági 
igazgatóságnak az elekt-
romos felvonó felszerelé-
sével megoldania. 
Nem érdektelen, ha ezzel 

kapcsolatban pár sort írunk 
az intézet működéséről, fel-
adatairól. Nem könnyű, mert 
az intézet igazgatója, dr. Fa-
zekas Gyula egyetemi tanár 
nehezen nyilatkozik. Szavai-
ból mégis, 

egy aránylag kis intézet 
tudományos szempontból 
nagyjelentőségű munká-
ja bontakozik ki. 
Az intézet az oktató, kuta-

tó munkán kívül eleget tesz 
a különböző nyomozóhatósá-
gok (B. M. szervek, ügyész-
ség stb.) rendszeres megke-
reséseinek és mint az intézet 
neve is utal erre, az igazság-
ügy területén nélkülözhetet-
len működést fejt ki. ö n -
gyilkosság, bűncselekmények 
gvanúja, ismeretlen körülmé-
nyek között elhaltak, talált 
halottak, hirtelen halál stb. 
esetében az igazságügyi or-
vosi boncolás hivatott és ké-
pes a halál okát kétséget ki-
zárólag megállapítani. 

De nemcsak boncolással 
segíti az igazság felderíté-
sét az intézet, hanem la-
boratóriumi vizsgálataival 
is. 
Ujabban az apasági kere-

setekkel kapcsolatban, mér-
gezések esetében az addig 
ismereten méreg kimutatá-
sával, közlekedési balesetek 
ügyében a véralkohol analí-
zise útján a valódi okot fedi 
fel a nélkülözhetetlen igaz-
ságügyi orvostani vizsgálat 
és 

nyújt ezáltal felbeecsülhe-
tetlen támogatást a nyo-
mozás részére. 
Értékes, tudományos szem-

pontból kiemelkedő eredmé-
nyeket mutat fel az intézet 
az állatkísérletekkel kapcso-
latban is. Az állatkísérletek 
elsősorban a belső szekréci-
ós mirigyek befolyásolható-
ságára irányulnak. Fazekas 
professzor elvtárs bebizonyí-
totta, hogy a mellékvese ké-
reg működését az ammo-
niumchloriddal és más, aci-
dotikus vegyülettel fokozni 
lehet és ennek hatására hí-
zási többlet mutatkozik. 
IJgyanezen vegyület hatásá-
ra a petefészek, sőt a mel-
lékpajzsmirigy működése is 
fokozódik. 

Kimutatta azt is Fazekas 
professzor, hogy az idült 
fejfájás — az esetek több-
ségében — megszüntethe-
tő. 
Az intézet működése a 

most érintett feladatokkal 
nem merül ki, annál sokré-
tűbb, semmint egy kereszt-
metszetszerű rövid leírásban 
mindenről beszámoljunk. Az 
Igazságügyi Orvostani Inté-
zet nemcsak tudományos te-
kintetben végez jelentékeny 
munkát. Bátran elmondhat-
juk, hogy egyike a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
azon intézeteinek, ahol igen 
nagy megbecsülésben része-
sül a dolgozó nép vagyona. 

Az intézet orvosai és 
boncszemélyzete, de egyéb 
dolgozói is, csendben, szeré-
nyen végzik munkájukat. 
Bár a munka jelentős részét 

alkotja a halottakkal való 
foglalkozás, a boncolások so-
rán felderített 

újabb adataik, kutatásuk 
eredménye az eleven, lük-
tető életet szolgálja. 
Ezt a munkát segíti az 

. anyagi eszközök tervszerű 
j rendelkezésre bocsátásával 
az Orvostudományi Egyetem 

I gazdasági igazgatósága, hogy 
a tudományos munkát és az 
oktatást még jobb körülmé-
nyek között végezhessék. 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegye tem, Or-
vosegyetem és Pedagógia i Bőlskola 

lap ja 
Szerkeszti a sze rkesz tőb izo t t ság 

Kiadia: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pá r tb i zo t t sága . a Tudo-
mánvegve tem rektora. az Orvos-
egyetem dékán la . a Főiskola igaz-
c a t ó l a . a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

Gecsey István emlékverseny Szegeden 
Szeptemberben a Bástya 

Sakkörben vegyes mester-
verseny volt Szegeden, ame-
lyen hat budapesti mester, 
három szegedi amatőr és' 
három vidéki amatőr vett 
részt. A Szegedi Haladás ré-
széről Tarnai Károly és Ott 
Endre szerepelt a verse-
nyen. A versenyt Kluger 
Gyula nemzetközi mester 
nyerte meg Bilek István 
mester, a magyar sakkozás 
fiatal Ígérete előtt. Az ama-
tőrjátékosok közül csak a 
fehérgyarmati Bánfalvi Sán-
dornak sikerült a mesterek 
gárdájába betörni, egyéb-
ként a mesterek végeztek az 
első helyeken. 

Sakkozóink becsülettel 
megállták a helyüket a mes-
terek ellen, pedig a hat 
mester közül négy nemzet-
közi versenyeken is szere-
pelt már szép sikerrel. Nem 
is várhattunk többet, mint 
azt, hogy kemény küzdelem-
re tudják kényszeríteni el-
lenfeleiket. Mégis el kell, 
hogy gondolkozzunk azon: mi 
a magyarázata annak, hogy 
nem bukkannak fel ú j tehet-
ségek, atkik sikerrel igazol-
nák, hogy a magyar sakko-
zásnak nemcsak Budapest, 
hanem az egész ország az 
utánpótlása. Az országos 
versenynaptár úgy van ösz-
szeállítva, hogy a vidéki ver-
senyek zömmel télre esnek. 
A versenyre fordított pénz 
jelentős része a terem fűté-
sére megy el, s éppen a fia-
tal versenyzők azok, akik 
nem tudnak a versenyeken 
részt venni. Van a szegedi 
egyetemen olyan sakkozó, 
akiről azt hittük, hogy húsz-
éves korára mester lesz — 
s most másodosztályú a mi-
nősítése, mert még arra sem 
volt lehetősége, hogy első-
osztályú minősítését meg-
erősítse? Miért? Mert a 
fiatal sakkozók nemcsak jó 
sakkozók, hanem szorgalmas 
diákok is, akik gonddal 
ügyelnek arra, hogy jó szak-
emberekké váljanak, hogy 
kollokviumaik jelesre sike-
rüljenek, s ha a sakkverse-
nyek januárban vannak ak-
kor — nem vesznek részt 
rajta. Nyáron ráérnének, 
sakkoznának szívesen, de 
nyáron nincs verseny. Ekkor 
csak a strandon lehet vég-
nélküli „snellcsatákat" vív-
ni, amik inkább rontják, 
mint javítják a fiatal sak-
kozókat. Gondolkozzanak el 
sakkozásunk felelős irányí-
tói azon: helyes-e, ha az or-
szágos versenynaptár szerint 
nyáron nincs v e r s e n g ő i d é -
ke n? Hogyan szerezzenek 
akkor a vidéki játékosok 
versenyrutint? Hiszen a mos-
tani versenyen is két játéko-
sunk úgy szerepelt, hogy hi-
vatali munkájuktól mentek 
közvetlenül a versenyasztal-
hoz. 

A vidéki sakkozókból sok 
tehetséges sakkozó került ki 
E verseny győztese, Kluger 
nemzetközi mester is vidéki 

Szegedi Nyomda Vál la la t 
Felelős vezető: Vincze György 

sakkozó volt. Vidéki sakkozó 
volt Barcza Gedeon nemzet-
közi nagymester és Gereben 
Ernő nemzetközi mester is. 
És éppen Szeged adta a ma-
gyar sakkozás örök büszke-
ségét, Maróczy Gézát! 

Mosonyi Kámán 

A lengyel egészségügyi 
minisztérium több repülőgé-
pet szerzett be azzal a cél-
lal. hogy beállítja őket a 
mentőszolgálatba. Sürgős 
esetekben a betegeket repü-
lőgépekkel szállítják a. fő-
városba, vagy azokba a na-
gyobb városokba, ahol meg-
kapják kezelésüket, illetve 
végrehajtják a szükséges mű-
tétet. A repülőgépek olyan 
speciális szerkezettel rendel-
keznek, hogy rétről vagy 
mezőről is felszállhatnak. 

• 

Világviszonylatban is jól 
ismerik Wanda Szemplinska, 
Lucyna Wlazló, Tadeusz 
Góra és a többi lengyel vi-
torlázó-repülő nevet. A vi-
lágrekordok több mint hat-
van százalékát ebben a sport-
ágban a lengyelek tartják. Fo-> 
kozza a dicsőséget^ hogy a len-
gyel vitorlázó-repülők hazai 
gyártmányú gépeken érték 
el kiváló teljesítményeiket. 
Az idén a lengyel vitorlázó-
repülők újabb kilenc világ-
rekordot értek el, ezekből 
hármat már jóvá is hagytak. 
Hazai viszonylatban 17 csúcs 
született. 

• 

Annyenkov fiatal szovjet 
író ifjúsági regényt irt 
Frédéric Joliot-Curie életé-
ről. Címe: „Az igazság vízum 
nélkül utazik." 

* 

Ismeretes, hogy a nagy vá-> 
rosok levegőjének 'tisztítá-
sára a vízfelület és a zöld 
növényzet a legalkalmasabb, 
Érdekes összehasonlítani, 
hány négyzetméternyi zöld 
növényzet jut egyes nagy-
városok egy-egy lakosára: 
Berlinben 2, New Yorkban fi, 
Párizsban 7, Londonban 9, 
míg Prágában 25.82 m> terü-
letű zöld növényzet jut egy 
lakosra. Ennek az a magya-
rázata, hogy a háború utáni 
építkezés során Prágában 
mindenütt gondoskodtak 
parkok és ligetek alakításá-
ról, 

• 

Vitezslav Nezval, a mai 
cseh költészet egyik legkivá-
lóbb képviselője, ú j dráma 
megírásához fogott. Az At-
lantis pusztulásáról szóló mű 
az atomháború veszélyére 
kíván figyelmeztetni. Nezval 
részben hexameterekben, 
részben pedig prózában írja 
ú j drámáját. 

Rejtvény rovat 
II. FORDULÓ 

2. Ókori történelem 
1. A görög mitlhológiában a 
tengernek legfőbb ura és pa-
rancsolója. 
2. A trójai háborúval foglal-
kozó mű, az ókori görög élet 
enciklopédiája. 
3. „Meleg kapuk." Itt halt 
hősi halált Leonidas spártai 
király. 
4. Makedón uralkodó, aki le-
igázta az egész akkori vilá-
got. 
5. Egy ilyen iskolát lázított 
fel Spartacus Capuában. 
6. Sportrendezvény, amelyet 
a jelenkorban 1896-ban újí-
tottak fel. 
7. Caesar híres mondása 
(Alea iacta est) akkor kelet-
kezett, midőn ezen a folyón 
átkelt. 
8. Görög természettudós (ie. 
287—212) a róla elnevezett 
csavar feltalálója, 

9. Kisázsiai görög város, itt 
született Diogenés. 

Ha ezekre a kérdésekre 
helyes választ adunk és a 
kezdőbetűket összeolvassuk, 
egy nagy görög tudós nevét 
kapjuk megfejtésül, akinek 
munkásságát 2500-dk évfor-
dulója alkalmából most mél-
tatja a Görög tudományos 
Akadémia emlék-ülésszak 
keretében. 

Beküldendő: A tudós nevej 
A megfejtéseket a Szegedi 
Egyetem szerkesztőségébe, 
(Szeged, Felszabadulás u. 
alatti kapu) kell eljuttatni. 
A borítékon tüntessék fel a 
„Rejtvényrovat" szócskát. 

Beküldési határidő: októ-
ber 29. A megfejtők között a 
10. forduló után a Szerkesz-
tőség értékes könyvjutalma-
kat fog kisorsolni. A helyes 
megfejtés 5 pont. 
Szegedi Egyetem 
Rejtvényrovat 
2. forduló 


