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Éljen 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 38. évfordulója 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

XII. évi. 19. szám 1955 november 9. Ára 40 fillér 

zászlaja alatt 
Az 1917. november 7-ével 

meginduló Nagy Októberi 
Szocialista Forradalmat Sztá-
lin elvtárs azért jellemezte 
„nemzetközi jellegű, világ-
méretű forradalomnak, — 
„mert az efnberiség világtör-
ténetében mélyreható fordu-
latot jelertt a régi kapitalista 
világból az ú j szocialista vi-
lágba". E szavak a forrada-
lom 10. évfordulója alkalmá-
ból hangzottak el. Azóta 
megbizonyosodott, hogy az 
Októberi Forradalmat megil-
letik ezek a jelzők, mert nem 
csupán mélyreható fordulatot 
idézett elő, hanem immár 
valóban világméretedben sza-
badította fel a kizsákmányo-
lás bilincsei alól a föld lakos-
ságának egy igen jelentős há-
nyadát. Teljes mértékben be-
igazolódott Sztálin elvtárs 
megállapítása: 

-Éppen ezért az Októberi 
Forradalom győzelme gyö-
keres fordulatot jelent az 
emberiség történetében, 
gyökeres fordulatot a vi-
lágkapitalizmus történelmi 
sorsában, gyökeres fordu-
latot a világproletáriátus 
szabadságmozgalmában, — 
gyökeres fordulatot , az 
egész világ kizsákmányolt 
tömegeinek harci módi'.c-
reiben, szervezeti f o r ró i -
ban, mindennapi élctéuen 
és hagyományaiban, kul-
túrájában és ideológiájá-
ban«. 
Ezeknek a tényeknek isme-

retében a 38. évforduló ün-
nepi hangulata közepette ú j -
ból felmerül bennünk a kér-
dés: minek köszönheti ez a 
világtörténelemben páratlan 
és hallatlan sikerű tömegfor-
tadalom nemcsak a maga 
kezdeti eredményeit, hanem 
világméretekben történt ki-
bontakozását is? 

A marxi—lenini történet-
szemlélet világosan látja e 
nagy, fordulat társadalmi-
politikai gyökereit. Rámutat 
arra. mily mértékben segítet-
ték ezt a hatalmas vállalko-
zást, ennek a gigantikus küz-
delemnek a sikerét a „törté-
nelem törvényei", — a törté-
nelmi szükségszerűség mind 
teljesebb felismerése, ennek 
a történelmi küldetésnek 
nagy szervezői és az általuk 
megteremtett hatalmas orga-
nizmus, a munkásosztály 
szervezett élcsapata, a párt. 
E két legyőzhetetlen erőt: 
a forradalmi pártot és a for-
radalmi elméletet a marxiz-
mus—leninizmus klasszikusai 
teremtették meg, A történe-
lem igazolta azt a megállapí-
tást. hogy 

»•nem volt még a történe-
lemben olyan feltörekvő 
osztály, amely ilyen fe-
gyelmezett, egységes élcsa-
pattal rendelkezett volna, 
mint a Szovjetunió mun-
kásosztálya«. 

Az Októberi Forradalom ve-
zérének, Leninnék a tanúsága 
szerint a forradalom sikeré-
nek egyik döntő tényezőjű az 
volt. hogy a petrográdi mun-
kásokban ez az élcsapat a 
zseniális szervező rendelkezé-
sére állott. Nem olvashatjuk 
igaz emberi megilletődés és 
az akkori Oroszország elnyo-
mott tömegeit méltán meg-
illető csodálat nélkül Lenin-
nek azokat a nyilatkozatait, 
melyekben a forradalomnak 
úgyszólván első pillanatában 
és a forradalom első eszten-
deinek nehéz küzdelmei kö-
zött beszámol harcostársai-
nak a forradalmat megindító 
és kezdeti eredményeit védő 
proletártömegek tevékenysé-
géről. 

1917. nevember 7-én reggel 
egy — „Oroszország polgárai-
hoz" intézett — kiáltvány már 
azt jelentheti, hogy az ideig-
lenes kormány nincs többé. 
„Az államhatalom a petro-
grádi proletáriátus s a helyőr-
ség élén álló Forradalmi Ka-
tonai Bizottság kezébe ment 
ét." Még folyik a küzdelem 
az ideiglenes kormány utolsó 

búvóhelye, a Téli Palota kö-
rül, amikor Lenin a Munikás-
és Katonaküldöttek Petro-
grádi Szovjetjének ülésén 
már optimista, jövőbelátó 
hittel kimondhatja, hogy 

ú j szakasz kezdődik Orosz-
ország történetében s hogy 
»ennek a harmadik forra-
dalomnak el kell vezetnie 
végeredményben a szocia-
lizmus győzelméhez«. 

Derűlátó bizakodásának alap-
ja az, hogy már a forradal-
mi harcok első napján is ki-
jelentheti a következőket: 
„Most megtanultuk, hogyan 
kell egy szívvel-lélekkel 
együttműködni. Rendelke-
zünk a tömegszervezetnek 
azzal az erejével, amely le-
győz mindent és elvezeti a 
proletariátust a világforrada-
lomhoz." Ehhez az ülésen ho-
zott Határozat-ban hozzáte-
szi: „A Szovjet különösen azt 
az összetartást, szervezettsé-
get, fegyelmezettséget, azt a 
teljes egyöntetűséget hangsú-
lyozza, amelyet a tömegek 
ebben a szinte . ; : példátlanul 
sikeres felkelésben tanúsítot-
tak". 

A döntő az, hogy a petro-
grádi proletár-tömegeknek ez 
a szervezettségi, fegyelme-
zettsége nemcsak az első nap. 
a forradalom kezdeti szaka-
szának harcos lendülete volt; 
állandósult a forradalom leg-
válságosabb éveiben, sőt, ki-
terjedt a dolgozók mind szé-
lesebb tömegeire is. Az inter-
venciós harcok és a polgárhá-
ború súlyos körülményei kö-
zött, 1920-ban, az Októberi 
Forradalom harmadik évfor-
dulóján Lenin így nyilatko-
zik: * 

»Győzelmünk legfőbb oka, 
legfőbb forrása — a hősi-
esség, önfeláldozás, a harc-
ban való hallatlan kitartás, 
amit a Vörös Hadsereg hősi 
halált halt harcosai tanú-
sítottak, amit a munkások 
és parasztok tanúsítottak... 
Vállalták az éhséget, a hi-
deget, a gyötrelmeket, 
csakhogy megtarthassák a 
hatalmat«. 

A negyedik évfordulón tar-
tott beszédében már jogos 
büszkeséggel nyugtázza a 
proletariátus, a világ munká-
sai szövetségének első győ-
zelmét a szövetkezett nem-
zetközi burzsoázia fölött. 
Tudja, hogy ez „még nem 
végleges győzelem", de jogos, 
az eddigi sikerek óltal meg-
alapozott büszke bizakodással 
jelenti ki: 

»Nincs az a dührágalom és 
hazugságáradat, mellyel el 
tudnák mosni azt a világ-
történelmi tényt, hogy év-
századok és évezredek óta 
először történt meg az, 
hogy a rabszolgák a rab-
szolgatartók egymásUözötti 
háborújára ezzel a nyílt 
jelszóval válaszoltak: vál-
toztassuk át ezt a rabszol-
gatartók között a zsák-
mány elosztásáért folyó há-
borút minden nemzet rab-
szolgáinak minden nemzet 
rabszolgatartói elleni hábo-
rújává . . . Évszázadok és 
évezredek óta mi vagyunk 
az elsők, akik azt az ígé-
retet, hogy a rabszolgatar-

tók esymásközötti háború-
jára a válasz a rabszolgák-
nak minden rabszolgatartó 
elleni forradalma lesz, kö-
vetkezetesen végigvittük — 
és végigvisszük minden ne-
hézség ellenére«. 
Az, aki e nehéz és önfelál-

dozó harcokat vezette és a si-
keresen küzdő milliókkal 
együtt átélte, joggal mond-
hatta ki. hogy a történelmet 
most önállóan csinálják az 
emberék milliói és tízmilliói. 
A Nagv Októberi Szocialista 
Forradalom, mint valami ha-
talmas tisztító vihar á t jár ta 
az emberek tízmillióinak 
agyát, bátorságot, saját ere-
jükben való hitet öntött be-

, léjük és — mint Sztálin 
{mondjá""—' „egyszersmind az 
elmékben, a munkásosztály 
ideológiájában végbemenő 
forradalom" is volt. Olyan 
forradalom, amely nagyban 
emelte az egész világ elnyo-
mott osztályainak erejét és 
súlyát, bátorságát és harc-
készségét s az uralkodó osz-
tályokat arra kényszerítette, 
hogy velük mint új. komoly 
tényezővel számoljanak. 

Az Októberi Forradalom, a 
tömegek öntudatos politikai te-
vékenysége kibontakozásának, 
az önfeláldozó harci cselekvé 
isekben jelentkező hatalmas al 
kotóereje fellángolásának ez az 
örök példája volt az a világtör-
ténelmi folyamat, amely a szov-
jet népet addig soha nem lá-
tott erkölcsi-politikai magas-
latra emelte. Növelte a mun-
kásság öntudatát, megmutatta 
a dolgozó tömegek döntő szere-
pét az egész eníberiség életé-
ben. „Október ereje abban 
volt" — olvassuk az egyik év 
foidulói megemlékezésbea —, 
„hogy a tömegek ösztönös tör-
ténelemalkotó tevékenységét 
felváltotta a legszélesebb dol 
gozó milliók tudatos történe 
lemalkotásával... A tömegek 
forradalmi harca, a marxizmus 
—leninizmus forradalmi elmé-
letével párosulva, egymást köl-
csönösen formálva és terméke-
nyítve, olyan történelmi ténye-
ző lett, amely valóban a moz-
dony sebességével ragadta elő-
re a történelmet". Mikor az év-
századokon keresztül elnyo-
mott orosiz proletariátus hallat-
lan energiával, kitartással és 
példa nélkül való önfeláldozás-
sal életre segítette az Októberi 
Forradalmai és megvédte an-
nak vívmányait, egyszersmind 
a maga társadalomalkotó és 
megújító tevékenysége által 
önmagát, saját tömegeit fel-
emelte a humanitás szocialista 
erkölcsének legmagasabb fo-
kára. Ezt a minden nehézségen 
győzedelmeskedő erkölcsi eröt 
sugározta át a forradalom 

¡nagy nemzedéke a szovjet dol-
gozók ama — részben fiata-
labb — nemzedékére, amely a 
Szovjetunió egy későbbi válsá-
gos korszakában le t ta legem-
bertelenebb és legbrutálisabb 
támadás visszaverésének ezer 
harcokban győztes tábora, majd 
az immár kommunizmus felé 
haladó társadalmi fejlődés min-
den akadályt legyőző mozga-
tója, 

Tettamanti Béla 
egyetemi tanár 

Szegedi joghallgatók a szentesi „Felszabadulás" 
termelőszövetkezetben 

Az egyetemen folyó okta- del. Mindössze két lovuk és 
tásnak szerves részét alkotja 
az elméleti képzés mellett 
a gyakorlati feladatok meg-
oldására való nevelés is. Ezt 
a célt volt hivatva szolgálni 
a Jogi Kar IV. éves hallga-
tóinak két napos szentesi 
tanulmányi kirándulása. 

Október hó 21-én, a reggeli 
órákban indultunk el autó-
busszal Szentesre Perbiró 
József elvtársnak, a Mező-
gazdasági és Munkajogi Tan-
szék vezetőjének irányításá-
val, hogy megnézzük az or-
szág egyik kiemelkedően jól 
működő termelőszövetkeze-
tének, a szentesi Felszaba-
dulás Termelőszövetkezetnek 
az életét, működését, meg-
vizsgáljuk annak jogi prob-
lémáit. 

Szentesre érve még 21-én 
délelőtt a termelőszövetkezet 
állatorvosának kalauzolásá-
val megkezdtük az üzem-
egységek meglátogatását.. 
Mindenekelőtt a termelőszö-
vetkezet újonnan felszerelt 
állatorvosi rendelőjét tekin-
tettük meg. amit jól ellátott 
állategészségügyi gyógyszer-
raktár egészít ki. Az ú j ál-
latorvosi rendelő lehetővé 
teszi a termelőszövetkezet 
beteg állatainak gyors és 
korszerű igényeknek min-
denben megfelelő kezelését. 

Ezt követően megnéztük 
a termelőszövetkezet egyik 
üzemegységének! központi 
épületét, a modernül felépí-
tett kultúrtermet, a pért- és 
a DISZ helyiségeket, a bri-
gádszállásokat majd ugyan-
csak a termelőszövetkezet itt 
helyetfoglalé- saját bognár-
műhelyét. 

A termelőszövetkezetnek 
igen híres a szarvasmarhaál-
lománya. Csak a tenyésztörzs-
állomány kb. 300 db körül 
van. Beszélgettünk Tóth Pál 
munkaérdemrenddel kitünte-
tet tehenésszel. Elmondta, 
hogy amikor belépett, saját 
elhatározásából lett tehenész. 
A rábízott teheneKről egyen-
ként gondoskodik, van eset, 
amikor egy-egy tehéntől na-
ponta 20—25 liternél is több 
tejet fej. 

A halastó is komoly jöve-
delmet biztosít a termelő-
szövetkezet tagságának. A 
közel 100 kat. hold területű 
halastó többszázezer forin-
tos jövedelemmel gyarapí-
totta már eddig is a közös 
vagyont. 

Pénteken délután a Szen-
tesi Városi Tanás Vb. Mező 

egy kocsijuk volt. Azonban 
a párt és az állami szervak 
támogatásával, a tagok szí-
vós. jó munkájával és nem 
utolsó sorban Balla János 
elnök vezetésével (aki ké-
sőbb Kossuth-díjat is kapott) 
már 1951-től kezdve kezd 
kitűnni a többi tsz-ek közül 
és később az ország második 
legjobb termelőszövetkezeté-
vé küzdötte fel.magát. A tsz 
természetesen nagy vonzó-
erőt gyakorol az egyénileg 
gazdálkodó dolgozó parasz-
tokra, terméseredményei 
meghaladják az egyénileg 
gazdálkodókét, az éves mun-
kaegységre eső készpénzfi-
zetés egyre inkább növek-
szik. Mindezekből az követ-
kezik, hogy egyre többen ké-
rik felvételüket a tsz-be. En-
nek iluSztrálására elegendő 
egy jellemző adat: 1953-ban, 
amikor más tsz-ek általában 
kilépésekről számolhattak be, 
a szentesi Felszabadulás tsz-
be ugyanakkor 124 fő kérte a 
felvételét, jelenleg a tsz kö-

zel 4000 hold földön gazdái-*' 
kodik 'és tagjainak száma 
megközelíti a 400-at, 

A tsz a jövőre vonatkozó-
lag azt tervezi, hogy tovább 
fokozza éllaittenyésztésétj 
Ezen belül a tehenészetet, 
valamint a baromfiállo-
mányt. Ezenkívül negyedé-
venként legalább 10 dlb hí-
zottsertést kíván áruba bo-
csátani, hogy ezek által is 
növelje a tagok jövedelmét. 

Mindezek alapján megál-
lapíthatjuk, hogy a tanul-
mányi kirándulás sok pozitív 
eredménnyel járt. A gyakor-
latban láthattuk egy kiváló 
tsz működését, megvitattuk 
a felmerült jogi problémá-
kat, meggyőződhettünk a 
kollektív nagyüzemi terme-
lés magasabbrendűségéröl. 
Azt hiszem, hogy a IV. éves 
jogászok gazdag tapasztala-
tokkal tértek vissza a jólsi-
került tanulmányi kirándu-
lásról Szegedre. 

Nagy Lajos 
Rákosi ösztöndíjas 

Áz egyetemek és a Főiskola dolgozói 
megünnepelték a Hagy Októberi 
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órai kezdettel ünnepelték a 
Szegedi Egyetemek és a Fő-
iskola dolgozói a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
38. évfordulóját. Az Auditó-
rium Maximum és a bejárata 
körüli folyosórész zsúfolásig 
megtelt ünneplőkkel. Az el-
nöki asztalnál pártunk 8 tö-
megszervezeteink. valamint 
tudományos életünk képvi-
selői foglaltak helyet. 

Az Egyetemi Énekkar tol-
mácsolásában elhangzott 
magyar és szovjet himnusz 
után Majakovszkij: Októberi 
induló c. költeményét Ju-
hász Ottó mondta el. Kará-
csonyi Béla Kossuth-díjas 
egyetemi docens, országgyű-
lési képviselő beszéde előtt 
az orosz munkásmozgalom 
forradalmi dalai idézték fel 

a Nagy Október szellemét. 
Karácsonyi elvtárs beszédé-
ben korunk lényegesebb 
nemzeti és nemzetközi kér-
dései kiindulópontjaként 
a Nagy Októberi Forradal-
mat jelölte meg. Megmutat-
ta, hogy a történelemben 
oly csekély négy évtized 
alatt az 1917-es forradalom 
napja az egész haladó embe-
riség ünnepévé vált. 

Az ünnepi beszéd utáa 
szavalat hangzott el. A Főis-
kola Énekkara nagy sikerrel 
orosz és magyar munkás-
mozgalmi dalokat mutatott 
be. 

Itt osztották ki a legjobb 
eredménnyel végzett egyete-
mi hallgatók között a Rá-
kosi Érdemérmeket is. Az 
ünnepség az Internacionálé 
hangjaival ért véget. 

Főiskolai DiSZ-fiatalok az últörök közöli 
A Pedagógiai Főiskola 

DISZ-szervezete tizenhét 
elvtársat bízott meg azzal, 
hogy munkájukkal segítsék 
a gyakorló iskola úttörő csa-
patát. A diszisták egyik leg-
szebb feladata, hogy azokat 
a fiatalokat nevelhetik, akik 

_ a szocialista társadalom 
gazdasági Osztályának veze- munkásai, harcosai lesznek. 

* 

A forradalom dicsérete 
ö, forradalom, fényes üstökös, 
te minden idők legszebb hajnala, 
felállt az ember — istenét lerázva — * 
egymaga, 

s belőled rakja álmai falát 
okosan, ahogy vágyakozta rég, 
mikor e század, hej, még messze volt, 
mint föld és nap és csillagrendszerek, 
de messze volt! 

Addig, de sokszor zsákutcába vitt 
az alkuvási hajlam, s mennyi élet 
hullott szét, mint a pelyva; 
soha már 
békétlenek ne marják szét szíved 
magadra ébredt bölcs emberiség. 

LODI FERENC 

tője kalauzolt a termelőszö-
vetkezetben. Ekkor megte-
kintettük a cukorrépaszedést, 
elbeszélgettünk a répát sze-
dő termelőszövetkezeti ta-
gokkal, sőt néhány hallga-
tónak kedve támadt a sze-
déshez és hozzáfogott a ré-
pa kiásásához. Majd meg-
néztük a termelőszövetkezet 
hízóba fogott növendékmar-
ha-állományának egy részét. 

Október 22-én, szombaton 
a Városi Tanács Vb. Mező-
gazdasági Osztályának veze-
tője a tsz fejlődéséről és 
jogi problémáiról, majd a 
Vb. elnökhelyettes a tagosí-
tás gyakorlati kérdéséről — 
mint a tsz fejlődésével szo-
rosan összefüggő kérdésről 

tartott ismertetést. Ezt 
követően a tsz párttitkára 
tájékoztatott bennünket a 
pártszervezet működéséről, 
az igazgatósághoz való vi-
szonyáról, a DISZ fiatalok 
é' téről, a munkafegyelem-
ről stb. Ezek után a hallga-
tók tettek fel kérdéseket a 
munkaszervezésről, a tago-
sítás részletproblémáiról, a 
nők helyzetéről, a földjára-
dék kifizetéséről stb. 

Általában megállapíthat-
juk, hogy a tsz fennállása 
óta kiváló munkát végzett. 
1949. tavaszán alakult 12 
taggal (6 család, valamennyi 
kubikos) 135 kat. hold föld-

Sok múlik raj tuk abban is, 
hogy néhány év múlva ezek 
a fiatalok milyen tagjai lesz-
nek majd a DISZ-nek. 

Szeretnék néhány szót 
mondani munkájukról, mert 
mind a tizenheten megérdem-
lik, hogy beszéljünk róluk. 
Mind a tizenheten derekas 
munkát végeznek. 

Nehéz volna megmondani, 
hogy kik a legjobbak. Nem 
is vállalkozom erre a "fel-
adatra, csak néhány nevet 
említek közülük. A múltko-
riban nagyszabású hadijáté-
kot rendeztek a Néphadse-
reg Napja tiszteletére. Hogy 
jól sikerült, az azt mutat-
ja, hogy minden diszista kö-
telességének érezte, hogy az 
úttörők jól szórakozzanak 
ezen a napon, hogy élmény 
legyen a számukra. Zsemlye 
elvtárs például szombaton 
hazament, s hogy segítsen a 
hadijáték levezetésében, va-
sárnap reggel már vissza is 
jött. Maga ez a tény is mu-
tatja. hogy fiataljaink öröm-

| mel végzik munkájukat, hogy 
'lelkesen dolgoznak az úttö-
rőkért. Zsemlye elvtárs kap-
csolatot teremtett a gyakorló 
iskola és az ásotthalmi ál-
talános iskola úttörői között. 
Szőke elvtárs megszervezte 
rajában a szovjet pionírok-
kal való levelezést. Bényei 
elvtársnő raja nagyon komo-
lyan gyűjti az anyagot, s ké-
szül a legközelebbi rajgyű-

lésre. De lehetne a neveket 
sorolni még tovább is. Kü-
lönösen az első évfolyam 
magyar-történelem szakos 
hallgatói mutatnak példát 
ezen a téren. 

Nemcsak az úttörőknek 
van hasznuk abból, hogy a 
diszisták segítenek nekik, 

uk van azoknak az 
saknak is, akik ezt a 

munkát végzik. Hasznuk yan 
abból a szempontból, hogy 
hozzászoknak a közösség 
előtt való szerepléshez, meg-
ismerkednek a gyerekekkel 
való bánásmód legalapvetőbb 
szempontjaival. Jelentős ez 
a munka azért is, hogy az 
általános iskolai tanár egyik 
feladatkörével megismerked-
nek. mintegy saját magu-
kat előkészítik arra, hogy 
majd kint, saját iskolájukban 
jól tudják irányítani az úttö-
rőket. Sok értékes tapaszta-
latot gyűjthetnek egymás 
munkájából, sok értékes ta-
nácsot, módszert raktározhat-
nak el abból, amit a nevelés-
tudományi tanszéktől, neve-
zetesebben Pálfi elvtárstól 
kapnak. 

Mielőtt pontot tennék en-
nek a rövid cikknek a vé-
gére, néhány szót szeretnék 
azokhoz szólni, akikről eddig 
beszéltem. 

Elvtársak! Fogadjátok a 
kari vezetőség elismerését 
munkátok eredményeiért. 
Továbbra is dolgozzatok úgy, 
hogy büszkék lehessünk rá-
tok, dolgozzatok úgy, hogy 
az úttörők örömmel és lelke-
sedéssel hajtsák végre 
minden útmutatástokat. Dol-
gozzatok ügy. hogy rajaitok-
ból kiváló elvtársakat kap-
jon a DISZ. 

Horváth Mihály 
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Nálunk is megindult a pártoki at ás 
A Központi Vezetőség már-

ciusi határozata ismételten 
megmutatta, hogy minden te-
vékenységünk alapja a marxiz-
mus—leninizmds világnézeté-
nek elsajátítása és biztos alkal-
mazása. Ennek felismerése ve-
zette az Oktatásügyi Miniszté-
riumot az idei tanévben indí-
tandó ideológiai oktatás meg-
szervezésekor arra, hogy széle-
sebben differenciált és különö-
sen a professzorok részére — 
a szakmai kutatásoknak meg-
felelően — sokirányú választási 
lehetőséget biztosítson az ok-
tatásban. A programban sze-
repel a szovjet- és magyar 
párttörténet, a politikai gazda-
ságtan és a filozófia alap-, va-
lamint felsőfokon, de ugyan-
akkor módot ad a rendelet pl. 
az esztétikai kérdések tanulmá-
nyozására, továbbá az u. n. 
kandidátusi ideológiai anyag 
elsajátítására is. Az előkészü-
let gondosságára jellemző, hogy 
egyetemünkön az állami veze-
tés a pártbizottsággal szorosan 
együttműködve, a pártoktatás 
tapasztalatait felhasználva, be-
szélgető bizottságokat szerve-
zett a miniszteri rendelet ér-
telmében és e bizottságok az 
oktatók kívánságát messzeme-
nően figyelembe véve végezték 
el a részben agitatív, részben 
szervező munkát. Ennek ered-
ménye, hogy 

mondhatni teljes számban 
jelentkeztek az oktatók a 
továbbképzési formák va-
lamelyik témakörének ta-
nulmányozására. 

A pártbizottság és a kari alap-
szervek, valamint a marxizmus 
—leninizmus tanszékek haté-
kony segítségének köszönhető, 
hogy különösen a fiatal oktatók 
ideológiai-politikai fejlődése az 
eddigi eredményekre épülve e 
tanév folyamán elmélyülhet az 
egyetemi célkitűzések megva-
lósításának érdekében. 

Meg kell említenünk, hogy 
kiváló kutatóink és tanáraink 
éltek azzal a lehetőséggel, hogy 
sajátos igényeiknek megfelelő 
módon biztosítsák az önálló ta-
nuláson alapuló és tudományos 
munkásságukat el3bbreviv5 to-
vábbképzésüket. Példaként em-
líthető, hogy a Természettudo-
mányi Kar több professzora és 
docense kívánja feldolgozni a 
materializmus és idealizmus 
harcát a legújabbkori filozó-
fiában. beleértve az idealista 
filozófiai irányzatoknak az 
egyes szaktudományok leg-
újabb eredményei értelmezé-
sében megnyilvánuló káros 
hatását és az ellenük vaió 
küzdelmet is. A vonatkozó 
klasszikus műveken kívül 
programjukban szerepel Lu-
kács György, Fogarasi Béla, 
Havas Ernő stb. újabban 
megjelent munkája is. Az 
Állam- és Jogtudományi Kar 
professzorátusa pedig a 
szakmai munkájában nélkü-
lözhetetlen állam- és jogel-
méleti kérdésekkel kíván 
foglalkozni csoportos formá-
ban. Az egyénileg tanulók is 
foreonló m e g g o n d o l j a l apkő 

választották meg témakörü-
ket. 

Az asszisztencia igen tekin-
télyes része a nem-marxiz-
mus—leninizmus szakos 
kandidátusi vizsga ideológiai 
anyagának tanulmányozását 
választotta; ez azt a törekvést 
mutatja, hogy fiatal oktató-
ink tudományos fejlődésük-
nek komoly alapjait kívánják 
lerakni. 

Sajnálatos azonban, hogy 
például a Természettudorruí-
nyi Karon nem volt kielégítő 
érdeklődés a politikai gazda-
ságtan iránt arra való hivat-
kozással, hogy az szakmai te-
rületükhöz nem kapcsolódik 
közvetlenül. Ez nyilvánvaló-
an azt mutatja, hogy a TTK-n 
a politikai-ideológiai érdeklő-
dés kissé egyoldalúan, nem 
egészen helyes irányba fej-
lődik. 

Az Oktatási Bizottság kül-
ső előadók bevonásával vita. 
délutánok keretében kíván 
aktuális politikai, irodalmi, 
kulturális stb. problémákat 
megtárgyalni, így például 

a közeli hetekben kerülne 
sorra Mód Aladár elvtárs 
vezetésével a nacionaliz-
mus, sovinizmus, irreden-
tizmus kérdéseinek megvi-
tatása. 

Az április 4-e tiszteletére 
rendezendő tudományos ülés-
szakokon pedig szakmai-ide-
ológiai előadásokat tartanak 
az egyes karok, mint a mult 
tanévben is. ÉlőreHáthatóan 
hasonló siker fogja kisérni e 
rendezvényeket; 

Jellemző, hogy az oktatók 
részére indított szakosított 
formáknál a résztvevők a 
pártoktatás programját és 
irodalomjegyzékét használ-
ják, tehát közelebb kerülnek 
ahhoz a magasabbrendű for-
maihoz, melyet a pártoktatás 
r.yújt. Egyébként az egyes 
témakörök tanulmányi anya-
gát a marxizmus—leniniz-
mus klasszikusai és a megje-
lent szovjet tankönyvek szol-
gáltatják. 

Az egyetem. 6t tőitfkóla al-
kalmazottai, miként a múlt-
ban, most is a pártoktatás 
keretében fejlesztik elméleti 
tudásukat és szerzik meg a 
gyakorlati munkához nélkü-
lözhetetlen politikai tájéko-
zottságot. Alapszervezeteink a 
nyár folyamán elvégezték az 
előkészítő munkálatokat, a 
beszélgetéseket. A városi 
pártbizottság útmutatásával, 

irányításával a konferenciák 
vezetői is megkapták a szük-
séges instrukciókat. A dolgo-
zók nagy többsége, részben a 
mult hiányainak pótlására, a 
magyar párttörténetet válasz-
totta, kisebb részük pedig 
politikai gazdaságtant tanul, 
de mód nyílt arra is, hogy 
kezdő fokon elsajátíthassák a 
marxizmus—leninizmus alap-
jait. Mindenütt megtartották 
a bevezető foglalkozásokat * 
a kiosztott anyagok és a meg-
adott szempontok alapján 
meg is kezdték a tanulást. 

A részvevők már az első 
alkalommal a komoly kö-
telességtudással vállalt fel-
adat teljesítésének jó pél-
dáját nyújtották, 

mert — néhány indokolt 
esettől eltekintve — hiányzó 
nem volt. A tanulás fegyel-
mezettséget követel, és éppen 
ezért nem lehet elhallgatni, 
hogy egyes elvtársak a fog-
lalkozás kezdetére nem je-
lentek meg pontosan. Ennek 
nem szabad megismétlődnie 
a jövőben. Mind a konferen-
ciavezetők, mind pedig a bi-
zalmiak feladata az lesz, 
hogy ráneveljék az elvtársa-
kat a gondos felkészülésre, 
jegyzetelésre és a pontos 
megjelenésre. A múltban 
többen elmondották már, 
hogy mennyi segítséget kap-
tak a konferenciákon a min-
dennapi problémák megoldá-
sához is, és előreláthatólag 
az idei tanulmányi év szintén 
gazdag lesz ilyen irányú ta-
pasztalatokban. 

Bár a pártoktatásban dön-
tően a párttagok vesznek 
részt, a jó munkájukkal ki-
tűnt pártonkívüli dolgozókat 
is bevontuk az oktatási ke-
retbe, amennyire a lehetősé-
gek engedték. Azok számára, 
akik szervezett oktatásban 
nem vehetnek részt, a szak-
szervezet rendez politikai vi-
tadélutánokat. illetve előadá-
sokat. A szakszervezet kari 
alapszervei már ki is dolgoz-
ták az előadások programját. 

Az elmondottak alapján 
látható, hogy a párt- és ál-
lami szervek megtették a 
kezdeti lépéseket: a további-
akban a dolgozókon van a 
sor, hogy felkészülésükkel, 
fegyelmezettségükkel és kö-
telességtudásukkal biztosít-
sák a világnézeti oktatás tar. 
talonvmal és élettel való 
megtöltését. 

Bezerédi István 
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Felhívás az orvosegyetemi fiatalokhoz 

Magyarul is megjelennek Marx és Engels művei 
A Magyar Dolgozók Párt ja 

Központi Vezetőségének ha-
tározata alapján kiadják 
Marx és Engels művelt ma-
gyar nyelven. A kiadást a 
Szikra Könyvkiadó a moszk-
vai Marx—Engels—Lenin— 
Sztálin Intézet által kibocsá-
tott ú j sorozat alapján ké-
szíti el, amelynek első két 
kötete orosz nyelven már 

megjelent. A sorozat 30 nagy-
terjedelmű kötetből fog állni. 
A magyar nyelvű kiadáshoz 
segítséget nyújt a berlini 
Marx—Engels—Lenin—Sztá-
lin Intézet, amely ugyanezt a 
sorozatot német nyelven je-
lenteti meg. A magyar ki-
adás első kötete a jövő év-
ben jelenik meg. 

1945. után birtokba vették 
a dolgozók az országot. A 
gyárhoz, a földhöz ú j szavak, 
ú j érzelmek kapcsolták az 
embert. A munkások, pa-
rasztok és értelmiségiek bir-
tokukba vették a tudomány 
várát, de vajon mindent 
megtettünk-e annak érdeké-
ben, hogy a megváltozott 
helyzetből adódó nagyszerű 
lehetőségeket kihasználjuk 
és jól felkészült szakembe-
rekként hagyjuk el az egye-
temet, akik később is visz-
szajárnak tanulni, vagy ta-
nítani. 

Fiatalok! A DISZ kezde-
ményezésére új, nagyszerű 
mozgalom születik. Tanárok 
és fiatalok fognak össze, 
hogy kialakítsák a Szegedi 
Orvosegyetemi Iskolát, a 
szocialista ország szocialista 
egyetemét. Egyetemünkön 
létrejött a „Miénk az Egye-
tem" mozgalom. Célunk egy 
olyan erős közösség kialakí-
tása. mely végigkíséri a hall-
gatókat nemcsak egyetemi 
éveik alatt, hanem akkor is, 
ha már kint a gyakorlatban 
végzik az orvos, vagy gyógy-
szerész felelősségteljes mun-
káját. Hallgatók, végzett or-
vosok és gyógyszerészek, pro-
fesszorok és I. évesek egy-
aránt résztvesznek a mozga-
lomban, mely az összetarto-
zás. a szolidaritás, a kölcsö-
nös segítés mozgalma, egye-
temünk hírnevének, felvirá-
goztatásának, magasfokú 
orvos- és gyógyszerészképzé-
sénék jnozgalma. Célkitűzé-
seink ezért két nagy cso-
portba oszthatók. Egyrészt 

l vonatkoznak az egyetemen 
belül végzendő munkára, 
másrészt a szegedi Egyete-
men végzett, innen elkerült 
orvosok, gyógyszerészek és 
az egyetem közötti kapcso-
lat mindkét részről hasznos 
és termékeny megteremté-
sére. 

Mozgalmunk élén legne-
vesebb professzoraink, tudó-
saink állnak. Egész egyete-
münk tansegédszemélyzete 
csatlakozott a mozgalomhoz 
és nagy áldozatokat vállal 
érte. Az ország különböző 
részeire került orvosok nagy 
lelkesedéssel fogadták a 
mozgalom híreit. 

Fiatalok! Álljatok tl is 
egy emberként új. nagysze-
rű mozgalmunk mellé, élje-
tek a mozgalom nyújtotta le-
hetőséggel. legyetek aktív 
részesei a mozgalom célki-
tűzései megvalósításának. 

Miben valósulnak meg a 
mozgalom célkitűzései a gya-
korlatban: 

Évente vándorgyűlésre 
jönnek össze a Szegeden 
végzettek, találkozókat szer-
vezünk, ahol megbeszélhetik 
tapasztalataikat és problé-
máikat gyakorló orvosaink 
és gyógyszerészeink. Talál-
koznak egymással ázott, 
akik valaha egy évfolyamra 
jártak. 

Továbbképző előadásokat, 
szakorvosi konzultációkat 
szervezünk orvosok és gyógy-
szerészek részére Szegeden 
és az egyetemünkhöz tartozó 
terület főbb központjaiban. 
Ezeken kívánt témáról, meg-
felelő előadó beszámolókat, 
ankétokat tart, főként olyan 
tárgykörből, amelyekben az 
utolsó években komoly előre-
haladás van és amelyeknek 
ismertetésével a gyakorló or-
vosok látóköre és tevékeny-
sége megjavulhatna. Ilyen 
aktuális témák volnának 
például: a szívsebészet előre-
haladása. collagen betegsé-
gek, szívkatéterezés, a hiber-
náció (vita minima) szerepe 
a therápiában, stb. A tovább-
képző előadásokon gyakorló 
orvosok bemutatnák, illetve 
referálnák komplikáltabb 
eseteiket és azokat kozilium. 
szerűen megbeszélnék az elő-
adóval. 

Ezek a találkozók és meg-
beszélések alkalmasak lenné-
nek egyetemi orvos és gyógy-
szerészképzésünk kritizálá-
sára is. Megvitatható lenne a 
jobb orvos és gyógyszerész-
képzés helyesebb módszere. 

A mozgalom fontos célki-
tűzése a hallgatók tudomá-
nya» képzésének megjavítása 
is. Kiszélesedik és sok tekin-
tetben megváltozik a tudo-
mányos körök munkája. Így 
a tudományos köri hallgatók, 
akik valamely szaktárgy 
iránt érdeklődnek, bejárhat-
nak a megtelelő intézetbe 
dolgozni, ahol az eddiginél 
sokkal nagyobb gonddal fog-
nak velük foglalkozni. Illeté-
kes előadók egy-egy szakma 
válogatott fejezeteiből, a 
hallgatóság érdeklődésének 
megfelelő témából havonként 
egy-két előadást tartanak, az 
előadások magánkollégium 
jellegűek. Ilyen témák lehet-
nek például pszichológia, 
atomfizika, orvosi etika, a 

vérképző rendszer betegségei, 
endocrinológia stb. 

A mozgalom célja az álta-
lános kulturális ismeretek 
bővítése ls. Az ilyen jellegű 
előadások megtartására ne-
ves tudósainkat, művészein-
ket, íróinkat kérjük fel. * 

A mozgalom célkitűzései-
nek megvalósításában részt 
vesznek a DISZ-bizotteág 
szakkörei is. A fotószakkör 
az oktatást segítő diapozití-
veket és mozgófilmeket ké-
szít. ved amint a könnyebb ta-
nulást elősegítő képeket ké-
szít szövettani metszetsoroza-
tokród, stb. az ornitológus 
szakkör pedig preparátumai-
val egyetemünk múzeumait 
igyekszik gyarapítani. 

Sok munka vár ránk fiata-
lokra, egyetemünk fejlesztésé-
ben és rendezésében, melyet 
társadalmi munkával kell el-» 
végeznünk. A csónakház épí-
tés mellett a központi klini-
kai park rendezése, fák ülte-
tése. az egyetemi tér rende-
zése. stb. 

Fiatalok, Elvtársak! Moz-
galmunk a ti mozgalmatok; 
A tiétek, hiszek nektek — 
most még hallgatóknak —, 
de leendő szocialista egész-
ségügyünk harcosainak akar 
segítséget adni. Elsősorban 
adni akar tudományt, hiva-
tásszeretet. elvi és gyakorlati 
segítséget ahhoz, hogy az 
életben méltóképpen állhas-
sátok meg a helyeteket, 
hogy mindig büszkén és sze-
retettel gondoljatok vissza 
egyetemünkre, ahol olyan so-
kat tanultatok, dolgoztatok és 
amelynek fejlődésében a ti 
munkáltok, tevékenységetek 
eredménye is benne van. Szo-
cialista gondolkodás, munka 
és szocialista szellemű élet-
hivatás kialakítása: ezt je-
lenti a „Miénk az Egyetem" 
mozgalom. 

„Miénk az Egyetem 
Mozgalom Intéző-

bizottsága 

Külföldi hjdósok előadása 
a Tudományegyetemen 

Az irodalomtörténeti kon-
gresszusra érkezett külföldi 
vendégek közül Tudor Vianu, 
a Román Népköztársaság 
Tudományos Akadémiájának 
tagja és Juraj Spitzer, a 
Szlovák Tudományos Aka-
démia irodalomtörténeti ku-
tatóintézete helyettes igazga-
tója Tudományegyetemünket 
is meglátogatták. T. Vianu 
november 3-án „A világiro-
dalom a román egyetemi és 
főiskolai oktatásban", J. 
Spitzer pedig november 4-
én „A szocialista reálizmus 
a szlovák irodalomban" cím-
mel tartottak előadást. A ro-
mán professzor előadását 
magyar nyelven is tolmácsol-
ták, a szlovák vendég ma-
gyarul tartotta meg előadá-
sát. A tudományos tekintet-

ben kiváló előadások igen 
sok. a magyar egyetemi iro-
dalomtörténeti oktatást is kö-
zelről érintő problémát ve-
tettek fel. 

Ez a jól sikerült kezde-
ményezés bizonyára csak a 
kezdetét jelenti a szomszé-
dos, velünk együtt a szocia-
lizmust építő országokkal 
való egyetemi kapcsolatok 
fokozódó elmélyítésének. Ba-
róti Dezső, a Tudományegye-
tem rektora és Nyíri Antal, 
a Bölcsészettudományi Kar 
dékánja felszólalásaikban ki-
fejezték azt a reményüket, 
hogy hamarosan sor kerül-
het az említett országok 
egyetemei között professzo-
rok és hallgatók kölcsönös 
látogatására. 

néma levente Megjegyzések a Kamaraszínház ?sek a Kamarcu 
bemutatójához 

A szegedi Nemzeti Színház | 
arról tanúskodott, hogy felada-
tának magaslatán áll, mikor az 
évet két irodalmi értékű mo-
dern darabnak: Heltai Jenő 
1936-ban irt „Néma leventéjé"-
nek és Bernard Shaw ,Warren-
né mesterségéinek bemutatá-
sával kezdte. Egyetemi város 
színpadától valóban elvárhatni, 
hogy más vidéki színjátszásnál 
magasabb célt tűzzön maga elé. 

A két darab közül a Néma 
levente a Kamaraszínházban 
került előadásra, s méltán, 
mert a darab költői hangulata 
szinte megköveteli az inti-
mebb környezetet. Maga Hel-
tai „játéka" ahhoz a műfajhoz 
tartozik, melyet az olaszok Sem 
Benellt verses drámáival e 
század elején oly szívesen mű-
veitek a renaissance levegőjé-
nek újraélesztésével, szépségei-
nek felidézésével. A korai olasz 
renaissance idején indul meg 
Heltat dardbjának cselekménye 
is, de nem a ragyogó Firenzé-
ben, hanem a piemonti főváros, 
Torino mellett fekvő kis nyara-
lóhelyen. A francia-. • spanyol-
és német politikai érdekütkö-
zések állandó hadszinterén, 
Piemontban, az élet középko-
ribb maradt a XV. században, 

mint az olyan polgárosodó te-
rületeken, mint Toszkána, Ve-
lence, vagy akárcsak Lombar-
dia is. Heltai Jenő finom pszi-
hológiai érzékkel választotta 
ki Moncalierita kereszteshábo-
rúbar. elesett férj emlékéhez 
hű maradó, feudálisán vallásos 
fiatal özvegy, Zilia Duca lakó-
helyéül. Merev elutasítása az 
újból kopogtató szeretemmel 
szemben méginkább indokolva 
van azzal, hogy kis kastélya az 
Alpok lábánál, s nem a per-
zselő nápolyi nap alatt áll, Ar-
ról a vidékről választotta hős-
nőjét Boccaccio is, mikor Vol-
ter és Grizeldisz novellájában 
az asszonyi hűség . mintaképét 
akarta megrajzolni. 

így teljesen hihető, hogy Zi-
lia Duca a messziről jött Agár-
di Péter kalandor szerelmét és 
házassági ajánlatát visszauta-
sítja, sőt az is, hogy a kikő-
nyörgött búcsúcsókot bele 
akarja fojtani a vitézbe. Kőny-
nyelmű olasznak véli őt. akitől 
nem várja, hogy a hároméves 
némaság parancsát ugyanolyan 
halálos komolyan fogja venni, 
mint 6 maga az elhalt urához 
való hűséget. Már akkor is 
megdöbben, mikor a kegyet-
len kívánságra Péter némaság-

I gal felel, hát még, mikor más-
fél év múlva Beppo hírt hoz 
Mátyás király fekete seregé-
nek vitéz hadnagyáról, a király 
által kegyelt „néma leventéről". 

'Az asszonyi hiúság, melynek 
ébredése finoman van megmu-
tatva már akkor, mikor a szem-
füles olasz Bepponak sikerül 
benne érdeklődést ébreszteni 
gazdája iránt, de a hosszú 
egyedüllétben kifejlődött vala-
mi bizonytalan lelkiismeretfur-
dalás és szerelmi sóvárgás is 
arra indítják, hogy útra kere-
kedjék három nökíséröjével a 
néma levente megkeresésére. 
Hatnburgban talál rá, Mátyás-
nak Bécs ellen vonuló táborá-
ban. Bizonyos benne, hogy lát-
tára Agárdi meglepetésében és 
örömében fel fog kiáltani, s ő 
megnyeri a Mátyás király ál-
tal orvosának ígért jutalmat. 
De megdöbbenésére Péter nem 
szólal meg, sőt akkor sem szó-
lal meg, amikor Zilia odaadja 
magát neki, még mindég csak 
a régi szerelem nevében meg-
szólalást követelve, de büszke-
ségből nem akarva megvallani, 
hogy az övénél is nagyobb hű-
ség az adott sző iránt meg-
nyerte szerelmét. Konokul ma-
gába zárja ezt a titkot akkor is, 

mikor a gyógyítással sikertele-
nül próbálkozóra Mátyás által 
kimondott halálbüntetés sújtja 
őt. Csak az emberségesnek mu-
tatkozó íbakó előtt fedi fel a 
börtönben titkát, nem sejtve, 
hogy Setét Lajosnak, egész 
személyét elrejtő kámzsája mö-
gött épp szerelmese. Agárdi 
Péter rejlik és hogy vallomá-
sával megoldotta a köztük dúló 
hosszú szerelmi harcot. 

Ebből a rövid elemzésből ki-
.tünik, hogy a darab két szerep-
re van felépítve, s azok meg-
személyesítőin nyugszik jó 
vagy hiányos előadása. Miklós 
Klára kitűnő megszemélyesí-
tője Zilia Dúcának. Finom 
megértéssel tudja ábrázolni az 
özvegy .vallásos elzárkózását, 
az alatta meg-megcsiilanó asz-
szonyi hiúságot, a be nem val-
lott szerelem ébredését, az 
ideges és mind elkeseredettebbé 
váló küzdelmet látszólag a 
gyógyításért, valójában a bol-
dogságért. Azt a sok psziholó-
glai árnyalatot, mi a szerepben 

, benne van, szinte hiánytalanul 
ábrázolja arcjátékkal: elfojtott, 
majd mindjobban kibontakozó 

' ékesszólással. S mindig termé-
j szetes marad a játéka. Papp 
Teri, Décsy Györgyi. Berdál 
Valéria jól festenek köréje kü-
lönböző színezéssel egy sza-
badabb és vidámabb renaissan-
ce-kőrnyezetet. Gianetta talán 

operett-szerüen kissé el is tú-
lozza a vidámságot, de a sze-
rep ezt a hangsúlyt kibírja. 

A darab második oszlopa, 
Ir.ke László Agárdi Péter sze-
repében, azonban véleményünk 
szerint kevésbé meggyőző ala-
kítást nyújt. Szeretnők minde-
nekelőtt, ha kevésbé a „vad 
magyar" képében jelennék meg 
a színpadon mindjárt első be-
lépésénél, s ha a csókjelenetet 
is tőb\b érzelemmel játszaná 
meg. A darab további meneté-
ben némajátékát is modorosnak 
és az Agárdi Péterben leját-
szó érzelmi viharokat hiányos 
pszihológiával követőnek tart-
juk. Csak mikor bakóvá lesz és 
a szerep egyértelművé válto-
zik, javul meg és emelkedik a 
feladat magaslatára a játéka. 
Komoly jellemének ellenképe 
Beppo. Csapó János nagyon te-
hetséges fiatal színésznek bi-
zonyult szerepében. Vidám, 
mozgékony, igazi olasz, aho-
gyan ezt a kedves Heltai-figu-
ra megkövetelt. 

Mezey Lajos Mátyást méltó-1 
sággal és eréllyel képviseli, 
Szentirmay Éva sem rossz Be-
atrix. Persze el kell tekinte- ! 
nünk attól, hogy a rendelő 
mindkettőt jóval megfiatalítot-
ta. Hiszen történetileg a darab 
1481—82-ben játszódik, mi-
kor Mátyás király elmúlt negy-
ven éves. De ez korántsem 

hiba, s az utolsó jelenet mese-
szerű befejezésében is helyes, 
hogy Mátyás szőke haján ba-
bérkoszorú nyugszik, ahogyan 
ebben az időben a római csá-
szárságra igényt tartó magyar 
fejedelmet valóban ábrázolni 
szokták. 'A Mátyás udvarában 
fellépő udvari bolondból és Ga-
leottoból lehetett volna — mint 
a dajkából — kabinetfigurát 
alakítani. Igy mindkettő igen 
színtelen és nem jelentenek a 
darabban semmit! 

S ha már a rendezésnél tar-
tunk, hadd mondjuk el még, 
hogy bánt Galeottonak tipus-
függöny anyagból készült kön-
töse. Nem lépünk fel különö-
sebb kívánságokkal a díszletek 
és bútorzat realizmusával 
szemben — bár az empire-
gyertyatartók a kandallóról el-
maradhatnának. — Sőt szeret-
nők, ha azok még sommásab-
bak és még inkább szimboliku-
sok lennének. 

Külön dicséretet érdemel a 
darabban szereplők szép szö-
vegmondása. Különösen Zilia 
Duca és Setét Lajos esetében 
örül a hallgató a vers gördülé-
sének, de az egész együttes elő-
adásának is nagy előnyéül kell 
ezt betudni. 

Az előadást egyetemi hallga-
óságunk figyelmébe ajánljuk. 

Koltay-Kastner Jenő 
egyetemi tanár 
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Egy mai költő kozmikus átjárói 
Pletykás kis zugban, girhes eszpresszóban 
a bütykös lábom rejtő félcipőmbe 
jó fogpiszkálóm szinte belevágtam, 
s bolond csikóm úgy elragadt magával, 
hogy légbeszállt, s alant maradt a tá j 
az emberekkel s törpékkel megáldva. 

Elkívánkoztam és messzire jutottam, 
kiváltam, mint a savóból a tejföl, 
s néhány más tejből alvadt buborék Is 
kacsintgatott föl rám és szállt utánam, 
— kötött bár köldökzsinór: ellenálltunk —. 
mondván: több tejföl nem terem alant, 

Váteszként írtam buborékjaimnak: 
törpétlenül a földet vonzani 
ú j -napközeibe! Tévely gést nekünk! 
A kétkedést teremtsük, hogyha nem volt, 
pityergést minden dalba, dalnokok, 
s lidérces lángunk harci zaj vidítása; 
porból valánk és az leszünk megint, 

A hirtelenben mímelés -tevők 
s zománcuk-féltő satnyák bámulása 
kisért, s a hólyag- bolygóhad dalolt 
ünneplősebbet. mint o t t lent, ahol 
a Köznapokból r ikkantottam össze 
egy-két kalendár' örök lapjait. 

S dudáltam újat, nagyszerűt és mégse 
hujántott senki lentről fölfelé: 
„Hogy volt! No, mester, ez a nóta kéne! 
A sötétségből szőjj nekünk eget 
s a pálmaágat majd csak megkapod, 
ha mind kihűlnek nálunk a szívek." 
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Nem tapsolt senki lentről fölfelé, 
csak megindultak mind az üzemek 
s olyan kormot és füstöt eregettek, 
hogy hólyag-bolygóhadammal leszálltam 
füstösen, s mármost egyetlen a kérdés, 
hogy bevesznek-e még az emberek? 

Lődi Ferenc 

Hozzászólás tanárképzésünk 
időszerű kérdéseihez 

f 

D I S Z hírek 
Az Egyetemi és Főiskolai 

DISZ-bIzottság által rende-
zett kari atlétikai versenyt a 
Pedagógiai Főiskola diszistái 
nyerték meg, magas pontfö-
lénnyel. 

• 
Az Orvostudományi Egye-

tem DISZ VB s DÍVSZ és 
az NDSZ hetében november 
16-án az Egyetemi és Főis-
kolai Diákklubban »Mit lá-
tott egy orvos Koreában« 
rímmel kiállítással egybekö-
tött előadást rendez, novem-
ber 18-án pedig a Központi 
Egyetem Aulájában ünnepi 
előadást tart az NDSZ meg-
alakulásának 10 éves évfor-
dulója alkalmából. , 

• 
Űj köntösben jelent meg a 

bölcsészkari faliújság 
gedi Bölcsész« címmel. A fa-
liújságon érdekes és bő cikk-
anyagot láthatunk a kar éle-
téből, rajzokkal, karikatúrák-
kal illusztrálva. 

• ; 
Megállapodás jött létre a 

Textilművek és a Pedagógiai 
Főiskola DISZ-szervezete kö-
zött az együttműködésre. A 
két szervezet az év folyamán 
kultúr- és sporttalálkozót 
több alkalommal fog ren-

dezni, s a szervezeti élet 
egyéb területein Is kicserélik 
tapasztalataikat. 

Megalakult az Orvosegye-
temi DISZ tánczenekara, 
melynek tagjai a zenekonzer-
vatóriumban letett vizsga 
után megkapták a működési 
engedélyt. 

• 
A Pedagógiai Főiskola II< 

éves magyar-történelem és 
az I. éves magyar-éneksza-
kós diszistái október 29-én 
Mindszentre mentek, hogy 
kultúrműsorral szórakoztas-
sák a mindszenti fiatalokat. 
Céljuk volt az is, hogy kap-
csolatot teremtsenek a két 
DISZ-szervezet között. 

• 

A Bölcsészkari DlSZ-szer-
vezet patronálja (az Április 
4 út 1. sz. alatti) új gimná-
ziumot. A DISZ-szervezet és 
az irodalmi szakkörök mun-
kájának segítése érdekében a 
Bölcsészkar 10 egyetemi hall-
gatót küldött ki. 

• I 
A DISZ jogi kari szerveze-

tének tagsága a DlSZ-bizott-
ság titkárának Simonyi Sán-
dor tanársegéd elvtársat vá-
lasztotta. • 

Mi, a gyakorló gimnáziu-
mok nevelői is nagy érdek-
lődéssel olvastuk Muhy Já-
nos egyetemi tanársegéd elv-
társ „Tanárképzésünk idő-
szerű kérdései" címmel meg-
jelent cikksorozatát. A cikk 
különös értékének tar t jak 
azt, hogy a jelenlegi keretek 
között, a mostani lehetőségek 
határain belül foglalkozik 
tanárnevelésünk időszerű 
kérdéseivel Helyesnek tart-
juk azt a megállapítását is, 
hogy az utóbbi évek folya-
mán jelentős változás tör-
tént a tanárszakos hallgatók 
nevelésében, azok szakmai 
és módszertani felkészültsé-
gének a teljesebbé tételében. 
A jelöltek más szemmel kez-
dik mór nézni a középisko-
lát, és a hivatástudat nélküli, 
„én úgysem lesnek tanár" 
egyetemista dióktípus is las-
san eltűnik mór a gyakor-
lók sorábóL 

Mivel a cikk ha röviden ís, 
de foglalkozik a gyakorló 
gimnáziumokkal is.. így azt 
hiszem, nem érdektelen, ha 
pór gondolattal kiegészítjük 
Muhy János tanársegéd elv-
társ cikkét 

A mi iskoláinkban a gya-
korlások alkalmával az első 
szembetűnő jelenség az. hogy 
a jelölteknek a szaktárgyi 
módszertanban nincs meg a 

legjobb esetben kétszeri — 
szakfelügyeleti látogatás túl-
ságosan kevés ahhoz, hogy 
a nevelő tudását, illetve fo-
gyatékosságát pár óra meglá-
togatásával felmérje, avagy, 
hogy a hibák felmérése után 
az adott tanácsok alapján 
a fejlődést segítse és ellenő-
rizze. 

Az elmondottak alapján 
valóban követelmény Muhy 
János elvtárs kérése, mely-
ben a szakmódszertani órák 
számainak revidiálását kéri, 
s egyben rámutat arra, hogy 
hiba az, hogy mind ezideig 
nem jelent meg sem központi 
tematika, sem megfelelő 
központi jegyzet a szakmód-
szertani előadásokhoz. 

Kétség nem fér ahhoz, 
hogy nagyon sokat jelentene 
egyes szaktárgyak módsze-
rének tisztázása. Ez nem-
csak a tanárjelölt képzés 
szempontjából lenne hasznos, 
hanem az egyetemi módszer-
tani szakelőadó, valamint a 
szakvezető tanár szómóra is. 

Egy megfelelő központi 
jegyzet a szakmódszertan-
hoz mór régi követelmény. 
De mindezideig a maga tel-
jességében nem kaptuk meg. 
így született meg a Radnóti 
gimnázium tanáraiban az az 
elhatározás, hogy a szaktár-

Az őszi nagy járőrverseny 
Hétfőn délelőtt a Bölcsész-

kar folyosóin élénk volt a 
hangulat. Itt is, ott is egy-
egy csoportot fogtak körül a 
fiatalok. Kint a szabadban 
szinte zuhogott az eső. Töb-
ben tettek is ilyenféle meg-
jegyzést: »No, jól kifogtá-
tok, legalább nem izzadtok«. 

— Nem baj, annál érdeke-
sebb lesz — válaszolta ne-
vetve Cs. Tóth Imre, az 
egyik járőr parancsnoka. 

— De eláztatjátok a ruhá-
tokat — óvta a készülőd őket 
valaki. 

— Az egyetemi DlSZ-bi-
zottság ad ruhát is, meg ci-
pőt is — adta meg a felvllá-

160 részvevővel tartott a v e « 
seny. Mindegyik járőrt külön 
indították s mérték az időt, • 

Kedden este a Központi 
Egyetem aulájában gyűltek 
össze a kétnapos DISZ jár" 
őrverseny részvevői, hogy 
meghallgassák a küzdelem 
értékelését. Az ünnepséget 
Nyíri Antal elvtárs, a Böl-
csészettudományi Kar dé-
kánja nyitotta meg, majd 
Lazur Barna, a Szegedi 
Egyetemi DISZ Végrehajtó-
bizottság sportfelelőse értén 
kelte a versenyt. 

— A Szegedi Egyetemi 
DISZ Végrehajtóbizottság ne-

kellő jártasságuk. Ez külö- munkaközösség az isko-
nösen észrevehető akkor, mi- i á n belül elkészíti minden 
dőn a meglátogatott órák 
elemzésére és egyes részle-
teinek a boncolására kerül 
sor. A tanítások alkalmával 
pedig még inkább észlelhető, 
hogy egyes jelöltek tanítása 
azért sikerült inkább, mert 
jó érzékkel rendelkező ne-
velőegyéniségek és nem pe-
dig tudatos óravezető, terv-
szerűen dolgozó nevelök. At-
tól a rövid gyakorló időtől 
pedig, melyet a gyakorló 
gimnáziumokban a jelöltek 
eltöltenek, nem lehet csodát 
várni. Annál is inkább nem, 
mert eddig a tanárjelöltek 
létszáma miatt — egy neve-
lőhöz 10—15 volt beosztva — 
nem volt lehetőség a jelöl-
tekkel való hosszabb egyé-
ni foglalkozásra. 

Ezt a kevés foglalkozásból 
eredő hiányosságot, az isko-
lába kikerülő fiatalok is ér-
zik. A velük való beszélge-
tés alkalmával, avagy az 
óralátogatások során az em-
ber meggyőződik arról, hogy 
a nevelő tudja ugyan a szak-
tárgyi anyagát, de nincs tisz-
tában teljes mértékben az 
anyag nevelési, vagy didak-
tikai lehetőségeinek teljes 
kiaknáaási módjával. Ez pe-
dig komoly hiba, mert ha a 
tanárjelölt véglegesen isko-
lához kerül, pontosan a mód-
szertani továbbképzés az. ami 
a legnehezebben megvalósít-
ható. Egyrészt azért, mert 
kevés az ilyenirányú mód-
szertani kiadvány, másrészt 
pedig az évenlként egyszeri — 

tárgynak a módszertanát, és 
kellő bírálat után kijavítva, 
a kérdéses tételek tisztázása 
utón szert tesz egy olyan 
munkára, mely legalább az 
alapproblémiáttfjaji biztosítja 
a legteljesebb egységet. 

Most, a cikknek a megjelené-
se után, előbbre vigyük a neve-
lőképzés ügyét, a Radnóti Gim-
názium vezetőségének az az el-
gondolása, hogy a Neveléstu-
dományi Intézet, az MB és a 
pedagógusok bevonásával an-
kétok keretében vitassuk meg a 
már elkészített munkát. Ha 
kell, azokat egészítsük ki, il-
letve javítsuk ki a hibáit. Vég-
ső formájában pedig bocsássuk 
a hallgatók rendelkezésére, 
így legalább egységesebb ala-
pokat teremtünk, amelyekre 
nemcsak a tanárok, hanem a je-
löltek is építeni tudnak. 

Természetes, hogy az itt fel-
vetett gondolat csak egy prob-
léma a sok közül. Érdemes 
lenne azonban foglalkozni más 
vonatkozásokban azzal is, hogy 
az iskolába kikerült új nevelők 
miben látják a nevelöképzés 
erényeit és hiányosságait. És 
érdemes lenne Muhy elvtárs-
nak foglalkoznia a gyakorló 
gimnáziumok feladataival és 
azok időszerű kérdéseivel. 

Bánfalvi József 

OKTÓBERRŐL 
1948 tavaszán történt ve-

lem a nagy dolog: a párt az 
egyetemi ifjúsági mozgalom 
kulturális munkatársának ja-
vasolt. 

Fellelkesített ez a bizalom. 
Teljes erővel fogtam a mun-
kának, hog•> legalább rész-
ben megérdemeljem, 

Es par hónap múltán — 
magas láztól lihegve, levegőt 
kapkodva hányódtam az 
ágyban... Kidőltem a sor-
ból nem is pár hétre. Ke-
serves hosszú időre. 

Nemcsak a túlfeszített 
munka tette ezt, jól tudom. 
A nyomorúságos gyermek-
korból vézna, rosszultáplált 
testet hoztam, mely nem bír-
hatta erővel. 

Ennek a nagy defektet ka-
pott fizikumnak a helyreho-
zása éveik idegszaggatóan 
szívós harca nélkül nem 
ment. Másoknak is «ehéz 
volt élet-halál küzdelmem. 
Az enyéimnek, testvéreim-
nek, barátaimnak, elvtársa-
imnak nem kevesebb fára-
dozásába került, hogy meg-
mentsenek az életnek, mint 
saját magamnak. 

Elfelejthetem-e azt a ször-
nyű éjszaliát, mikor minden 
percben azt lehetett várni, 

hogy elv érzek, apám kisba-
báiban rohant 20 fokos hi-
degben orvosért? Elfelejt-
hetem-e az orvost, aki éj-
szakába nyúló lótás-futás 
után habozás nélkül ült ke-
rékpárra a dermesztő haj-
nali szélben, s a jeges úton 
majd kezét-lábát törve igye-
kezett hozám? 

— Ne félj, itt vagyunk 
melletted — biztatott édes-
anyám, s a kezem fogta erő-
sen. CsaSk egy-egy percre 
tűnt el a szomszéd szobában, 
hogy feltörő könnyeit eltűn-
tesse sebtében. Csakugyan 
mellettem voltak mindig. 
Ezért mertem a kockázatos, 
kötélidegeket, szívós fiziku-
mot igénylő műtétbe — negy-
vennégy kilósán belemenni, 
ezért nem haltam bele a 
sebész könyörtelen élű ké-
sébe, — aki maga se hitte, 
hogy kibírom, — ezért nem 
döntött sírba két év múltán 
a másik halálosnak mutat-
kozó nyavalya. Tudtam, hogy 
nemi vagydk egyedül. 

! Tudtam, hogy a családom, 
, barátaim, orvosaim segítő 
jobbjában az egész társada-
lom. az egész nép keze me-
leget kell éreznem. Azét a 

társadalomét, mely számára 
nem frázis, hanem megfog-
ható valóság, hogy „legfőbb 
érték az ember". 

Enélkül a társadalom nél-
kül rég elpusztultam volna. 
Enélkül a társadalom nélkül 
a rokonaimnak szikrányi 
módja se lett volna arra, 
hogy annyit áldozzanak ér-
tem, — e nélkül a rend nél-
kül nem öveztek volna ba-
rátaik, elvtársak, orvosok, 
szerető szívek, a legelké-
pesztőbb bajok idején. 

Ennek a társadalomnak 
köszönhetem, hogy szeretek, 
haragszom, hevülök, gyűlö-
lök, lélegzem, dolgozom, — 
s hogy megsimogathatom a 
párom kezét. 

Ennek a társadalomnak 
köszönhetem, hogy élek. 

Ez a társadalom az 1917-es 
és 1945-ös események hőse-
inek köszönheti létét. 

Ezeknek a hősöknek szí-
vét pedig a dicsőséges Ok-
tóberi Forradalom lángjai 
hevítették acélossá. 

Néhány éve — valami tu-
dósításért — hatalmas, piros 
fedelű könyvet kaptam ju-
talmul, Ambumféle, szép 
könyv, tele képekkel és meg-
rázó szöveggel. Mihelyt be-

indul a járőr. 
gosítást Lazur Bama elvtárs, 
az egyetemi DISZ végrehaj-
tóbizottság sportfelelőse. 

— Gyerünk Miska mi is — 
szólt oda Ilia Mihály évfo-
lyamtársának, Szaíontai Mi-
hálynak. Szalontai végignéz 
társain. Valamennyi csupa 
erős fiatalember, akikkel 
nem lesz könnyű lépést tar-
taniok. Mérlegelte a dolgot, 
de aztán hirtelen felderOl a 
képe: — Gyerünk — s aztán 
ő is beállt a csoportba. 

Készen volt már a raj, in-
dulhattak a felszerelésért. 
Bent a Központi Egyetem 
egyik szobájában kapták 
meg a ruhát, meg a cipőt. 
Egy overáll, egy pár cipő, de-
rékszíj. Akár a katonaságnál 
És amikor magukra öltötték 
a ruhát, egyszerre katonás 
lett a magatartásuk is. Meg-
választották a járőrparancs-

vében köszöntöm a megje-
lent elvtársakat és köszöne-
tet mondok azoknak, akik a 
járőrversenyben részt vettek 
— mondta Lazur elvtárs. Ez-
után fpglalkozott a verseny 
tapasztalataival, végül is-
mertette az eredményeket. 

— A járőrök közül az első 
helyet a Pedagógiai Főiskola 
1. járőre, Horváth Mihály 
járőrparancsnok vezetésével 
érte el. A húsz kilométeres 
távolságot két óra tizenhét 
perc alatt tette meg ez a 
járőr. A második helyezést a 
TTK Greguss Akos járőre 
érte el 2 óra 20 perces ered-
ménnyel. A harmadik helye-
zést a TTK Tóth Béla jár-
őre érte el 2 óra 32 perces 
eredménnyel. 

A karok versenyében a 
Bölcsészkar járőrei közül Cs. 
Tóth Imre járőre lett az első. 

Motorcsónakkal harc a győzelmi pontokért, 

lelapoztam, mindjárt láttam, 
hogy nagy fkincs ez. 

Ha fiam lesz, s meg is nő 
kicsit, elmesélem neki, ki ez 
a hatalmas homlokú, hu-
nyorgás szemű, szakállas fér-
fi Itt a legelső oldalon, S ki 
ez a göndörhajú, merész te-
kintetű, sovány fiatalember 
mögötte, aki egy grúziai kis 
falu kunyhójában látott nap-
világot, s ki ez a nyesett ba-
júszos, bátor arcú vasműn 
kás, meg ez a lóratermett, 
nagybajúszos, akik annyiszor 
lesújtottcík a fehér hordákra. 

Bizonyosan merész gondo-
latok rajzanak majd fiam 
gyermeki homloka mögött. 
Sok mindent tud ő akkor 
már az elmúlt világ hősei-
ről. Bátor hajósokról és re-
pülőkről, halált megvető 
kaszás hadakról, a tudomány 
vértanúiról és a szabadság 
régi barrikádjainak harco-
sairól. 

De ha ezeket a képeket 
nézegeti és én mesélek neki, 
megérti majd. hogy az igazi, 
a felejthetetlen, a sorsdöntő 
szilaj roham, a világformáló i 
vállalkozás a Téli Palota ud 
varán dübörgött 1917 
berében. 

nokot. Mindenki tudta, h-j;y 
a bölcsészkaron Cs. Tóth 
Imre a legerősebb. Erejéről 
szinte legendák szóltok, ö t 
egymásra rakott széket ki 
tud nyomni egy kézzel. Ere-
jéért és ügyességéért esett rá 
a választás. 

Amikor mindezzel készen 
lettek, megkapták a menet-
vonal-vázlatot, s megindulta 
járőr. Megkezdődött a ver-
seny. A járőrnek több mint 
20 kilométert kellett meg-
tenni a legrövidebb Idő alatt. 
A Tiszán motorcsónakkal 
keltek át. Űttalan utakon 
haladtak tovább Szőregig s 
aztán a műúton vissza a Du-
gonics térre. 

A verseny eredményét nem 
tudták meg azonnal, hiszen 
szombaton és hétfőn mintegy 

A TTK-n Greguss Ákos jár-
őre, a Jogi Karon pedig 
Fejtő József járőre érte el a 
legjobb eredményt. 

A járőrverseny értékelése 
után Moll János elvtárs, a 
Haladás Sportkörének elnöke 
kiosztotta a jutalmakat, majd 
egy pár szóban méltatta a 
járőrversenyt. Elmondta Moll 
elvtárs, hogy sikerült szemé-
lyesen is figyelemmel kísér-
nie a járőrversenyt és az a 
meggyőződése, hogy az a lel-
kesedés, melyet tapasztalt a 
DISZ-fiatalok részéről, ha 
nem lanyhul az elkövetkező 
időben, érezteti majd hatá-
sát más sporteredmények el-
érésében is. Ezután Nyíri 
Antal elvtárs zárószavaival 
ért véget a kétnapos járőr-
verseny, B. J. 

1911 o\tó-
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1955. o k t ó b e r 196. 

Látogatás az e g y e t e m i m e n z á n 
Ervek és ellenérvek 

Több mint 2 000 egyetemi 
hallgató és dolgozó étkezik 
az egyetem menzáin. Megle-
hetősen nehéz feladat ennyi 
embernek úgy főzni, hogy 
mindenki meg legyen elé-
gedve a menü összeállításá-
val, az ételek ízéved. stb., 
meft hiszen a közmondás is 
azt tartja: „Ahány Iház, any-
nyi szokás". Látogatásaink 
alkalmával igyekeztünk mi-
nél több helyen érdeklődni, 
és minél több adatot össze-
gyűjteni nemcsák az étke-
zőktől, hanem a menza veze-
tőségétől Is. 

Szombaton délben toppan-
tam be a Beloiannisz téri ét-
kezde helyiségébe, ismerőse-
im örömujjongása közepette. 
Kissé kárörvendve kérdezték 
meg, hogy talián én is átpár-
toltam ide. Mikor elárultam, 
hogy mi a célom, még na-
gyobb lett a derültség. Szí-
vélyesen kínálgatták, hogy 
kóstoljam meg az ebédet. 
Egyhangú véleményük az 
volt, hogy a paradicsomleves 
kozmás. Magam is tapasztal-
tam, hogy a leves íze bizony 
kifogásolható. A második fo-
gás kelkáposztafőzelék voit j 
pörkölttel. A pörköltben hús ! 
helyett igen rossz kinézetű! 
„belsőségdarabkák" voltak.; 
Befejezésül mérges-zöldes 
színű, savanyú, és eléggé ne-, 
hezen elráglható almát tállal-, 
tak. Ezetk után megnéztem 
a panaszkönyvet is. Voltak 
benne dicsérő sorok és ne-
heztelő mondatok egyaránt. 
A hetedik oldalról a követ-
kező sorokat idézem: „A mai 
karfiol levesben 3 cm-es ku-
kacot találtam. Nem ilyen 
hússal szeretjük a levfst, 
több figyelmet kellene fordí-
tani a tisztaságra. Keltezés: 
IX. 15. Prókai Andrásné." 
A következő rovatban X. 16-i 
keltezéssel, Farkas aláírás-
sal a panaszkönyv eme sora-
ira a következő elintézési 
módot találtuk: Ígérjük, 
hogy az elkészítő figyelmét 
felhívjuk, hogy gondosabb 
munkát végezzen. 

Ügy gondoljuk, hogy az 
Ilyen 6úlyos panaszokat a 
fenti eflintézési mód nem 
oldja meg. Véleményünk sze-
rint a menza vezetősége csak 
akkor tud eredményesen vál-
toztatni munkáján, ha szem-
benéz a problémákkal, ha a 
hibák kivizsgálását nem for-
málisan végzi el. Az ilyen el-
járással nemcsak önmagát 
álltatja, de megnehezíti az 
étkezők jogos panaszainak 
orvoslását is. Hogy a vezető-
ség nem áll (hivatása magas-
latán a bajok megoldása te-
kintetében, azt bizonyítja 
Farkas elvtársnak az Egye-
temi Pártbizottsághoz inté-
zett levele is. A levelet az 
alábbiakban közöljük: 

Szegedi Egyetemi Párt-
bizottság! 

S z e g e d . 
Hivatkozással f . hó 21-én 

kelt levelűikre, közlöm az 
Egyetemi Partbizottsággal, 
hogy az abban foglaltakra 
a következőket tudom vála-
szolni: 

15 dkg kenyér adag dk nem-
hogy kisebbek lettek volna, 
megállapítható, hogy inkább 
nagyobbak. Arra a panaszra, 
hogy vasárnaponként ehe-
tetlenül kemény galuskát 
kapnak és hogy keserű kon-
zerv szárnyast adtunk volna 
ki, a magunk részéről olyan 
megállapítást és nyilatkoza-
tot adhatok, hogy ez csak a 
leányok pihent agyában szü-
lethetett meg, mert ilyesmi-
ről mi nem tudunk. A Di-
ákbizottság hét hónap óta 
működik, két hónap alatt a 
mai napig semmiféle panasz 
nem érkezett be hozzánk. 
Én megállapítottam azt úgy 
a kiutalásokból, mint a lefő-
zött ételekből, hogy ezek a 
panaszok rosszindulatú meg-
nyilvánulások, szeretném azt, 
ha a Diákbizottság ellenőrző 
tagjaitól Krajkó elvtárs ér-
deklődne, hogy az említett 
panaszok megfelelnek-e a va-
lóságnak, mert szerintünk 
nem. 

Farkas István 
t. v. 

A kritikai észrevételeknek 
ilyen sommás és felületes 
elintézésévdl nem érthet 
egyet sem az Egyetemi Párt-
bizottság. « m az étkezők A 
mostani látogatásunk is azt 
bizonyítja, hogy az étkezők 

sok kifogása indokolt. Ha a 
vezetőség ezt nem veszi fi-
gyelembe. vagy pedig a fen-
ti formális megoldásokat vá-
lasztja fennáll annak a ve-
szélye, hogy a hibák terjedé-
sét önmaga is elősegíti, ahe-
lyett, hogy elejét venné 
azoknak. 

A fentiek alapján azt is hi-
hetné valaki, hogy az egye-
tem dolgozói eléggé váloga-
tósak. Éppen ezért hallgas-
suk meg néhány hallgató 
véleményét. Szőke" Sándor 
orvostanhallgató véleménye 
az, hogy a leves mindig egy-
ízű, gyenge az ételek minő-
sége, zsírtalan, a húsadag 
kicsi, a főzelék és a tészta is 
kevés. A személyzet kiszol-
gálása néha eléggé lassú. 
Csütörtökön (október 27-én) 
egy órát kellett várni. Ha 
néha az előadások miatt 2 
óra után jönnek, előfordul, 
hogy bizonyos ételeket már 
nem tudnak kiszolgálni, és 
egyszerűen kijelentik, hogy 
elfogyott. Blaskovics Béla 
hallgató elmondja, (hogy négy 
éve eszik a menzán, a hiá-
nyokat többször jelentették, 
azonban jóindulatú bírála-
tuknak nem sok hatását ta-
pasztalták. 

A hallottak és látottak 
után felkerestem Farkas elv-
társat, a menza vezetőjét. El-
mondtam tapasztalataimat. 
Farkas elvtárs igyekezett 
egyet-mást megmagyarázni. 
Kétségtelen az, hogy több 
esetben indokolatlanul túloz-
zák a meglévő hibákat. Való-
ban nem a menza vezetősé-
gének a hibája az, hogy a 
(húsellátás gyenge. Naponta 
3000 adagot kéül előállítani 
a menzán, ehhez az egy heti 
húsadag 475 kg. Ezt a hiányt 

belsőséggel, fejlábbal igye-
keznek pótolni. Néha meg-
történik, hogy a kiutalt hús-
mennyiséget nem kapják, 
meg teljes egészében. Meg-
néztük az étlapot. Az október 
23—29-ig terjedő időre ösz-
szeéllított menű valóban 
eléggé változatos. Azonban 
megállapítható az, hogy az 
ételek ize nem mindig kifo-
gástalan. A menza dolgozói 
is elismerik, hogy a szaká-
csoknak e téren még lenr.e 
mit tenniök. 

Sokan kifogásolták, nem-
csak az étel minőségét, de 
mennyiségét is. Ezért megkí-
séreltük a menű alapján 
megállapítani a kalóriameny-
nyiséget. 1 ebédhez 2 deka 
zsírt. 15 deka száraz tésztát, 
avagy 50 deka burgonyát, kb. 
5—10 deka húst használnak 
fel. Kenyérfejadag 15 deka. 
Farkas elvtárs állítása sze-
rint. havi. illetve heti átlag-
ban a szükséges kalórameny-
nyisége az ételeknek meg-
van. Véleményem az, hogy az 
emberek általában nem havi 
és heti átlagban táplálkoz-
nak, hanem naponta szeret-
nek jóllakni, illetve naponta 
háromszor szeretnek jóllakni. 
Tehát nézetem szerint helyes 
volna, ha a napi karóriameny-
nyiség is napi átlagban volna 
meg. 

Rövid pár sorban megpró-
báltuk elmondani azt, amit 
tapasztaltunk, szeretnénk, ha 
véleményünket többen is ki-
egészítenék. Hisszük, hogy a 
menza dolgozói mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy az egyetem hallgatóit 
minél ízletesebb és tápérték-
ben gazdagabb étellel szol-
gálják ki. 

M. 7. 
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A Bolgár Tudományos 
Akadémia Fizikai Intézeté-
ben berendezés alatt áll az 
atomfizikai osztály, amely-
nek laboratóriumaiban a 
víz, az ércek, az ásványok és 
a kozmikus sugarak termé-
szetes rádióaktivitását vizs-
gálják majd. Ennek az osz-
tálynak az a feladata, hogy 
meghonosítsa Bulgáriában a 
békés célokat szolgáló atom-
kutatásokat. 

• 
Rusztaveli -A tigrisbőrös 

lovag» c. művének Weörös 
Sándor fordításában megje-
lent ú j magyar kiadásáról 
megemlékezik az «Inosztran-
naja Lityeratura» 2. száma. 

• 

Október 2-án Brnó dolgo-
zói békemanifesztációval tisz-
telték meg a Kunicovén 
meggyilkolt 1316 hazafi em-
lékét. 

•' 
A német írószövetség kong-

resszusa november 20—24. 
között ül össze Berlinben. A 
kongresszuson Anna Seghers 
mond beszámolót a német 
irodalom politikai és művé-
szi problémáiról. A vezető-
ség munkájáról Eduárd Clau-
dius első titkár számol be. A 
kongresszuson a Német De-
mokratikus Köztársaságban 
működő 270 írón kívül mint-
egy 150 nyugat-németcrszági 
író és külföldi vendég vesz 
részt. 

» • 

A műemléknek nyilvání-
tott somorjai Árpádház-kora-
beli templomban a fal mész-
rétege alatt értékes régi fal-
festményekre bukkantak. 
Feltárásukat megkezdték. 

• 
Prágában a városi nép-

könyvtárban megnyílt a gyer-
mek-alkotóművészeti ver-
senyre beküldött alkotások 
kiállítása. 

• 
Az idei színházi évad a 

Szovjetunióban is a mai tár-
gyú, ú j darabok «előretöré-
sét- ígéri. Elkészült és be-
mutatásra vár egyebek közt 
Pogogyin ú j darabja, a «Szűz-
földek», Jacobson «A vén 

. tölgy- c. drámája, Leonov 
| «Az aranyos hintó- c. darab-

jának átdogozott változata és 
Csepurin «A szeretet forrása» 
c. műve. 

• 

Üj mezőgazdasági főiskola 
nyílt Lublinban. Lengyelor-
szágnak ez a hetedik mező-
gazdasági főiskolája. A fő-
iskola általános mezőgazda-
sági, zootechnikai és állator-
vosi tanszékkel rendelkezik. 
Az 1955—56. tanévben több 
mint 1500 fiatal tanul ezen 
a főiskolán, ezenkívül 500-an 
vesznek részt a főiskola le-
velező tanfolyamain. 

• 
Henry Francis Ca"ry és 

Longfellow klasszikus Dante-
fcrdításai után nincs könnyű 
dolga annak a költőnek, aki 
ismét Dante angolnyelvű tol-
mácsolására vállalkozik. D. 
L. Sayers mégis megkísérelte 
a nehéz feladat megoldását 
és lefordította a «Purgató-
rium—ot. A kritika vegyes 
érzelmekkel fogadja a fordí-
tást, a -Daily Worker« dicséri, 
más lapok erősen bírálják, az 
-Observer« kifogásolja -ször-
nyű archaizmusait«. 

* 
Emberies érzésű, becsüle-

tes természettudósok az el-
múlt évtizedben nem egy-
szer emelték fel tiltakozó 
szavukat az atomenergiának 
háborús célokra való felhasz-
nálása ellen; így tett Nor-
bert. Weiner, a jeles mate-
matikus és Róbert Oppenhei-
mer, a kitűnő atomtudós. * 

A csehszlovákiai Lucina 
völgye Zermanicenél hosz-
szú tóvá változik nemsoká-
ra. hogy vízzel lássa el a 
Klement Gottvald Üj Kohót. 
A völgy lakosai számára a gát 
felett. Sobésovice mellett 
építettek ú j falut, amelyben 
50 kis családi ház várja már 
az ú j lakosokat. 

Stratfordban, Shakespeare 
szülővárosában, állandó 
Shakespeare-színház ját-
szik pár év óta, s Londonból 
és az egész világból tódul-
nak oda a Shakespeare-ra-
jongók, hogy egy-egy nagy 
tragédiát vagy vígjátékot 
Shakespeare szülővárosá-
nak történeti keretében lát-
hassanak. Az idén nyáron, 
az ünnepi játékok során, a 
„Macbeth"-et újították fel, 
a nálunk is jól ismert Lau-
rence Olivier-rel és Vivian 
Leigh-vel a főszerepekben, . 

Október 25—26-án Szege-
den tartózkodott Nikola 
Minkov docens, a Szófiai Er-
dőgazdasági Főiskola mate-
matikai tanszékének vezető-
je. Itt tartózkodása alatt 
megtekintette a Bolyai és a 
Kísérleti Fizikai Intézetet. 
Nagy elismeréssel nyilatko-
zott a Bólyai Intézet könyv-
táráról és különösen folyó-
irattáráról. Minkov elvtárs 
eszmecserét folytatott Kal-
már László professzorral a 
matematika-filozófia kér-
déseiről. 

Az Orvostudományi Egye-
tem Dékánja folyó évi októ-
ber hó 31-én összoktatói ér-
tekezletet tartott, ahol az 
egyetemi oktatók előtt álló 
legfontosabb feladatokat tár-
gyalták meg. 

* 

A Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi 
Kara mezőgazdasági jogi tan-
széke mellett szervezett 
szakkör tagjai meglátogatták 
a makói „Üttörő TSZ"-t. Itt 
igen gazdag anyagot gyűj-
töttek össze a termelőszövet-
kezet fejlődéséről, (munka-
egységérték, földterület, ál-
latállomány stb ) Ezt az 
anyagot később majd grafi-
konokon feldolgozzák és hoz-
záférhetővé teszik a Tudo-
mányegyetem összes hallga-
tói számára. 

• 
Tudor Vianu, a bukaresti 

Tudományegyetem tanára 
november hó 3-án látogatást 
tett a Pedagógiai Főiskola 
román tanszékén és hossza-
san elbeszélgetett a román 
szakos hallgatókkal. 

• 
Hetényi Géza akadémikus, 

az I. sz. Belgyógyászati klini-
ka igazgatója a Német De-
mokratikus Köztársaságba 
utazott, ahol a Német Bel-
gyógyász Napok lipcsei ülé-
sén meghívott referense az 
arteriosclerosis kérdésnek. • 

Az állam- és jogtudományi 
karon az 1955—56-os iskolai 
évben a levelező oktatás kb. 
100 fővel megindul az IV-II. 
és III. évfolyamon. 

* 

Október 24-én a szegedi 
Pedagógiai Főiskola az MSZT 
alapszerv, Micsurin születé-
sének 100. évfordulója alkal-
mából jólsikerült ünnepsé-
get rendezett. Ugyanezen a 
napop nyílt meg ízléses és 
gazdag anyaggal a Micsurin 
kiállítás, a Főiskola tanács-
termében. 

• 
J u r a j Spitzer. a Szlovák 

Tudományos Akadémia iro-
dalomtörténeti kutató inté-
zetének helyettes igazgatója 
november 4-én látogatást 
tett a Pedagógiai Főiskola 
szlovák tanszékén. 

• 
25 évi lelkiismeretes mun-

kája elismeréseképpen jubi-
leumi jutalomban részesült 
az Orvostudományi Egyete-
men Zétényi Margit, a 
Gyógyszertani Intézet titkár-
nője. 

JAPANBAN a békeharcosok 
az atomfegyver eltiltását köve-
telő mozgalmat összekapcsol-
ják a létesített, illetve létesí-
tendő atomtámaszpontok elle-
ni tiltakozással. Sunagawa vi-
dékén a lakosság tellépése kö-
vetkeztében mlndezideig nem 
tudták megkezdeni a tervbe-
vett atomtámaszpont építését. 
Nemrégiben 3500 személy uta-
zott Sunagawába és csatlako-
zott az ottani tömegellenállás-
hoz. A hárommillió dolgozót 
egyesítő Japán Szakszervezeti 
Főtanács szintén támogatja 
Sunagawa lakóinak mozgal-
mát. A Főtanács felhívására 
ötezren utaztak Sunagawába, 
ahol napirenden vannak az 
atomfegyverellenes tüntetések. 

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

lapja 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadia: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizottsága. a Tudo-
mányegyetem rektora, az Orvos-
egyetem dékánia. a Főiskola igaz-
gatóia. a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

( - ¿ e b i . - ) 

Vízszintes: 1. Idealista né- zószó is. 10. A francia rene-

Szegedl Nyomda Vállalat 
Felelő« vezető: Vincze Györgr 

tnet filozófus, a porosz jun-
kerek ideológusa. Hatása kü-
lönösen az imperializmus ko-
rában vált erőssé. 11. PEO. 
12. Igazihitű. 13. Sorszám rö-
vidítés. 14. Csapás is van 
ilyen. 16. A függ. 33. ruha-
darabban. 18. Számára. 19. 
Játékvezetői tanfolyam. -. 21 
Esdő betűi keverve. 22. Seb 
az előbbihez hasonló módon. 
23. j . : . Isten, jót ád — 
szokták mondani. 25. Az 
egyik nyelvemlékünkben 
előforduló helyhatározói rag. 
26. Német tojás. 27. Panasz. 
29. Tanár rövidítése. 30. Fel-
kiáltás. 31. Római pénz. 32. 
Sír. 34. Olasz költőnő, álné-
ven Sibilla Aleramo. 36. El-
lentétes kötőszó. 37. Latin 
prepozíció. 39. Fa tartozék. 
41. Két ötvenes Rómában! 
43. A nyugat-nemzedék egyik 
kiemelkedő tagja. 46. Építő-
anyag 47. EEM. 49. Vén ci-
gány. 50. Levelet készített. 
51. Való. 53. A modern har-
cászatban mind kevesebb 
szerep jut neki. 54. 160. lap. 
55. Latin érc genitívusa. 57. 
Ford.: évszak (első betű hi-
ány.) 58. DLO. 59. Még 1953-
ben. 62. Görög névelő rago-
zott formában. 63. Az anek-
dota magyar műfajának 
egyik legjellegzetesebb kép-
viselője. 

Függőleges: 1. Az angol 
költészet „második atyja". 
Főműve a Tündérkirálynő c. 
eposz. 2. Török költő XV. 
században, Ali : : . . 3. Téli 
úttisztító eszköz. 4. Görög 

szánsz egyik legkiemelke-
dőbb lírikusa. 15. Személyes-
névmás. 17. Hölgy. 19. A 
nagy mesemondó. 20. A cin-
quecento második felének je-
lentős költője. Rinaldó c. 
eposzával már JS éves korá-
ban jelentős hírnévre tett 
szert. 23. Kettőzve: gyermek-
játék. 24. ZZ. U7. Ford.: ne-
vet dédelget. 23. Mesebeli 
alak. 30. Sereg. 33. Ruhada-
rab. 35 fi'lcsszikus reminisz-
cencia egy francia költő-cso-
port nevében (fon.). 37. Kö-
veszt. 38. Aeneas szerelme. 
40. Ady barátja és mecénása. 
42. A pásztortársadalom 
egyik igen fontos tényezője. 
44. Juttat. 45. Táplálló ital — 
•tájszólással. 46. Könnyűvérű, 
léha., 48. Villon verseinek el-
ső kiadója. 50. Állati pohár. 
52. Kettőzve: gyermek cse-
mege. 54. A szegedi nyelv-
járás ezt csinálja. 56. Ösi, 
keverve. 57. SNA. 60. Dús 
szélek! 61. Egyszerű gép. 

Beküldendő: Vízszintes: 1., 
34., 43., 63. Függőtleges: 1,, 
ÍB„ 20., 35., 40., 48., sz. sorok 
megfejtése. 

A megfejtéseket a Szegedi 
Egyetem Szerkesztőségébe, 
(Szeged, Felszabadulás u. 5. 
sz.) postán, vagy pedig a 
szerkesztőségi levelesládába 
(Felszabadulás u. 5. sz. alatti 
kapu) kell eljuttatni. A borí-
tékon tüntessük fel a „rejt-
vényrovat" szócskát. 

Beküldési határidő: no-
vember 19. A megfejtők kö-
zött 10. forduló után a Szer-

5. U a m i n t a v i z s z . 2 6 k e s z t ö s é g é r t é k e s könyvju, 
6. Nemzeti Vállalat. 7. HOI. . „_ . . , . , . 1 
8. Ila. Szegeden nevelkedett t a I m a t f o * kisorsolni, 
költőnő. 9. Van ilyen határo-, Helyes megfejtés 10 pont 

Mindenről — mindenfelől 
HAINAN SZIGETE a délkínai-tengerből emelkedik 

ki. Kínának ez a második legnagyobb szigete. Területe több 
mint 34 ezer négyzetkilométer. Kedvező éghajlatáért és föld-
jének termékenységéért a „Kincsek szigete" nevet kapta. 

Halnan egyes vidékein évente háromszor terem a 
rizs. 1953 végén a földreform befejezése után megkezdődött 
a szigeten a parlagon heverő földek megművelése. Az idén 
a gabonafélék termése 28.5 százalékkal meghaladta az 1939-
ben elért legmagasabb szintet. 

A felszabadulás után a szigeten több mint 40 állami 
ipari üzemet építettek, illetve állítottak helyre és bővítettek 
ki. 

Az elmúlt héten a holland határ közelében lévő Bree 
falut övező erdőségben megtalálták Gaston Reynders öt-
éves kisfiú holttestét. A gyermeket megfojtották, s testén 
ütések nyomai látszottak. A rendőrség a dráma egyik 
szemtanújának feljelentésére néhány órával később letar-
tóztatta a gyilkost: egy 12 éves fiút, aki azonnal vallott. 
Mint mondotta: nemrégiben cowboy- és indiánfilmet lá-
tott, s most játszópajtásán meg akarta ismételni azt a 
jelenetet, amely a filmben nagyon tetszett neki. A fiatal 
bűnözőt gyermekbiróság elé állítják. 


