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SZEGEDI EGYETEM 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

XIL évi. 20. szám 1955 november 24. Ara 40 fillér 

Az elmúlt tíz esztendő eredményeire büszkék lehe-
tünk. Népünk nemcsak azért akar békét, hogy meg-
óvja eddigi alkotásait, hanem azért is, hogy újabb 
nagyszerű műveket hozhasson létre a közjólét növe-
lésére. 

(A Szabad Nép 1955. évi novembei 
hó 14-1 vezércikkéből.) 

„Legszebb emlékként a dolgozók 
szeretetét visszük magunkkal" 

A szovjet delegáció látogatása Szegeden 
Csütörtökön, november 

11-én felbolydult méhkashoz 
basonlitott a szegedi tanács-
háza elnöki szobája és elő-
tere. Sürgő-forgó férfiak, asz-
szonyok érkeztek egyre-más-
ra, izgatottan, szinte futva, s 
mindegyikük szorongatott a 
kezében valiamit. A szegedi 
üzemek dolgozóinak küldöt-
tei voltak ezek az emberik, s 
a kedves vendégeknek szánt 
meglepetéseket hozták: sze-
gcdi papucsot, bársonytokos 
halbicskát, vérpiros paprika-
fűzért, népi himzésű kendő-
ket. A város népművelési 
osztálya a Tiszatáji Magvető 
kiadványaival kedveskedett: 
két fiatal szegedi író, Lödi 
Ferenc és Dér Endre kötetei-
vel. 

A meglehetősen nagy sür-
gés-forgás és izgalom ellené-
re senkinek eszébe se jutott 
Ingerlékenyen idegeskedni. 
Jóle3Ő, mosolygós izgalommai 
láttak az iparművészek is 
feladatuknak: egy-egy fűz-
vesszőből font, szépen festett 
miniatűr garabolyba igyekez-
tek ízlésesen elhelyezni az 
ajándékokat. 

Szeged dolgozói úgy fogad-
ták a szovjet parlamenti de-
legáció tagjait, ahogyan a 
régóhajtott, szerető testvércT 
ket szokás. Érkezésük hírére 
végigvonultatták bensejiik-
ben azt a sok rokoni gesztust, 
testvéri szívvel nyújtott se-
gítséget, melyet a Szovjet-
uniótól kapott megyénk és 
városunk. A Szegedi Textil-
művekben szovjet gyárakban 
készült, automatizált gépek 
végzik az özön emberi fára-
dozást megtakarító munkát; 
a Falemezgyárban a szovjet 
tapasztalatok segítségével új 
üzemrész épült, a különböző 
szovjet szakmai és kulturális 
delegációk gyakorlati hatása 
felmérhetetlenül széleskörű 
életünk minden területen. 

A szovjet küldöttség N. M. 
Pegov elvtársnak, a Szovjet-
unió Legfelső Tanácsa Elnök-
ségének titkára t vezetésével 
november 18-án, pénteken 
délelőtt érkezett Szegedre. 
Szeged dolgozói az őszies, 
lucskos idő ellenére hatalmas 
tömegben várták a vendégek 
megérkezését, s tarka virág-
csokrok egész erdejével hal-
mozták el azokat. Több szív-
derítő. megható jelenet ta-
núi lehettek az egybegyűl-
tek. 

Dénes Leó elvtárs, tanács-
elnök üdvözlő szavai után cs 
Moszkatov elvtárs válaszbe-
y/édének elhangzása után a 
közönség soraiból előperdült 
egy kipirult arcú fiatalasz-
s7ony s hatalmas virágcsok-
rot nyújtott át a küldöttség 
egyik tagjának. Az ezüstös 
hajú. meghatottan mosolygó, 
idősebb elvtárs szeretettel, 
kedves közvetlenséggel csó-
kolta meg az asszonyka ar-
cát. 

Az üdvözlő beszédek után 
elvonultak a küldöttség tagjai 
a Széchenyi téri szovjet hősi 
emlékmű megkoszorúzására. • 

A város és megye népi 
ének- és tánccsoportjai ered-
ményeinek megismertetését 
szolgálta pénteken este a kül-
döttség tiszteletére rendezett 
díszelőadás a szegedi Nem-
zeti Színháziban. A szovjet 
vendégek tetszését különös-
képp megnyerte a Sándor-
falvi Háziipari Szövetkezet 
Népi Együttesének táncmű-
sora. melynek keretében Kiss 
István 62 esztendős szövet-
kezeti dolgozó fiatalos fris-
seséggel, lendülettel, mégis 
példamutató mértéktartással 
és »-paraszti méltósággal-« jár-
ta a szólótáncot. Megérdemelt 
sikert aratott, dörgő tapsot 
kapott a Hódmezővásárhelyi 
Ének-, Zene- és Táncegyüttes 
színes, látványos, minden 
részletében gonddal kidolgo-
zott palóc táncjelenete - r . a 

Deszki Délszláv Népi Cso-
port hangulatos körtánca —, 
s a Pedagógiai Főiskola ki-
váló hangerővel s elsőrangú 
karnagyokkal rendelkező 
énekkarának megkapó ének-
számai. Percekig tartó vas-
tapsot érdemelt ki a szegedi 
Nemzeti Színház operarész-
legének fiatal basszistája, a 
volt szovjet-ösztöndíjas Lusz-
tig l i tván, orosz nyelven elő-
adott népdalaival. Höchlt 
Margit és Várnagy Lajos, a 
Zeneművészeti Szakiskola ta-
nárai Liszt, illetve Bartók-

Kukán elvtárs válaszában 
az egyetemi orvos- és gyógy-
szerészképzés rendszerét is-
mertette, majd azoknak az 
orvostudományi kutatómun-
káknak ismertetésére tért át, 
melyeknek eredményei az or-
szághatárokat túlhaladóan is 
jelentősek. A Mikrobiológiai 
Intézet világviszonylatban is 
jelentős kutatásokat véger>iz 
antrax-bacilusokkal kapcso-
latosan s a virus-kutatás te-
kintetében. Az u. n. bakterio-
fágokra vonatkozó kutatások 
a legintenzívebbek. Munka-
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A s zü lésznőképző ha l lgató i között 
A Szülésznőképző Intézet 

kicsiny DISZ-szervezetének 
munkájával és életével alig 
törődött valaki. Papíron az 
Orvosegyetemi DlSZ-bizott-
sághoz tartoznak, de innen 
nem kaptak támogatást egé-
szen a legutóbbi hetekig. Még 
a titkári megbeszélésekre 
sem hívták meg a szervezet 
DISZ vezetőjét. Ebben az el-
hagyatottságában és elszige-
teltségben is fenn tudták tar-
tani a DISZ jó munkáját. 

Kicsit bizonytalanul pró-
báltam tájékozódni a t i tkár 
holléte felől, mert erős két-
ségeim vcfltak, hogy létezik-e 
még itt ilyen. Éppen a kere-
settől érdeklődtem. Vidám, 
határozott, fiatal asszony itt 
a DISZ vezetője. Ö tartotta 
életben az autonómiára „kár-
hoztatott" szervezetet, ő irá-
nyítja a betegeknek már oly 
sok kedves órát szerzett kui-
túresoportot és ezek mellett 
tanulmányi eredménye, 4,2. 

Csak mikor gyanakvó elő-
ítéleteim összeomlottak, ek-
kor láttam a társalgó képes, 
rádiós, virágos otthonossá-
gát, a faliújság aznapi friss 
cikkeit, a kimenőt ellenőrző 

, napló pontos szigorúságát és 
a DISZ-csoport lelkes, egybe-
kovácsolt önállóságát. 

< A nyáron Aggtelekre szer-
> veztek kiránduflást és ho?y 
, megszerezzék az útiköltség-
hez hozzájárulni nem tudók 
számára is a kirándulás le-

művekkel működtek közre 
megérdemelt sikerrel. 

A küldöttség városlátoga-
tási alkalmai is sok-sok ked-
ves epizód, felejthetetlen perc 
megszületésére adtak lehető-
séget. A Textilművek dolgo-
zói sokáig fognak emlékezni 
arra a kedves jelenetre, sy\-
kor Zsók Antalné gépolajozó 
asszony és Omarova elvtárs-
nő, a Szövetségi Tanács el-
nökhelyettese meleg szere-
tettel köszöntötték egymást 
és testvéri csókkal búcsúz-
kodtak. A szovjet főmérnök-
nő hasznos tanácsokat adott 
az üzem dolgozóinak és Zsók 
Antalné blúzára a szovjet bé-
kemozgalom jelvényét tűzte 
emlékül. 

A delegáció szombaton dél-
előtt az Orvostudományi 
Egyetemre is ellátogatott. A 
Mikrobiológiai Intézet elé ér-

közösségek végeznek hosz-
szantartó és egyre eredmé-
nyesebb kutatómunkát virus-
vonalon. Ezeknek a kutatá-
soknak eredményeként az or-
vosok egyre sikeresebben ve-
hetik fel a harcot a bakteriá-
lis megbetegedések — egye-
bek között pl. az influenzá-
val , kapcsolat«® betegségek — 
területén. 

Kukán elvtárs válaszából 
kitűnt, hogy az orvoseg; t le-
mi tudományos kutatómunka 
az orvosi gyakorlattal a leg-
szorosabb kontaktusban áll s 
különösképp a gyógyszeripar 
eredményeit gazdagítja, 

A vendégekkel való eszme-
cserét követően, búcsúzásul 
három képsorozatot nyújtott 
át Ivanovics professzor a de-
legáció tagjainak — melyek 
az intézet dolgozóinak műkö-
dését szemléltetik. 

hetőségét, áldozatot vállalva 
elmentek dolgozni. Mire 
azonban keresetük együtt 
volt, az aggteleki cseppkőbar-
langot elöntötte a víz. 

A következő évben a szü-
lésznőképző iskolára is csak 
érettségivel lehet jelentkezni, 
de még most nagy előképzett-
ségi különbségek vannak 
köztük. Ezt viszont az így 
kezdetben hátrányban lévők 
szorgalma kiegyenlítheti. Pl. 
a 7 elemivel idekerült Bene-
dek Teréz kitűnő tanuló, vi-
szont az érettségivel rendel-
kező Vincze Erzsébet csak 
közepes. 

Korkülönbségek is vannak, 
de ezek elmosódnak a barát-
ságban. A nem régen meg-
rendezett szavalóverseny 
győztesétől, a 17 éves Bedő 
Emiliától kezdve, egészen 34 
évig fut az évszámskála. 

Kitűnt, hogy az intézet 
igazgatónőjét, a szigorúságá-
ról híres Széli Istvánnét 
(szaknyelven Irma nővér) na-
gyon szeretik. Most lát ják 
csak, mikor már több. mint 
egy éve tanulói a szülésznő-
képzőnek, hogy az először 
talán szabadságkorl&tozásnak 
tűnő szigorúság szabályai 
mind az ő érdeküket szol-
gálták. 

Régi szokás itt. hogy min-
den lény köteles bemutatni 
az udvarlóját Irma nővérnek 
és a fiúnak fel kell kapasz-
kodnia a klinika harmadik 

1 emeletére, mert csak helyben 
lehet randevúzni. így ki van 
zárva, hogy a lányok csélcsap 
módon sűrűn váltogasság az 
udvarlóikat. 

A DISZ titkár szavai sze-
rint: „Irma nővér nagyim 
szorosan fogja a gyeplőt, de 
utólag mindig belátjuk, hogy 
igaza van." 

Teli vannak tervekkel. 
Most filmvetítőgépet harcol-
tak ki maguknak a végre már 
rá juk is gondoló Orvosegye-
temi DISZ-ta . Üj műsorokat 
tanul kultúresoportjuk és cz 
aggteléki útról sem tettek le. 

Náluk ez a sablonosnak tű-
nő szó, hogy tanulópár, na-
gyon sokat jelent. Pl. azt, 
hogy a nagyon gyenge tanuló 
Ködmen Verát a kitűnő Mar-
kovich Lea erős közepes ta-
nulóvá segítette fel. 

Mikor mér összeszedt°ra a 
fellelhető adatokat é le tükr*. 
akkor derült ki. hogy ők bi-
zony nem járat ják a Szegedi 
Egyetemet. Igazuk van! Ta-
lán újságunk egy betűje sem 
foglallkozott még életükkel. 

Mikor elbúcsúztunk meg-
nyugtattak, hogy közösen 
megrendelik. De akkor ír-
junk ám róluk sokat! Még 
négy hónapot töltenek benn 
az iskolán, aztán a hat hó-
napos gyakorlat után elér-
keznek életük szép és sok ál-
dozatos munkát kívánó cél-
jához. 

Sok sikert kívánunk nekik! 

A Földrajzi Intését munkájáról 

kezett vendégeket Ivánovics 
professzor fogadta az intézet 
dolgozóinak élén. 'A küldött-
ség az orvosegyetem vezetői-
vel az intézet könyvtárába 
vonult s itt Kukán Ferenc, az 
orvosegyetem dékánja mon-
dott rövid üdvözlő beszédet. 
Kukán professzor szavaira 
Pegov elvtárs válaszolt. Meg-
köszönte a fogadtatást, majd 
az egyetem organizációjára, 
a karok sajátos munkájára, 
az oktatási munka módsze-

, reire, statisztikai adatokra 
j vonatkozóan érdeklődött s 
j arra kérte a vendéglátókat: 
| ismertessék néhány szóval az 
egyetemen folyó tudományos 
munka kiemelkedő eredigé-
nyeit. 

Kedves vendégeink város-
néző sétájukat a Mikrobioló-
giai Intézet megtekintése 
után a Tisza-parton folytat-
ták. Elismerésüket fejezték 
ki az ú j köntösben ragyogó 
tiszaparti paloták, rendezett 
parkok, hangulatos terek lát-
tára a városszépítés gondos 
munkájáról, s a Sztálin sétá-
nyon emelt Lenin—Szitálin 
szobor körében szívélyes bú-
csút vettek városunk dolgo-
zóitól, megköszönve a test-
véri vendéglátást. A búcsú-
zásan megjelent szegediek 
meghatottan zárták szívükbe 
Pegov elvtárs búcsúszavait: 
«-Mint legszebb emléket, visz-
szük magunkkal e gyönyörű 
város dolgozóinak szeretetét«, 

A Földrajzi Intézet kettős 
feladatot lát el. Oktató-neve-
lő munkájával 'közéfciskolá-
ink részére képez szakembe-
reket, többirányú kutató 
munkájával pedig a földrajz-
tudomány továbbfejlesztésén 
fáradozik. Az intézetnek azt 
a célkitűzését, hogy leendő 
középiskolai tanáraink szak-
mai felkészültsége mind el-
méleti, mind pedig gyakor-
lati vonatkozásban a legmeg-
felelőbb legyen, az intézet ok-
tatói nagy hozzáértéssel va-
lósítják meg. 

A szovjet földrajzoktatás 
dualisztikus képzésének 
megfelelően, a Földrajzi 
Intézetben is kétféle szem-
pontból tekintik a földfel-
szint. 

Az egyik szemlélet fiziko-
geográfiai, a másik gazdaság-
földrajzi. Nehéz feladat ézt a 
kettősséget egyesíteni az ok-
tatómunkában, hiszen mind-
két földrajzi szemlélet kiala-
kításának más-más a mód-
szere. 

A fizikogeografiai képzést 
az intézet igazgatója irányít-
ja. A gazdaságföldrajzi kép-
zés. Korpás Emil docens szak-
szerű vezetésével történik, 
munkáját eredményesen tá-

i mogatja Pénzes István tanár-
I segéd. Az intézetnek a fiatal 
i káderekkel való eredményes 
foglalkozását mutat ja az a 
tény is, hogy tanársegédünk 
már elméleti órák tartásával 
is kiveszi a részét az oktató 
munkából. 

Az elméleti oktatómunka 
mellett 

a gyakorlat is fontos ki-
egészítője a tanárképzés-
nek. 

Ezt a célt szolgálják a föHd-
rajzi terepgyakorlatok, kirán-
dulások és üzemlátogatások. 
Ebben az évben is pl. egy hó-
napot töltöttek a hallgatók 
terepgyakorlaton. 

Az intézet másik feladata 
a kutatómunka. 

Az intézet előadói jelentős 
oktatói elfoglaltságuk mellett 
— a népgazdaság szempont-
jából is fontos — tudomá-
nyos eredményeket értek el. 
A kutató káderek megfelelő 
irányítása itt is meghozta a 
gyümölcsét. Az intézet okta-
tói akadémiai célmunkákon 
dolgoznak, az intézet igazga-
tója és Korpás Emil docens 
irányításával. Prinz Gyula 
tanszékvezető — többek kö-
zött — egyik kelet-németor-
szági folyóiratnak írja — a 
kéregszerkezet kihatásai a 

felszínre — fizikogeografiai 
témáiú értekezését. 

Az intézet központi kutató-
témája azonban Szeged vá-
ros földrajza és a talajföld-
rajz. 

Az intézet igazgatója indítot-
ta el alapvető módszertani 
munkájával ezt a több évre 
kiterjedő munkasorozatot. 
Ebben a témában Pálmai Má-
tyás adjunktusnak már több 
dolgozata elkészült. Ugyan-
csak városföldrajzi témakör-
ben dolgozik Pénzes István 
tanársegéd is, aki a szegedi 
fűszerpaprika termesztésének 
földrajzi vonatkozásait tar-
talmazó egyik dolgozatát már 
el is készítette. Szeged vá-
ros tanácsa többször átirat-
ban fejezte ki városunk fej-
lesztése szempontjából nagy-
jelentőségű munkák értékelé-
sét és kérte a Földrajzi Inté-
zetet, hogy 

a kutatómunkát minél szé-
lesebb körre terjessze ki. 
Az intézet másik i r á r "ú 

célmunkája . talajföldrajz?. 
Korpás Emil docens a Mező-
föld és Szegedkörnyék talaj-
földrajzának elkészítése után 
a Duna—Tisza közén végzi 
kutatómunkáját . 

Elkészült az alapvető mun-
ka is. amely a talajföld-
rajzi kutatások módszerét 
ismerteti. 
A Földrajzi Intézet kutató-

munkáinak eredményeiről in-
tézeti kiadványainkban szá-
molnak be. Másfél éve indí-
tották el a közleményeket és 
máris 10 szám van szedés 
alatt. 

A Földrajzi Intézet ered-
ményes oktató-nevelő és ku-
tatómunkáját melegen üdvö-
zöljük, további munkájukhoz 
sok sikert kívánunk. 

Szakmai továbbképző és tájékoztató tanfol y l m o k 
az Orvostudományi Egyetem Gazdasági 

Igazgatóságán 
Az Orvostudományi Egye-

tem Gazdasági Igazgatósága 
által szervezett „Gazdasági és 
Számviteli Tájékoztató Bi-
zottság" a dolgozók kívánsé.-
giát is figyelembe véve elő-
adássorozatokat Indított an-
nak érdekében, hogy a dol-
gozók szakmai ismereteinek 
bővítése mellett munkájukat 
és az egész hivatal munkáiát 
megkönnyítse és eredménye-
sebbé tegye. 

A (tanfolyam megnyitó elő-
adásán „Orvostudományi 
egyetemünk a szocialista 
egészségügy szolgálatában" 
címmel dr. Medgyesi Endre 
egyetemi gazdasági igazgató, 
„A1 költségvetés felépítése és 
összeállításá"-ról pedig Fá-
bián Károly, a főkönyvelőség 
vezetője tartott értékes elő-
adást. 

A további előadássorozat-
ban az előre elkészített te-
matika szerint havonként 2 
előadásban a költségvetés 
végrehajtásáról, a költségve-
tési pénzkezelés és pénzfor-
galomról, az államháztartási 
kettőskönyvvitelről, az egye-
tem gondnoki feladatairól, a 
gazdasági hivatalt érintő. 

j jogszabályokról, egyetemünk 
dologi szükségleteinek kielé-

gítéséről, a szállítási szerző-
désekről, az állóeszközök és 
készletek nyilvántartásáról, a 
társadalmi tulajdon védel-
méről, a műszaki feladatok-
ról, a beruházásokról, a be-
tegélelmezés feladatairól, va-
lamint az illetményügyi kér-
désekről lesz tájékoztatás. 

A hivatali dolgozók tovább-
képzésével párhuzamosan 
megindult a műhely dolgo-
zóinak szaM^ti továbbkép-
zése is mincPelméleti, mind 
gyakorlati síkon. 

Mindkét tanfolyamon köl-
csönösen részt vesznek a fi-
zikai és a szellemi dolgozók 
egyaránt, s egymás munkájá t 
megismerve gyarapítják is-
mereteiket. 

A továbbképző tanfolyamo-
kat az önkéntesség elve alap-
ján a hivatalon bedűli elő-
adók tar t ják és az eddigi ko-
moly érdeklődés nemcsak a 
tanfolyam további sikereit 
biztosítja, hanem az egész 
hivatal, az Orvostudománvi 
Egyetem érdekeit van hivat-
va szolgálni. 

; " Vadas György 
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^ vallásellenes propagandáról 
HOSSZC IDŐN KERESZ- bontakozására is. Giordano, tolják tudósainkat a való igaz-

TÜL e l ter jedt nézet volt ná 
lünk, hogy hazánkban haladó 
materialista filozófia nem szü-
letett nemzetünk gazdasági és 
társadalmi elmaradottsága mi-
att. Es ami haladó filozófiai 
irányzat található volt nálunk, 
az is csupán a nyugati hatások 
másolása. Két szempontból 
nem igaz a fenti tétel. Először: 
nemcsak másolásról volt szó. 
¡Másodsorban: amit másoltak, 
ahogyan másolták, mindazt a 
hazai fejlődés társadalmi szük-
ségszerűsége szabta meg. 

Az viszont igaz, hogy Ma-
gi/arországon a múlt század 
közepéig tüzzel-vassal irtottak 
minden gondolatot, amely a 
legcsekélyebb kapcsolatban 
volt a materializmussal. Ez az 
üldözés rányomta bélyegét ha-
sai materialista filozófiánk ki-

Bruno műveiből egyes nagy 
fróink, nagy hazafiaink megta 
nulták, hogyan lehet irodalmi 
síkon bizonyos materialista 
gondolatokat a hazai társada-
lom fejlődésének szolgálatába 
állítani, ö ugyanis a pogány, 
görög és római vallás bírálatá-
nak mezében támadta a ke-
resztény vallási tanításokat. E 
módszert követve fejtik ki ha-
sonló nézeteiket Apáczai Cseri, 
Bessenyei, Verseghy, Csokonai, 
Petőfi. Főképpen a reformáció, 
majd a felvilágosodás eszméi 
hazánkban súlyos csapásokat 
mérnek nemcsak a katolikus 
klérusra, de a vallási tanítá-
sokra is. 

Szkhárosi Horváth András 
például igy ir a katolikus pa-
pokról: 

I 

»Hosszú ráncos ruhát és cafrangot visel, 
£ s mind télbe-nyárba szőrkoszorút visel, 
Alázatosan jár, de rakva mi regvei . . .« 

Voltak haladó természettudó-
saink is, akik egész életük mun 
kásságát a materialista gondol-
kodás diadakajuttatásának, a 
való igazság feltárásának szen-
telték. Munkásságuk méltatá-
sára lapunk később rá fog 
térni. Minden különösebb ne 
hézség nélkül megállapítható 
tehát, hogy a materialista gon 
dolkodás elterjedése, ül, elter 
jesztése nem tíz éves fejlődé-
sünk újdonsága csupán. Meg-
vannak a maga előzményei, te-
kintélyes hagyományai mul-
tunkban. | 

AMI A VALLÁS máig is 
ható erejét illeti, arról Lenina 
következőket mondja: 

»Minden kizsákmányoló 
osztálytársadalomban a val-
lásnak társadalmi gyökerei 

I vannak, amelyeknek követ-
i keztében megrögződnek az 

emberek tudatában a nem-
zedékektől örökbehagyott 

' vallásos eszmék és képze-
tek*«. (M—E. VáL Művek. 
IL köt. 396. old.) 

A vallás, mint tudatforma, csak 
a történelmi fejlődés bizonyos 
szakaszán jelent meg. Az em-
ber g természettel vívott har-
cában sokáig alulmaradt, mi-
nek következtében egy felsőbb 
lény létezését volt kénytelen 
elismerni. Az ember megalkot-
ta istenét Lenin Hegel olva-

összehasonlíthatatlanul maga-
sabb fokra emelni. Igaz ugyan, 
minél gyorsabban oldjuk meg 
rendszerünkben az anyagi lét 
kérdéseit, annál hatékonyabban 
döntjük mfeg a túlvilági hatal-
mak emberek fejében meglévő 
trónjait. 

MÉGSEM BÍZHATJUK az 
automatikus elhalásra a meg-
lévő vallásos nézeteket. E né-
zetek mindaddig hatékonyan 
retrográd irányúak maradnak, 
míg az emberek maguk is nem 
küzdenek ellenük és pártszer-
vezeteink is komoly felvilágo-
sító harcot nem indítanak kiir-
tásukra; A vallásos nézetek gá-

ság teljes feltárásában, gátol-
nak mindannyiunkat az új, a 
félelemmentes társadalom fel-
építésében. Ahhoz, hogy a kom-
munizmust valóraválthassuk, 
tisztaagyú, felvilágosult, egész-
ségesen gondolkodó emberek 
millióit kell felnevelnünk. E 
cél érdekében, különösen az 
egyetemeken, a tudományok 
fellegvárában az a társadalmi 
rend, mely a boldogabb újért 
küzd, joggal elvárja dolgozói-
tól, hogy megszabaduljanak 
vallás-okozta nehézségeiktől, 
hogy megszabaduljanak attól 
a kettősségtől, melyet egyik 
oldalon a vallás jelent szá-
mukra, másrészről a kötelező-
en előírt materialista oktatás 
és nevelés anyaga. Az az em-
ber, aki vallásos és ugyanakkor 
materialista anyagot oktat, vagy 
a vallás szempontjából képmu-
tató, vagy az új generációval, 
a mi társadalmunkkal szem-
ben képmutató. 

Az ilyen ember a magában-
hurcolt kettősséget az új szak-
emberekbe is beleoltja, ha nem 
is az órákon, de egyéni maga-
tartásával, a templomokban va-
ló részvétellel. E magatartás 
károsságát nem kell külön ma-
gyarázni. Pártszervezeteinknek 
a vallás és a klérus ellen szívós 
harcot kell vivniok, 

»ugyanakkor azonban gon-
dosan kerülni kell a hívők 
érzéseinek mindennemű 
megsértését, ami csak a 
vallási fanatizmus megszi-
lárdítására vezethet«. (A 
Bolsevik Párt programja. 
9. old.) TÖTH BÉLA 
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A népnevelőinunka és a fagjeloll-nevelés 

megjavításáért 
A párt egyik igen fontos — 

mondhatni legfontosabb — fel-
adata a népnevelőmunka, mely 
többek között a pártonkívüliek 
kel való kapcsolatot jelenti,.de 
ugyancsak ennek az eredménye 
pl. a tagjelöltek nevelése is, s 
ezzel a párt erősítése. 

A TTK alapszervezetek sokat 
küszködtek ennek a feladatnak 
helyes megoldásával. Sokszor 
és sokféleképpen próbálták 

sásakor emeli ki ezt a gondo- megszervezni és újra átszer. 
latot (A filozófia története). E vezní a népnevelőmunkát. A 
művel kapcsolatban Xenophon kezdeti súlyos hibák (pártonkí-
mondását is ismerteti: „Ha a , vüliek neveltek párttagokat 
bikáknak és az oroszlánoknak 
kezük volna, hogy az emberek-
hez hasonló művészeti alkotá-
sokat hozzanak létre, akkor is-
teneket is ábrázolnának és 
azoknak saját képmásukhoz ha-
sonló testet kölcsönöznének" 
(Lenin Fii; fűzetek, oroszul). 
Az e félelem, amely a primi-
tív emberekben az istent meg-
szüli, egyetlen kizsákmányoló 
társadalomban sem szűnik meg, 
mert továbbtáplálja a társada-
lom ismffetlen erőitől való 
rettegés. Lenin: „A munkás-
osztály valláshoz való viszo-
nyáról" című művében a követ-
kezőket mondja: 

»A dolgozó tömegek társa-
dalmi elnyomottsága, lát-
szólag teljes gyámoltalan-

! ságuk a tőkés rendszer vak 
erőivel szemben, melyek az 

' egyszerű dolgozó ember-
1 nek naponként és óránként 

ezerszer több borzalmas 
I szenvedést, több irtózatos 

gyötrelmet okoznak, m'lnt 
I bármiféle rendkívüli ese-

mény, például háború, föld-
' rengés stb. — ebben rejlik 

ma a vallás legmélyebb 
gyökere. A félelem terem-
tette az isteneket«. 
Jelenlegi társadalmi viszo-

nyaink kőzött ez a féretem meg-
szűnt. S e tény tükröződik nem-
csak az élet gyakorlati vonat-
kozásaiban, de az emberek val-
láshoz való viszonyában is. Az 
említett félelem nem űzi már 
a tömegeket a templomokba, 
nem az istenben látják dolgo-
zóink a megoldások végső ösz-
szegezését. Megváltoztatva a 
társadalom szerkezetét, meg-
változtatjuk az emberek tuda-
tát is. Csakhogy: míg anyagi, 
társadalmi síkon rövid idő 
alatt tudunk újat teremteni, az 
emberek tudatában csak hosz-
szú, szívós harccal lehet az 
örökül kapott vallásos nézete-
ket, mint a régi társadalmi 
rend ideológiáját megdönteni 
és az újjal, a haladóval nem-
csak pótolni, hanem a tudatot 

stb.) után most már jelentős 
fejlődés mutatkozik ezen a té-
ren. Az elmúlt évben a legjobb 
párttagokat választották ki 
népnevelőnek. Ez helyes, mert 
régebben olyan tendenciák 
uralkodtak, hogy ha egy párt-
tagra már nem tudtak semmi 
komolyabb pártmunkát bfzni, 
akkor megtették népnevelőnek. 
Hogy azután ezt a feladatot 
hogyan látta el az illető és 
mennyire formális volt az 
egész népnevelőmunka, az köny-
nyen elképzelhető. 

Jelenleg az egyesitett TTK 
alapszervezetben a népnevelő-'^ bizonyára máshoí is na-

tagok száma, mert tagjelölte-
ket alig vettek fel. Ez eredmé-
nyezte végül is a két alapszer-
vezet létszámának olyan mér-
tékű -csökkentését, amely szük-
ségképpen az egyesítéshez ve-
zetett. 

Ezeken a hibákon kíván ja-
vítani az új vezetőség a követ-
kező káderfejlesztési tervvel: 
1956 áprilisáig meghatározott 
számú pártonkívülit vesznek 
fel tagjelöltnek, akikkel a ve-
zetőség tagjai személyesen fog-
lalkoznak december végéig. A 
tervezet másik része távolabbi 
határidővel száipol. 

Bizonyos, hogy ha mind a 
vezetőségi tagok, mind a nép-
nevelők betartják ezt a tervet 
és feladatukat jól elvégzik, ak-
kor a káderfejlesztés eddigi 
hibái csökkenni fognak és en-
nek eredményeként megerősö-
dik az alapszervezet. Ez annál 
is kívánatosabb lenne, mert 
akkor a biológus és matemati-
kus-fizikus alapszervezet ismét 
különválhatna. A' két alapszer-
vezet egyesülése — vélemé-
nyem szerint — ugyanis csu-
pán szükségmegoldás, bárvan-

munkát a pártcsoportok fogják gyobb létszámú alapszerveze 
irányítani. Minden oktatói párt- \ tek. A biológus és matemati-

„„ 'kus-fizikus csoport mind prob-
csoport patronal egy-egy m i n d ^ helyzetét 
DfSZ-szervezetet, a pártcsoport-
értekezleten megbeszélik a je-
lenlévő DISZ-képviselövel a 
feladatokat, eredményeket, 
problémákat. Ezt a megoldást 
az teszi szükségessé, hogy az 
500 fő körüli hallgatói létszám 
ugyancsak nagyszámú népne-
velőt igényel, akiket egységes 
népnevelőértekezleten nehéz 
lenne kézben tartani. Külön 
oktatói népnevelők nem lesz-
nek, hanem minden intézetben 
a tanszemélyzet kommunista 
tagjai egyben népnevelők is és 
ugyancsak a pártcsoportérte-
kezleten kapnak támogatást, 
irányítást munkájukhoz. A 
pártonkívüli professzorokkal a 
párttag professzorok foglalkoz-
nak. A népnevelőmunkának ezt 
az új szervezetét most fogják 
az életben kipróbálni, remél-
jük, beválik; 

A népnevelőmunka eddigi 
hiányosságai magyarázzák pl. 
a régi alapszervezetek káder-
fejlesztésének súlyos elmara-
dását is. A régi biológus alap-
szervezet létszáma egyre alább 
süllyedt az elmúlt két év fo-
lyamán. Végeztek és eltávoz-
tak a sok párttaggal rendelke 
ző évfolyamok, . . . J

 e . . , , ca i 
kezteben egyre fogyott a párt-, vetítések. 

tekintve különbözik egymástól, 
éppen ezért az egyesülés sok 
nehézséget jelent. 

Ez azonban semmiképpen 
sem hátráltathatja az új párt-
szervezet kommunistáit abban, 
hogy a népnevelőmunka és 
tagjelölt-nevelés területén ne 
javítsák meg jelentősen mun-
kájukat. Ez lesz egyúttal a jö-
vő sikeresebb munkájának a 
kiindulópontja és záloga. 

Sz. L.-né 

AZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI 
DIAKKLUB MOSORA 

November hó 26-án, szombaton 
este 8 órakor tánc-est. Természet-
tudományi Kar. December 3-án, 
szombaton este 8 órakor tánc-est . 
Diákklub vezetősín. December 7-
én, szerdán este 8 órakor ,Az If-
j ú s á g szerepe és problémái a 
szocializmus építésében." Előadó: 
Sonkoly Pál tanársegéd. Decem-
ber 10-én, szombaton este 8 óra-
kor tánc-est. Jogf Kar. December 
14-én, szerdán este 8 órakor „Mű-
anyagok" előadás. Természettudo-
mányi Kar. Előadó: Horváth Er-
zsébet tanársegéd. 

Látogassátok a diákklubot, a 
hét minden napján (hétfő kivéte-
lével) rendelkezésetekre áll. Kel-

e n n p k temes szórakozás. Pihenés. UJsá-
kovci e o k é s f o [ y ó i r a t o k . Rádió. Fllm-

A Magyar Jogász Szövetség 
és az Ügyvédi Kamara rende-
zésében. Németi László egye-
temi tanársegéd 1955. novem-
ber 8-án előadást tartott: „A 
mezőgazdasági termelőszövet-
kezetek és gépállomások jogi 
képviselete" címmel. Az elő-
adáshoz számos termelőszövet-
kezettel megbízási jogviszony-
ban álló ügyvéd szólt hozzá. 

* 
Az Egészségügyi Miniszter 

Kenyeres Ferenc adjunktust, 
Dirner Zoltán docenst és Mar-
ton György tanársegédet az 
egészségügy kiváló dolgozója 
kitüntetésben részesítette. Ta-
nács János személyzeti osztály 
vezető pedig „kiváló dolgozó" 
kitüntetésben részesült. # 

Az elmúlt tanévben kitűnően 
végzett egyetemi és főiskolai 
hallgatóknak november 5-én 
ünnepélyes keretek között ad-
ták át a „Rákosi Érdemérem1' ki-
tüntetést. A Szegedi Tudomány-
egyetemen Simonyi Sándor, 
Papp Ignác, Nikolin Éva, Fur-
ka Árpád; a Pedagógiai Főis-
kolán Leiner Gyula, Török Já-
nos, Szigeti Ottilia, Nagy 
Aranka részesültek elismerő ki 
tüntetésben. 

• 
Az Egyetemi Könyvtár leg-

újabban könyvtártudományi elvi 
kérdésekben vett föl írásbeli 
kapcsolatot számos nagy szov 
jet és nyugati könyvtárral; • 

Andref Sirácky, a pozsonyi 
Komensky Egyetem rektora és 
Igor Hrusovsky akadémikus, a 
Szlovák Tudományos Akadémia 
I. szekciójának adminisztratív 
vezetője november hó 17-én 
meglátogatták a Pedagógiai 
Főiskola Szlovák Tanszékét és 
hosszasan elbeszélgettek i 
tanszék hallgatóival. 

• 

Kovács István jogi kari dé-
kán: „A Szovjetunió állam 
rendszere" címmel megnyitó 
előadást tartott a jogi Szabad-
egyetemen; 

Folyó hó 22-én az Egyetemi 
DiákkluHban Vilmon Gyula 
minisztériumi főosztályvezető: 
„Fiatal orvosaink és gyógysze-
részeink szerepe a falu köz-
egészségügyének szolgálatában" 
címmel tartott előadást orvos-
és gyógyszerész-hallgatóink 
számára. 

* 
Az Igazságügyi Minisztérium 

és a Megyei Bíróság előadói ez 
év decemberében az Állam- és 
Jogtudományi Karon előadást 
fognak tartani, az előadások a 
végzett jogász-hallgatók elhe-
lyezésének problémáival fog-
lalkoznak majd. 

Az Orvostudományi Egyetem 
oktatószemélyzete részére biz-
tosított prémiumalapból no-
vember hónapban a kiváló 
munkát végzett tanszemélyzeti 
tagok között összesen 132.900 
forint jutalmat osztott ki az 
egyetem. 

* 

A szegedi Pedagógiai Főis-
kola folyó hó 17-én Vörösmarty 
Mihály halálának 100. évfor-
dulója alkalmával szépen sike-
rült ünnepélyt rendezett. Az 
ünnepi beszédet Pósa Péter 
tanszékvezető főiskolai docens 
mondotta. 

* 

November 25—26-án rende-
zik meg Budapesten a Szemész 
Nagygyűlést. A gyűlésen a sze 
gedj egyetem orvosai is szere-
pelnek. 

• 
Az Orvostudományi Egye-

tem Gazdasági Igazgatóságán 
az MSZT Baráti Köre ter-
mészettudományos előadásso-
rozatot indított. Az előadás-
sorozat témája: »Az atom az 
ember szolgálatában«. Elő-
adónak Láng János elvtár-
sat, a Tudományegyetem Kí-
sérleti Fizikai Intézetének ta-
nársegédét kérte fel a Baráti 
Kör. Az első előadást novem-
ber 18-án »Az atoméno j 'a 
szerepe p, háború és a boke 
szempontjából« címmel tar-
totta meg az előadó. Az ün-
nepélyes megnyitás alkalmá-
ból megnyitó beszédet Med-
eyesi Endre gazdasági igaz-
gató, az MSZT helyi szerve-
zetének elnöke mondott. 

Í U R I I H O I D A : 

A K É K DUNA MENTÉN 
(VERSCIKLUS) 

Egy szovjel kaíona sírja 
Ótomzápor hullt, viharmadár szállt, 
S míg felkelt a rózsás pirkadat — 
Ványa, szovjet harcos a Dunánál 
Egy golyótól holtan ott maradt. 

Ott alussza mindörökre álmát, 
Valahol a magyar part felett. 
Nyugalmára vigyáz 

a szabadság. 
Amely Pestre véle érkezett. 

Dal a napról 
Duna partján dalról mesélt nékem 
Hajdanában egy öreg magyar. 
Aratók ajkán, dúskeblü réten 
Született a napról ez a dal. 

\ 
Dalolgatják egyre, újból, s úfMt, 
Szövegében egy szó sincs — a napról. 

A közös munkáról dalol zengve, 
Dicséri a földet, s kenyeret. 
De olyan nagy boldogság ég benne, 
Mint a nap a szántott föld felett. 

Csárdás 
Csárdást táncolt egy tüzes magyar lány, 
Csizmasarka szikrákat vetett. 
Legényszemek néztek reá sandán: 
Melyiküknek adod a szived?" 

I f j ú bányász lépett a terembe, 
'A leány rávetette szemét 
S most már együtt táncolták peregve 
A pattogó csárdás ütemét. 

A lány szeme boldogságtól fénylett, 
Szőkén lobogtak hajfürtjei. 
Válaszát értették a legények — 
Nem lehetett meg nem érteni. 

Szfálinváros 
J PETŐFI SÁNDOR EMLÉKÉNEK <=• 

Alit a költő a pentelel parton, 
Es átnézett a hullámzó Dunán, 
Ismételgette el-elcsukló hangon 
Szive szavát: JE puszta föld hazámV 

Mély bánatból született meg az ¿nek, 
A harcig szülte és a főrtelem, 
De benne zengtek a jövendő évek — 
A boldogság, s az I f j ú győzelem, 

Alit a költő a kéklő Duna partfán, 
Ahol ma Sztálinváros ont vasat, 
Ahol ma más dal száll az ember ajkán: 
J(edves hazám, te boldog és szabadT, 

Hol mégpihenek jó barátok karján, 
Hol gyár fénylik és kohó-tűz vakit... 
Alit a költő a kéklő Duna partján, 
Alit, s látta a mi korunk napjait, 

Tölgyek a szovjet-magyar haidron 
Határmenti póznákon is fákon 
Letelepszik egy galamb-csapat. 
Tölgyek nyúlnak át itt a határon 
S összefonják az ágaikat. 

Sötét felhők gyakran tornyosodtak, 
Vad szélvész is gyakran ügetett. 
De oly vihar soha nem tombolhat, 
Mely széttépné ölelésüket, 

I Gurszky István fordításai 

»8H>vJet-Ukrajna Hete« alkalmából közöljük Jnrij 
Hojda, a nemrégiben elhunyt szovjet-ukrán költő Magyar-
országról szóló versciklusát. 

Levél Mindszentről a Szegedi Állam! 
Pedagógiai Ffliskola disz [sitthez 

Kedves Elvtársak! 
Ezúton mondunk köszönetet nektek Mindszent község 

DISZ-szervezetének fiataljai nevében azért, hogy vállaltá-
tok községünk DISZ-fiatalságának patronálását. Köszö-
nettel tartozunk azért a kedves előadásért, amellyel a mi 
fiataljainkat két órát át szórakoztattátok. Az előadás 
minden száma, minden jelenete megnyerő, kedves volt 
számunkra. Kérünk benneteket, főiskolai diszisták, hogy 
mielőbb és minél többször látogassatok el hozzánk! Egy-
úttal megígérjük azt, hogy mi is viszonozni fogjuk a Ti lá-
togatásaitokat, illetve előadásaitokat a mi szerény tudá-
sunkkal. Reméljük, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a 
várost és a falut közelebb vigyük egymáshoz. 

Meleg elvtársi szeretettel üd-
vözöl benneteket a mindszen-
ti DISZ-fiatalság nevében: 
Győrfi László DlSZ-tltkár; 

Kormos József szervező-
titkár. 

A Városi Békebizottság ál-1 Az Orvosegyetem Tanácsa 
tal szervezett békebeszélgeté- foglalkozott a »Miénk az 
sekre nagy számban jelent-1 Egyetem« mozgalom célkitű-
keztek előadónak bölcsész-, zéseivel és Petri Gábor pro-
kari fiatalok. A beszélgetések fesszort, a mozgalom intéző-
célja: a jelenlegi nemzetközi I bizottságának elnökét blzto-
helvzet ismertetése. I sitotta támogatásáról. 
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A genfi külügyminiszteri 
értekezlet befejezése után 
sokan úgy vélekednek, hogy 
a konferencia nem váltotta 
be a hozzáfűzött reménye-
ket. Noha a konferencián a 
legtöbb kérdésben valóban 
nem sikerült a négy nagyha-
talom külügyminiszterének 
megegyezésre jutni, mégsem 
indokolt arról beszélni, hogy 
a konferencia nem járt sem-
mi eredménnyel. A külügy-
miniszteri tanácskozás, ha 
nem is vitte lényegesen 
előbbre a nemzetközi politi-
kai élet súlyos problémái-
nak megoldását —, de nem is 
rontotta a lehetőségeket, nem 
zárta el a további tanácsko-
zások útját , sőt egynémely 
kérdésben határozottan hoz-
zájárult a nézetek tisztázá-
sán túl a nézetek közeledé-
séhez is. 

A konferenciára, a kor-
mányfői értekezlethez hason-
lóan, mindvégig jellemző 
volt az őszinte hang. ami le-
hetővé tette az álláspontok 
tisztázódását, a tisztánlátást, 
s ez önmagában véve is szol-
gálatokat tett az emberiség 
ügyének. Emellett bizonyos 
kérdésekben, — amint a z 
utolsó rendes ülésen beter-
jesztett három szovjet javas-
lat elemzi — sikerült a 
nagyhatalmak közös állás-
pontjának kialakítása. 

E poeátív vonások ellenére 
nem lehet elhallgatni, hogy 
a nyugaiti politikai körök 
magatartása a kormányfői 
értekezlet szelleméhez és 
hangulatához képest, állás-
pontjuk az ott hangoztatott 
nézetekhez képest megválto-
zott Éppen ez a változás 
hiúsította meg a napirenden 
széttoló kérdéseik megoldá-
sát. Noha a nyugati külügy-
miniszterek — Dulles, Mac-
millan és Pinay — állandóan 
hangoztatták és hangoztatják 
ma is békülékeny szándékai-
kat és hajlandónak mondják 
maglikat a megegyezésre — a 
genfi értekezleten gyakorla-
tilag nem ezt a politikát kö-
vették. 

A rugalmas és valóban 
eredményekre - - - Wrekvő 
szovjet diplomáciával el-
lentétben semmilyen en-
gedményre nem voltak 
hajlandók, visszavonták a 
Szovjetunió által is elfoera-
dott saját korábbi javasla-
taikat és olyan indítvá-
nyokkal álltak elő, ame-
lyekről maguk Is tudták, 
hogy elfogadhatatlanok. 

Ez a magatartás arról tanús-
kodott. hogy a nyutrati kül-
ügyminiszterek valójában nem 
óhajt ják a megegyezést Mfg 
a szovjet küldöttség mindent 
elkövetett, hogy közbevető, 
módosító javaslataival meg-
közelítse a meep<rvezést, ál-

Genfi mérleg 
láspontját elfogadhatóvá te-
gye a nyugati államok szá-
mára, addig a három nyu-
gati külügyminiszter egy ta-
podtat sem mozdult eredeti 
és teljességgel elfogadhatat-
lan plattformjáról. 

Ez a rosszhiszemű merev-
ség először a rendkívül bo-
nyolult és nehéz német kér-
dés tárgyalásánál mutatko-
zott meg. Nem kell sok. po-
litikai bölcsesség ahhoz a fel-
ismeréshez, hogy a Szovjet-
uniósemmiképpen sem egyez-
het bele egész Németország 
remi 1 i tar izá 1 ásának tervébe. 
A nyugati külügyminiszterek 
mégis ezt jelölték meg, az 
európai biztonsági rendszer 
megteremtésének feltétele-
ként. Ez önmagában véve is 
nyilvánvaló ellentmondás. 
Hogyan lehet a kollektív biz-
tonság feltétele egy olyan lé-
pés, amely leginkább veszé-
lyezteti az európai biztonsá-
got, s amellyel szemben tu-
lajdonképpen a biztonsági 
rendszerre szükség van? Eb-
ben a javaslatban megmutat-
kozott, hogy a nyugati ha-
talmak a biztonsági rendszer 
megteremtését csak fügefa-
levélként akar ják felhasz-
nálni, amit ugyanakikor -ne-
sze semmi fogd meg jól-ala-
pon a Szovjetuniónak kom-
penzációképpen nyújtanának 
egész Németország felszere-
lése és -atlantizálása« fejé-
ben. 

Ilyen alkuba, amely nem-
csak a szovjet nép, hanem 
az egész világ népei és leg-
közelebbről a német nép 
érdekeit is sértette volna, a 
Szovjetunió nem mehetett 
bele, és ilyen megegyezés-
be soha sem fog belemenni. 

A szovjet diplomácia rugal-
massága nem jelenti, hogy a 
főkérdésben, a béke perspek-
tivikus biztosítása kérdésé-
ben engedményeket tegyen 
holmi pillanatnyi és ráadásul 
veszélyt rejtegető megegye-
zés érdekében. 

A szovjet küldöttség azon 
fáradozott, hogy a német 
problémát a megoldás egye-
dül járható útjára, a két né-
met állam megegyezésének 
út jára terelje. Ugyanakkor 
azonban nem zárkózott el az 
elől, hogy közreműködjék a 
német probléma megoldásá-
ban. 

A szovjet küldöttség hoz-
zájárult elvileg ahhoz, 
hogy a német egység ÖS6Z-
német választások útján 
leljen megoldást és java-
solta, hogy az előkészítés 
érdekében a hatalmak von-
ják ki Németország terüle-
téről csapatalkat, majd mi-
után kiderült, hogy a nyu-
gati államok ezzel nem ér-
tenek egyet — Indítvá-
nyozta a megszálló csapa-

tok 50 százalékos redukálá-
sát. 

A Szovjetunió azonban a né-
met kérdéssel szemben a kol» 
lektív biztonság megoldásá-
nak ügyét állította előtérbe, 
hivatkozva arra, hogy a né-
met kérdés nemzetközi szem-
pontból a biztonság általá-
nos kérdésének alárendelt ré-
sze. A szovjet külügyminisz-
ter, Molotov elvtárs által be-
terjesztett első szovjet biz-
tonsági javaslat felölelte vol-
na egész Európát, az e javas-
lat elvetése után indítványo-
zott szovjet tervezet pedig 
Európa egy részét foglalta 
volna bele a biztonsági egyez-
ménybe. Az utóbbi javaslat 
a két Németországot és 
szomszédait dertiilitarizált 
övezetté avatta volna, és 
ilyen módon is igyekezett 
hozzájárulni a német kérdés 
megoldásához. A nyugati ha-
talmak azonban, fönntartva 
eredeti álláspontjukat, elve-
tették az összes szovjet ter-
vezeteket, amelyek a német 
kérdés és a biztonsági egyez-
mény létrehozására irányul-
tak. 

A -nyugati külügyminisz-
terek merev magatartása, 
amiben a háborúban érdekelt 
nyugati ipari és pénzügyi 
körök álláspontja.tükröződik, 
ilyen módon meghiúsította a 
konkrét megegyezést. Maga-
tartásuk arról tanúskodik, 
hogy nem óhajtottak ered-
ményre jutni. A tárgyaló-
asztalhoz azonban mégis le-
ültek és ez annak a jele, 
hogy a genfi szellemet, amit 
a népek magukévá tetteik, 
nem lehet egykönnyen elte-
metni. A konferencián meg-
mutatkoztak a nehézségek, 
de, mint Molotov elvtárs a 
konferencia záróülésén mon-
dott beszédében rámutatott, 
— világossá váltak a lehető-
ségeik is, 

» . . . amelyek megvannak 
olyan problémák megvaló-
sítására. mint az európai 
biztonság biztosítása, a le-
szerelés kérdése, a német 
kérdés megoldása, a Kelet 
és Nyugat közötti gazdasági 
és kulturális kapcsolatok 
kiterjesztése és más kérdé-
sek«. 

A tárgyalások útja továbbra 
is nyitva áll, s a világ bé-
két kívánó demokratikus köz-
véleménye várja és követeli 
az újabb lépéseket, várja, 
hogy a Szovjetunió szemmel-
látható megegyezési szándé-
kaira válaszul végre a Nyu-
gat is bebizonyítsa és pedig 
tettekkel bizonyítsa be han-
goztatott békés törekvéseit. 

Szekeresné, Ormos Mária 

DISZ hírek 
November 16-án a volt 

koreai Rákosi Mátyás kór-
ház főorvosa, Sárkány Jenő, 
nagysikerű előadást tartott 
koreai élményeiről a zsúfolá-
sig megtelt diákklubban. 

• 
Az elsőévesekkel felfrissí-

tett bölcsészkari színjátszó-
kor megkezdte Kopányi 
György: Járó Kis Péter című 
egyfelvonásos művének és 
Afiuegenov: Kis unokám cí-
mű színművének próbáit. 

• 
Az Állam- és Jogtudomá-

nyi Kar 18 hallgatója önként 
vállalta, hogy tanácsi aktíva-
ként részt vesz a Szegedi 
Városi Tanács mezőgazda-
sági, ipari, kereskedelmi, 
népművelési és oktatási ál-
landó bizottságok munkájá-
ban. — Minden bizonnyal 
hasznos segítséget nyújtanak 
tanácsi szerveinknek és gya-
korlati tapasztalataik is bő-
vülnek. Az Állam- és Jogtu-
dományi Kar részéről a hall-
gatókat Horváth Zstkó László 
egyetemi adjunktus vezeti. • 

A Bölcsészkari DlSZ-bi-
zottság kapcsolatot terem-
tett a Dózsa György úti Al-
talános Iskola úttörő-csapa-
tával. A kar több diszlstája, 
mint ifjúsági vezető segíti az 
úttörők munkáját. 

* 

Az Orvosegyetemi DISZ-
bizottság december hó 2-án, 
pénteken este 8 órakor tánc-
cal egybekötött műsoros tél-
apó-estet rendez a Hungária 
összes termében. Belépés 
csak meghívóval. 

• 
November hó 3-án este 8 

órakor a Jogi Karon nagysi-
kerű szaval ó-estet rendeztek: 
Ady-tól—Radnóti-Ig címmel. 
Ez már a második jólsikerült 
előadás, amelyet a jogászok 
az »irodalmi estek« sorozat-
ban rendeztek. 

. • " J 
A Bölcsészkar első évfo-

lyamán megkezdődött akul-
túrnaptár szerkesztése, mely 
hetenként tájékoztatást nyújt 
a város kulturális eseményei-
ről. 

• 
Mintegy 60 főnyi joghall-

gató vett részt 1955. novem-
ber 18-án a városunkat 
meglátogató szovjet parla-
menti küldöttség fogadásán. 

József Attila születésének 
50. évfordulójáról megemlé-
kezik a „Lietyraturnaja Ga-
zeta" és közli a költő „Ének 
magamról", „A lebukottaik" 
és a „Mama" című versét D. 
Szamoljov, A. Mamonov és 
M. Matuszovszkij tolmácso-
lásában. 

Nyilt levél К, I, egyetemistához 
KEDVES BARATOM! 

Múltkori eszmecserénk utón 
azzal váltunk el egymástól, 
hogy sokat fogunk még beszél-
getni a vallásról. Amikor ar-
ról beszélgettünk, hogy meg-
engedhető-e a tanárembernek a 
vallásosság, sokat hivatkoztál 
a vallásszabadságra. Abban 
igazad van, hogy a mi orszá-
gunkban valóban vallásszabad-
ság van, hogy senkinek semmi 
baja nem történik azért, mert 
templomba jár, vagy vallásos 
nézeteket vall. 

Most egy kicsit gondolkod-
junk/ Vajon, a mi munkánkban 
a vallás magánügy-e? — Ügy 
gondolom, nem. Pedagógus le-
szel. Tanítványaidat a szocia-
lizmus eszmélnek szellemében 
ke>l nevelned, ezt megkövetelik 
tőled is. S hogy tudod ezt a 
kettőt összeegyeztetni? Hogyan 
lehet szocialista emberi nevei-
nt, ha az a nevelő vallásos? 
ügy érzem, sehogy. Képzeld 
el: az iskolában a szocialista 
társadalomról, a szocialista 
építésről, szocialista emberről 
beszélsz a gyerekeknek, s ma-
gad közben templomba jársz. 
Tanítványaid ezt úgyis meg-
tudják, s hamarosan kételkéd-
ni fognak szavaidban. Kételked-
nek. mert mást látnak, s mást 
hallanak tőled. Aztán nem tud-
ják majd. mikor mondasz iga-
zát, mikor higyjenek neked. Es 
így nevelsz majd jellemtelen 
embereket, akik megtanulnak 
képmutatóak lenni, akik meg-

• tanulnak mást tenni, mint arait 
\ éreznek. A mi társadalmunk.« 
nak pedig nem ilyen emberekre 

Ivan szüksége. Ml azt akarjuk, 
| hogy a mi tanítványaink min-
dig, minden körülmények kő-

\zőtt képesek legyenek kiállni» 
'szocializmus ügye mellett, ké-
szek legyenek a nép < ügyét 
mindenkor megvédeni. 

Ezek után azt hiszem, belá-
tod, hogy a pedagógus világ-
nézete nem magánügy. Azt hí* 
szem, azt ti tudod, hogif min-
den társadalom arra törekszik, 
hogy az értelmiséget megnyer-
je magának, hogy az értelmi-
ség az adott társadalmat támo-
gassa, segítse elő munkájával. 
S pont a szocialista társada-
lom mondana le erről? Pont a 
munkások állama ne számit-
hatna az értelmiségi dolgozók 
ra, főleg a tanárokra9 Téve-
dés lenne ezt gondolni. A ml 
ídlamunk megbecsüli a neve-
lőket, s nekünk ezért meg kell 

| dolgoznunk, s különösen ki kell 
állnunk a szocialista társadal-
mi rend mellett. 

Nem volt szándékomban, 
hogy vallási vitába bocsátkoz-
zam veled, hogy itt győzzelek 
meg a materialista világnézet 

| helyességéről. Ezt Igen jól meg-
találod a különböző metariallsia 
müvekben. Csupán azt akarom 

' ezzel elérni, hogy megmagya-
¡' rázzam neked azt, hogy nem 
mindegy, hogy a pedagógus 
milyen világnézetet volt. Örül-
nék, ha ez sikerült volna. 

HORVÁTH MIHÁLY 

Valóra váltott elhatáro*ás 
A Bölcsészettudományi Kar 

DISZ-szervezeteinek össze-
vont októberi taggyűlése el-
határozta, hogy kari Dísz-
zászlót szereznek, s ebben az 
félévben fel is avatják. Az 
ehhez szükséges tekintélyes 
összeget, 3000 forintot társa-
dalmi munkával keresték 
meg. Százharminchárom hall-
gató október 15, 16, 22. és 23. 
napjain, feláldozva szombat 
délutánját és vasárnapját, a 
gencsháti állami gazdaság-
ban rizscséplést végzett. A 
munkát Gábris József káde-

res szervezte meg, s több elő-
adó is lelkesen kivette ben-
ne a részét, Szekeres László-
né, Bánkuti Imréné, Szeke-
res László és Pete István ta-
nársegéd elvtársak. A böl-
csészkari hallgatók a mező-
gazdaságnak is komoly segít-
séget nyújtottak, a jó ellátá-
son kívül személyenként á t -
lag napi 35—40 forintot kap-
tak, s előteremtették a zászló 
megvásárlásához szükséges 
összeget is. Mindenki számá-
ra követendő példát mutat-
tak, 

Az új tanév megkezdésével 
a lengyel főiskolák négy fa-
kultással, húsz tanszékkelés 
nyolc tudományos intézettel 
gazdagodtak. A varsói egye-
temen ú j kémiai fakultás lé-
tesült az ipari szakemberek 
jobb kiképzése céljából. A 
szczecini mezőgazdasági fő-
iskolán a zootechnikai tan-
szék kezdte meg működését. 
A lodzi gazdasági főiskolán 
megkezdte munkáját az ú j 

pénzügyi fakultás. A wroc-
lawi egyetemen mikrobioló-
giai tanszéket hívtak életre. 
A varsói egyetemen japán, 
illetve arab nyelvvel foglal-
kozó tanszékek létesültek. 
Varsó Jelonka negyedében 
átadták a főiskolásoknak a 
-Barátság« lakótelepet, ahol 
eddig a varsói Kultúrpalota 
szovjet építői laktak. Ezzel 
2500 fiatal elhelyezését ol-
dották meg. 

ÉRLELŐ ÉVEK 
Sok fiatal tehetség bonto-

gatja szárnyait a megújult 
magyar irodalom terén. Ben-
nünket nem kis büszkeséggel 
tölt el, hopy irodalmunk 
pezsgő vérkeringésébe váro-
sunk is hatékonyan bekap-
csolódik, hogy Szeged termé-
keny talaján ú j fiatal tehet-
ségek munkája szökken 
szárba. 

Szeged igen szép irodalmi 
múltra tekinthet vissza Ezen 
irodalmi mu'lt termő talajá-
ból nőtt ki és táplálkozik uj 
szocialista költészetünk. In-
nen indult el fiatal költőink 
egyik legszebb reményekkel 
biztató tagja. Lődi Ferenc is. 
A szegedi táj, a város és kör-
nyéke, annak múltja, jelene 
és jövője mélyen beleitaló-
dott a fiatal költő minden 
sorába és még, ha akarna 
sem tudna szabadulni tőle. 
És ahogy ott cseng a költő 
minden gondolatában a szű-
kebb szülőföld képe. ugyan-
úgy elválaszthatatlanul kiséri 
minden sorát, minden gondo-
latát, az osztályéhoz való 
hűség és szeretet, a ragaszko-
dás azokhoz, akikkel együtt 
nőtt fel és dolgozott, kiknek 
bánata, szenvedése közös bá-
nat és szenvedés volt, amint 
ezt egyszerű tiszta szavakkal 
művészi módon fejezi ki a 
„Fáj" című versében: 

.és együtt voltunk vasas 
inasok, 

s a pillér is közös művünket 
tart ja 

Szegeden, hol a büszke híd 
ragyog." 

Várakozással tekintett Lődi 
elvtárs ú j kötete elé az olva-
sóközönség. Érzésünk szerint 
az Érlelő Évek című kötete 
nem tudott megfelelni min-
den tekintetben énnek a vá-
rakozásnak. Amikor megálla-
pítjuk, hogy igen komoly fej-
lődést mutat ez az ú j kötet 
az eszmei tisztázottság szem-
pontjából, akkor meg kell 
mutatni azt is, hogy a kifeje-
zést tekintve, formai szem-
pontból sok kivánhi valót 
hagy még hátra. Bár kísérle-
tet tesz Lődi elvtárs az egyé-
ni hang és forma kialakítá-
sára, érzésünk szerint ezen a 
téren nem következett be ko-
moly fejlődés az utóbbi kö-
teflhez viszonyítva. Szeged 
irodalmi öröksége túlzottan 
érezteti hatását, nem tud 
szabadulni, illetve egyénisége 
nem tud feltörni, kibonta-
kozni e gazdag örökségből. 
Juhász Gvula halk líraisága, 
könnyed formakészsége csá-
bítóan lép a költő elé. mint 
a „Boszorkánysziget" vagy a 
„Feleségem" című versek ese-
tében láthatjuk. Juhász Gyu-
la mellett más író hatása is 
érződik Lődi művein, több 
esetben József Attiláé, más-
kor Radnóti Miklósé. így 

Radnóti hatása érezhető fa-
lán a kelleténél túlzottá bfoan 
a kötet egyik legszebb, leg-
művészibb versében —amely 
egyúttal Lődi költői pályafu-
tásának csúcsa felé is mutat 
— a „Születésnapi vázlat" 
című költeményben. Annak 
ellenére, hogy az említett ha-
tást itt is tapasztalhatjuk, 
mégis ez a vers magában 
hord annyi őszinte és művé-
szien megkapó líraiságát, 
mely felszínre hozza néha, 
ha bátortalanul is, a költő 
legtöbb esetben felszín alait 
maradó egyéniségét. 

Lődi költészetét korábban 
is jellemezte a pártosság, a 
dolgozó nép szeretete, hiszen 
a nép mindennapi munkájá-
ból nőtt ki élete és költé-
szete, de ami korábban a ma-
gával hozott emlékekből adó-
dott, az itt ebben a kötetben 
megdönthetetlen filozófiává 
tudatosodik. A párt tanítása, 
amelyet hisz és magáénak 
vall, fűtik sorait, vezeíik tói. 
lát, amikor verset ir. 

Hiba nála az, hogy gondo-
latai kifejezésére, szárnyalá-
séra nem talál megfelelő 
nyelvi kifejezést, nem tudja a 
formát maga alá kényszerí-
teni. Sokszor a legszebben 
szárnyaló gondolat is megtö-
rik egy-egy nehézkes fgrmán, 
rosszul alkalmazott hasonla-
ton, vagy össze nem illő rím-
páron. 

Az „Éj" című mély líraisá-
got magábazáró költemény 
harmóniáját megbontja a 
nem szerencsésen odaillesz-
tett „vérereink" szóösszetétel. 
Ugyanígy a „Levél akarna 
lenni" ritmdkáját hangula-

tát megtöri egy rosszul vá-
lasztott szó, nem beszélve 
arról, hogy magyartalanná is 
válik: 

„ . : . gyermekkoromnak rég-
múlt taván 

Rémlik, akár ma volna még, 
anyám! 

S aihogy az újabb nyert Mik-
kereket 

Mutattam néked tört, öreg 
szülém." 

Sem a klikker szó nehézkes 
idegenszerűsége, sem pedig a 
szó hangulati velejárója nem 
illik a vers komoly, . kissé 
megilletődött hangulatába. 

Stílustalannak érezzük 
ugyanennek a versnek egy 
másik részét, ahol, 

„felnőve hazám emlején" 

képet használja. Az emlején 
szó túl mesterkélt hideg, az 
olvasó nem érzi belőle azt a 
melegséget, olthatatlan sze-
retetet, amit a költő hazája 
irányába ki szeretne fejezni. 
Élettelen ez a kép és merev. 

Több esetben előfordul, 
hogy a költő nem tud tartani 
egy bizonyos szárnyalást, 
lendületet és megtörik, néha 
a gondolat bicsaklik félre, 
néha a forma nehézkes volta 
húz™ le magával a gondolat 
szárnyalását. Ilyen például a 
Juhász Gyula hatását mutató 
„Feleségem" című verse: 

„Akár a lankás hegyoldal 
bora 

Jóízű nekem tiszta mosolya." 

A vers elején könnyedén 

üti le a vers alaphangját, de 
a végén már nem fu t ja a kez-
deti lendületből és elnehezül 
a vers egész ritmikája: 

„Az iskolába. Kései diák-
koromban nyitott nekem e 

virág." 

Itt kell beszélni egy másik 
hibáról, amit a költő gyak-
ran elkövet. Sokszor hasz-
nálja az ú. n. eniabement-t 
helytelenül, azaz egy megkez-
dett gondolatot kettőbe vág 
a sor végén és átviszi a má-
sik sor elejére. A enjabement 
nem felel meg a magyar 
nyelv törvényeinek. úgy 
ahogy Lődi használja. Arany 
János azt mondja erről „Ars 
poetica'-jában, hogy olyan 
ez, mintha sással metszenék 
fülünket Ez játszik közre 
az említett vers végének ne-
hézkessé válásában js. 

Ugyanez néha azt hozza 
magával, hogy a vers, ha az 
írásjeleket vesszük figyelem-
be, elveszti vers jellegét és 
átailaikul prózává. Például a 
„Nyitott könyv" első szaka-
sza: . 

„Ezt is megértem kedvesem. 
Együttlétünk nagy álma 

beteljesült, 
ú j tagjelölt lépett veled a 

pártba." 

Néha nem világos, hogy 
mit akar mondani. Képei ho-
mályosak, tisztázatlanok ma-
radnak, mint pl. az „Egy fa. 
lusi előadáson" című versé-
ben: 

„'...Mondjad csak, mondd,. 

a Nap szemét 
lecsukta már az éjsetét." 

Nehezen derül ki, hogy a 
nap csukta le a szemét, vagy 
az éjsetét. Az ilyen képek al-
kalmazásával vét a stílus vi-
lágossága ellen. 

Ugyanígy nem világos a 
„Nyílt levél Szeged Város 
Tanácsához" egyik képe: 
„ . . . Dalos madárka ne ke-

[ress, 
fészkednek fát; a mun-

[kásállam 
bővebben ad ma már virágra 

s terekre, fákra. Kit 
[emel, s , ." 

Ha a munkásállam bőveb-
ben ad pénzt fákra, terekre 
stb. akkor miért ne keressen 
a madárka magának fát? 
Minden jószándék mellett is 
zavaróan hat a nem világos 
fogalmazás. Ugyanakkor nem 
kis mértékben zavar a sor 
végén kettőbemetszett gondo-
lat, miről az előzőkben már 
szólottunk. 

* 

Csak egy-két gondolatot 
szerettünk volna az „Érirfö 
évek" című kötethez fűzni 
azzal a szándékkal, hogy se-
gítsünk egyik igen tehetsége* 
fiatal költőnk kibontakozást 
kereső munkájában. 

Lődi tehetségét ismerve, 
biztosak vagyunk abban, 
hogy képes kialakítani gaz-
dag mondanivalója számára 
egyéni formavilágát. Erre ép-
pen ebben a kötetben vannak 
olyan biztató jelek, amelyek 
komoly reményekre jogosíta-
nak bennünket. 

Kordé Imre 

,t 
J t 
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Nagyjelentőségű tanácskozás az Akadémián 
November első három nap-

ján а maga nemében eddig 
egyedüláűló kongresszus folyt 
a Tudományos Akadémia 
dísztermében. A magyar iro-
dalomtörténészek vitatták 
meg ezen a kongresszuson a 
realizmus kérdéseit. 

A három napon a magyar 
irodalom ec--egy nagyobb 
periódusa került sorra. Az 
első napon Tolnai Gábor „A 
realizmus kérdései és a régi 
magyar irodalom", a máso-
dik napon Barta János , A 
kritikai realizmus a magyar 
irodalomban", a harmadikon 
Nagy Péter „Regényirodal-
munk a szocialista realizmus 
út ján" címmel tartott elő-
adást. i 

Az előadásokat minden al-
kalommal heves és színvona-
las vita követte. A hallgató-
nak gyakran az volt a be-
nyomása. hogy a vitázok 
szinte „ízekre szedték" az 
előadásokat. A kongresszus 
egyik külföldi vendége külön 
megemlítette, rendkívüli mó-
don tetszik neki ez 

. a lendületes vlfakészség, 
bátor szókimondás, mely távol 
áll minden álszolidaritéstól. 
Valóban, egyetlen szaktudo-
mány .Чет nyer sokat az olyan 
kongresszusokon, ahol a „kar-
társíasság" útját állja az éles 
elvi vitáknak. 

Az irodalomtörténeti Kong-
resszus már első perceiben ki-
tűnő indítást kapott Lukács 
György akadémikustól, aki 
megnyitójában bátran értékelte 
a magyar irodalomtörténetírás 
felszabadulásunk utáni fejlődé-
sét. Eredmények és hibák, si-
kereik és elmaradások egyaránt 
a további fokozottabb munkál-
kodásra kell, hogy serkentsék a 
magyar irodalomtörténészeket. 

Valóban, a három nap kora 
'délelőttől késő estig nyúló vi-
tái ennek az újabb eredmé-
nyekre-törekvésnek a jegyében 
folytak. A vitákban résztvet-
lek a külföldi vendégek is. V. 
R. Scserbina szovjet irodalom-
tudós a szocialista realizmus 
kérdéséhez Henryk Markiewicz 
(Vairsó), Julius Dolansky 
'(Prága), Tudor Vianu (Buka-
rest), Gerhard Steiner (Ber-
lin) a kritikai realizmus prob-
lémáihoz szóltak hozzá. 

A kongresszus egész ideje 
alatt igen nagyszámú volt a 
hallgatóság. Nem győzték az 
Akadémia különböző üléster-
meiből átcipelni/a pótszékeket 
a díszterembe. Különösen nagy 
'érdeklődés kísérte a harmadik 
nap vitáját. Megjelentek a mai 
magyar irodalom képviselői is. 
Szabó Pál, Simon István, Ju-
hász Ferenc, Kónya Lajos stb. 
Veres Péter maga is bekap-
csolódott a vitába. Érdekes fej-
tegetéseit zajos tetszésnyilvání-
tás előzte meg és még viharo-
sabb követte. 

Az előadások szövegét a 
hozzászólásokéval együtt ha-
marosan kiadja az Akadémia I. 
osztálya, s minden érdeklődő 
elmélyülten tanulmányozhatja» 
Hogy valamennyire mégis ér-
zékeltessük 

a kongresszus 
problémafelvetésének 

komolyságát 
Ks bátorságát, megemlítünk 
néhány ott kifejtett, megvita-
tott gondolatot. 

Az első napi vitában merült 
fel a realizmus és a pozitív esz-
meiség együttjelentkezése szűk-
ségszerüségének problémája. 
й.г kétségtelen, hogy klasszi-
cista, vagy romantikus jellegű, 
általában nem realista alkotó-
módszerrel írott müvek is szol-
gálták az emberiség haladásá-
nak ügyét a maguk korában, ké-
szíthettek elő nagy társadalmi 
változásokat, forradalmat. Az 
viszont már vitatható, hogy a 
realizmus módszerének alkal-
mazása feltétlenül az egyértel-
műen pozitív eszmeiséget ered-
ményezi-e. Az irodalom legna-
gyobb művészi értékű alkotá-
sai mindenképpen egybeesnek 
az emberi haladás ügyének 
gondolatával, a realisták még 
inkább, kevesebb belső ellent-
mondással, mint a romantiku-
sok. Viszont realista módsze-
rek alkalriiazása néhány eset-
ben regresszív tendenciák kife-
jezésével kapcsolódtjatik össze. 
Az esztétának, az irodalomtör-
ténésznek az a feladata e kér-

. désben, hogy felismerje az 

'ilyen esetekben a realizmus 
külsőleges ismérvei mögött a 
lényegében realizmusellenes, a 

| valóságot eltorzító mesterke-
! déseket. 
] A második napon a magyar 
i kritikai realizmus körül folyt 
¡a vita. Petőfi lírai realizmusa, 
| Arany János esztétikája ka-
pott teljesebb értelmet egy-egy 
hozzászólás során. Különösen 
vitatott volt a századforduló 
irodalmának kérdése. Barta Já-
nos, Sőtér'István, Komlós Ala-
dár, Király István, Pándi Pál, 
Nagy Miklós, s mások szálltak 
vitába e kérdésekben, s Veres 
Péter még másnap is vissza-
tért hozzászólásában a század-
forduló problémájához. 

A harmadik napon a huszadik 
század magyar irodalmának 
problémái, többek között a 
két háború közötti népi iroda-
lom irodalomtörténeti helye és 
a realizmussal való kapcsolata 
váltott ki vitát. 

A kongresszuson résztvett a 
szegedi Tudományegyetem Iro-
dalomtörténeti Intézetének és 
a szegedi Pedagógiai Főiskola 

Irodalomtörténeti Tanszékének 
oktatószemélyzete, s néhány 
kiváló hallgatója is. Baróti De-
zső professzor a magyar felvi-
lágosodás korának esztétikai 
nézeteiben mutatta ki egy rea-
lista igényű művészetelmélet 
kezdeteit, Koltay-Kastner Jenő 
professzor a magyar drámairo-
dalom jellemábrázolásának kér-
déseivel foglalkozott első napi 
hozzászólásában. 

A kongresszus jelentőségét a 
harmadik napon elnöklő. Bóka 
László részletesen méltatta zá-
róbeszédében. A napilapok, az 
Irodalmi üjság, a Magyar Rá-
dió élénk figyelemmel kísérték. 
Méltán. A kongresszus yszámos 
indítást adott esztétáknak és 
irodalomtörténészeknek egy-
aránt, s a mai irók, köítők is 
bizonyára haszonnal forgatják 
majd a vitaanyagot tartalmazó 
kötetet. Nem túlzunk, ha a 
kongresszust a magyar iroda-
lomtörténetírás újabb jelentős 

. korszaka kezdeteként tartjuk 
i számon, 

I N. I. 

Dokumentumok a Horthy-korszakból 
Szívtelenül kihasználják egyesek az állásnélküli 

diplomások szörnyű helyzetét. 

Napról napra döngeti az 
állásnélküli diplomás fiatal-
ság az álláshalmoaás bevehe-
tetlen várfalait, de hiába 
minden, hiába próbálja - egy-

'szer itt, másszor ott, a kövek 
'nem mozdulnak. Ügy látszik, 
sokaknak keblében dobogó, 
meleg szív helyett ma is ke-
mény. hideg kő terpeszkedik. 
Az idő azonban múlik, az 
egyetemek és főiskolák hét-
ről hétre ontják az ú j dokto-
rokat, a régilk reményüket 
vesztik s a kőfalak szilárdab-
ban állnak, mint valaha. 

Bemutatunk mégis itt egy-
egy különböző végzettségű 
fiatalt, milyen „rózsás" a 
helyzetük. Valamennyien ¡sze-
gediek, itt élnek közöttünk, 
beszélnek velünk, de nagy 
lelki küzdelmeikbe kevesen 
látunk bele. Lássuk tehát 
őket egyenkint, nyilatkozzék 
először az orvos: 

— Négy évvel ezelőtt vé-
geztem a szegedi egyetemen. 
Az első két évben egy kisvá-
rosi kórházban voltam kise-
gítő orvos, hatvan pengő 
havi fizetésem volt. Amint a 
viszonyok kezdtek rosszab-
bodni, a város redukálta a 
létszámot s engem, mint leg-
fiatalabbat, elbocsátottak. 
Most itt vagyok Szegeden az-
óta díjtalan gyakornok. Hogy 
miből élek? Szinte magam 
sem tudom Az édesapám, 
aki állami tisztviselő, havon-
kint 50 pengőt küld. Ezzel ő 
is szinte a saját szájától 
vonja meg a betévő falatot. 
De miből élnék, ha nem kül-
dené ezt nekem? 

— Vágyaim? Bármilyen ál-
lapot, amely lehetővé teszi, 
hogy végre saját magam 
tartsam el magamat. Hiszen 
tudjuk, hogy az államnál ki-
nevezés nincs. 

Egy jogász a következőket 
mondotta: 

— Szégyenlem bevallani, 
mert még magam előtt is 
sokszor szégyenkezem, hogy 
majdnem minden este köny-
nyes szernekkel alszom eL 

j Két éve már. hogy ké t dak-
| torátust szereztem, jogit és 
; államtudományit s ezzel a 
tudásommal és reggeltől késő 
estig tartó mindennapi robot-
tal havi tizennégy pengőt ke-

1 — Városunk egyik legis-
mertebb ügyvédjénél vagyok 

¡alkalmazva, aki 14 pengőt ad 
nekem egy hónapra. A múlt 
hétig ugyan még 24 pengőt 
kaptam, de akkor sírva, ron-
gyosan bejött egv kollégá.-n, 
aki állásért könyörgött és azt 
mondta, 15 pengőért is eljön. 
Az ügyvéd el akart bocsátani, 
dé én azt mondtam, 14 pen-
gőért is maradok. És marad-
t a m 

JPanár barátunk így nyilat-
kozott: 

— összes tanulmányaimat 
kiváló eredménnyel végez-
tem. Kegyelmes protektorom 
volt. Minden hiába. Nem ré-
gen rengeteg futkosás után 
két tanítványt kaptam. 
Negyven fillért fizetnek órán-
ként. Mindennap tanítom 
őket. 

Patikus barátunk így felelt 
kérdéseinikre: 

— Csak szeretnék valahol 
állásban lenni. De nem kel-
lek sehol. Nemrégen Mezőhe-
gyesre pályáztam. Megigér-
ték, hogv szinjeles diplomám-
ra való tekintettel felvesznek 
s végén mégis egy kisasz-
szonyt vettek fel. aki pedig 
gyér eredménnyel végezte az 
egyetemet is. Csakhogy én 80 
pengő fizetést kértem, mivel 
legalább ennyi keld a megél-
hetéshez, ő pedig elment 40 
pengőért. 

(Szegedi Űj Nemzedék, 
1932. március 27, va-
sárnap.) 

Rejtvény rovat 
rv. FOR DULO 

Természeti udomány ok 

1. Melyik az a két szóm, 
amelyet, ha összeszorzunk, 
ugyanannyit kapunk eredmé-
nyül, mintha a nagyobbikból 
kivonnánk a kisebbiket? 

2. Két 6-ra végződő, de kü-
lönben tetszőleges számot ösz-
szeszorzunk. Milyennek kell 
lennie ennek a két számnak, 
hogy a szorzat 36-ra végződ-
jék? 

3. Hazánk több táján szo-
kásban van, hogy — pl. ara-
táskor — az ivóvizet mázat-
lan cserépkorsóban tartják. 
Ezt a korsót nem kell ár-
nyékba dugni, nyugodtan ki 
lehet tenni a napra, a víz 
mégsem melegszik fel benne, 
még 40 fokos kánikulában 
sem. Hogyan lehetséges ez? 

Az l-es és a 2-es feladat 
helyes megoldása 5—4 pont, 

a 3-as feladat helyes megfej-
tése 2 pont. 

Beküldési határidő: decem-
ber 3. A megfejtők között a 
10. forduló után a Szerkesztő-
ség értékes könyvjutalmakat 
sorsol ki. 

Október 20-án zajlott le a 
francia Akadémia híres ku-
polatermében az a régvárt 
és nagy eseményként beha-
rangozott ceremónia, ame-
lyen Jean Cocteau, az Aka-
démia legújabb (és talán leg-
fiatalabb) tagja elmondhatta 
első beszédét, hogy utána 
meghallgathassa életrajzát és 
méltatását André Maurois a j -
káról. Az ünnepségen, amely 
a »Humanité« szerint zsúfolt 
teremben zajlott le, a min-
denbe-beavatottak elkápráz-
va élvezhették Cocteau ra-
gyogó beszédének célzásait és 
szellemességeit, tele öniró-
niával és önvallomással, s 
utána Maurois komoly, ta-
pintatos, de a hagyományok-
hoz híven, mérsékelten csí-
pős és választékos feleletét. 

• 
Párizs színházi életének, 

már az évad kezdetén, két 
jelentős eseménye van:- az 
egyik a »Topáz e« népszerű 
szerzőjének, a nálunk is ked-
velt Marcel Pagnol-nak leg-
újabb drámája — .Judás", 
amely az ősi, evangéliumi té-
mát ú j feldolgozásban viszi 
színpadra. Júdás nem ön-
szántából és gonoszságból, 
hanem mestere kérésére adja 
Jézust a törvény kezére. Pag-
nol itt sem tagadja meg 
marseillei, délvidéki jóked-
vét, s a tragikus témát, ahol 
lehet, mulatságos tréfákkal 
és közjátékokkal enyhíti. — 
A másik nagy esemény 
Aischylos »Oresteia-«-trilógiá-
jának egy estén való elő-
adása Jean-Louis Barrault 
színházában, s Marié Bell-lel 
Klytemnestre szerepében, ál-
arcos színészekkel és kórus-
sal. s vakmerő ú j díszletek-
kel és zenével. A francia kri-
nika nagy csodálattal adó-
zik a rendező és a színészek 
erőfeszítésének, azonban tel-
jes, tökéletes eredményről -a 
leglelkesebb Barrault-hiVek 

sem beszélnek. 
• 

Az »Inosztrannaja* c. új 
szovjet folyóirat szerkesztő-
sége sajtókonferencián be-
szélte meg a bel- és külföldi 
sajtó képviselőivel, mi a vé-
leményük a folyóirat elsőkét 
számáról és jövendő tervei-
ről. A konferencián többek 
kőzött résztvett a „Zsen-
minzsiRaó", az „Unita", az 
„Humanité", a „New-York 
Times", a „Corriera della 
Sera" és a Reuter-ügynökség 
tudósítója. Az újságírókat 
nagyon érdekelte, kik ígér-
tek cikket a lapnak a külföldi 
írók közül, hogyan történik a 
honorárium kifizetése, s 
van-e remény a példányszám 
növelésére. Csakovszikij fő-
szerkesztő felsorolta azokat a 
külföldi írókat, akiknek mun-
kássága fölkeltette a folyó-
irat figyelmét (köztük Ver-
corst, Veres Pétert, Faul-
knert, Andricsot, Mauriacot, 
Remarqe-ot, Sadoveanut stb.), 
ezt a listát a tudósítók még 
több névvel egészítették ki. 

SPORT 
Az őszi forduló tanulságai 

Az 1955-ös labdarúgóidény 
utolsó fejezetéhez érkezvén, 
időszerűnek létszik rövid 
visszapillantást vetni az őszi 
fordulóra és nagy voná-
sokban kiértékelni a Szegedi 
Haladás szereplését ebben a 
bajnokság szempontjából 
döntő jelentőségű időszak-
ban. Ezt az értékelést annál 
is inkább megtehetjük, mert 
a Haladás szempontjából az 
idei szezon a bajnokság 
megnyerésével lényegében 
mór be is fejeződött. 

Mint ismeretes, a Haladás 
a tavaszi forduló végén 
egyenlő pontszámmal, de 
rosszabb gólaránnyal a Bp. 
Verös Meteor után a máso-
dik helyen állott. A nyári pi-
henő alatt a csapat kihe-
verte azt a nagy idegfeszült-
séget, amely együttjárt a 
bajnoki címért vívott ke-
mény küzdelemmel s - hasz-
nosan eltöltött pihenő ered-
ményeképpen fölényesen, jó 
játékkal nyerte meg az őszi 
idény első mérkőzéseit, és 
ezzel értékes kétpontos előny-
höz jutott. A nagyszerű kez-
det után azonban a nagy tét 
okozta állandó idegesség is-
mét visszavetette a csapatot, 
mégpedig éppen abban az 
időszakban, amikor minden 
tudására szüksége lett volna. 
Október hónap volt ennek 
a küzdedemnek legnehezebb 
szakasza: meg kellett mér-
kőznie a másik esélyessél, a 

i Vörös Meteorral, majd ott-
I honában kellett megküzdeni 
I az ugyancsak jó játékerőt 

képviselő Gödöllői Dózsával 
és Salgótarjáni Vasassal. A 
csapat éppen ebben a peri-
ódusban megközelítőleg sem 
tudta igazi tudását nyújtani, 
s ez a kemény hármas mér-
kőzéssorozat csak félsikert 
hozott; 

De így is bebizonyosodott, 
hogy a Haladás mind tu-
dás, mind pedig fizikai és 
lelki teherbiróképesség te-
kintetében felülmúféa vala-
mennyi versenytársi, 

hiszen pontokat szerzett ak-
kor is, amikor a riválisok, a 
Vörös Meteor és a Bp. Tö-
rekvés, felőrlődve az idegek-
re menő küzdelemben egy-
más után vesztették el mér-
kőzéseiket. A Haladás szem-
pontjából a hallatlan erő-
feszítéssel kivívott, igen ne-
héz gödöllői győzelem jelen-
tette a fordulópontot. Ez a 
nagyjelentőségű két pont, 
amely nagy lépéssel vitte 
közelebb csapatunkat a baj-
noksághoz, további döntő si-
kerek forrása lett. A Debre-
ceni Törekvés ellen vívott 
6:0-as mérkőzésen a csapat 
végre igazi tudását nyújtot-
ta s bár a Bp. Szikra ellen 
csak döntetlenre futotta az 
erejéből, a következő héten 
a kiesés ellen küzdő Pere-
cest impozáns módqn, ragyo-
gó játékkal ismét 6:0-ra ver-
te meg s ezzel biztosította 
magának az első helyet az 
NB. II. keleti csoportjában. 
A Miskolcon elszenvedett ve-
reség részben a miskolciak 
sokszor erőszakos játékának 
tudható be, de elsősorban 
mégis annak, hogy a csatár-
sor lendítőkereke, Cziráki 
már az első percekben harc-
képtelenné vált. sőt sérülése 
miatt hiányzott a támadó-

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegyetem, Or. 
vosegyetem és Pedagógiai FSiskola 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadta: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizottsága, a Tudo-
mányegyetem rektora, az Orvos-
egyetem dékánla. a FSiskola Igaz-
eatőla. a DISZ és a Szakszerv®, 

zetek 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Pelelös vezető: Vlneze György 

ösztöndij-osztás után egy nappal ! H ée еду héttol 

sorból Gjlicz is. Az elmúlt 
vasárnap a védelem gyen-
gébb játéka és egy tévesen 
megítélt lesgól miatt a csa-
pat csak döntetlent tudott 
elérni a kitűnő Kecskeméti 
Dózsa ellen, de ez már mát-
sem változtatott a bajnokság 
tényén, mint ahogy nem be-
folyásolja azt a nov, 27-én 
lejátszásra kerülő utolsó 
mérkőzés eredménye sem. 

A végeredmény tehát azt 
mutatja, hogy a Szegedi Hala-
dás megérdemelten jutott az 
NB I-et jelentő bajnoki cím-
hez, hiszen igaz ugyan, hogy 
csak kevésszer nyújtotta azt 
a játékot, amire képes, de 
így is bebizonyította, hogy 
technikai tudós, taktikai 
érettség és kondíció szem-
pontjából egyaránt fölötte 
áll az NB. Il-es csapatok 
színvonalának. 

Az NB I-be való belépés 
komoly feladatok elé állítja 
a labdarúgó-szakosztáh-t. 

Meg kell találni a módját 
annak, hogy a játékosok 
megfelelő foglalkoztatás 
mellett kipihenjék a nehéz 
idények fáradalmait és iz-
galmait. 

Ezt minden bizonnyal elő 
fogják segíteni az OTSB se-
gítségével megrendezendő 
külföldi portyák. A külföldi 
mérkőzések emellett kiváló 
alkalmat fognak nyújtani a 
fiatal játékosok szerepelteté-
sére és kipróbálására is. ami 
igen lényeges ^feladat abból 
a szempontból, hogy a lab-
darúgó-szakosztály megfelelő 
tartalékcsapattal tudjon az 
NB. I-ben helytállni. Ha a 
jelenlegi helyzetet összemér-
jük az 1954. évivel, amikor 
a Szegedi Haladás megkezd-
te szereplését az NB. I-beny 
megállapíthatjuk, hogy a kö-
rülmények ma lényegesen 
kedvezőbbek. Az idén meg 
van az idő és a lehetőség a 
megfelelő felkészülésre, nem 
hevenyében összeszedett cs** 
pattal kell majd a Haladás-
nak tavasszal pályára lépnie, 
hanem összeszokott, kipró-
bált. tehetséges fiatalokkal 
kiegészített játékosgárdával 
rendelkezik s nem kell attól 
sem tartania, hogy játékosait 
más egyesületek magukhoz 
csábítják. S nem utolsó sor-
ban bízhatunk abban is, 
hogy az NB. II. légkörében 
megedződött, küzdőképesség-
ben megerősödött csapat az 
első perctől kezdve kemé-
nyen fog harcolni azért, hogy 
nehezen kiverekedett helyét 
az első osztályban hosszú 
időre megőrizze a sportköri 
az egyetem és Szeged vároe 
számára. 

Külföldi tudósok 
látogatása a Szegedi 
Tudományegyetemen 

A másodjk magyar vegyész-
kongresszuson résztvett kül-
földi professzorok és akadémi-
kusok tizenháromtagú csoport-
ja látogatott el kedden délután 
Szegedre. A szovjet, lengyel, 
német, román, bolgár, jugo-
szláv és csehszlovák profesz-
szorok és akadémikusok meg-
tekintették a Szegedi Tudo-
mányegyetem szerves-kémiai és 
szervetlen kémiai intézetét, ba-
ráti beszélgetést folytattak Fo-
dor Gábor kétszeres Kossuth-
díjas professzorral, a Szerves-
kémiai Intézet igazgatójával. 

A baráti látogatás után V. I. 
Szpicün professzor, a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiájá-
nak levelező tagja tartott elő-
adást „A Mendelejev-féle perió-
dusos rendszer modern fejlő-
dése" címmel, 

Csehszlovákia és Lengyel« 
ország egyezményt kötött a 
határmenti turisztikai forga-
lomra vonatkozóan. Az 
egyezmény értelmében len-
gyel turisták a csehszlovák 

I Tátra-hegység bizonyos kör-
. zeteit, a többi között Strbské 
Pleso és Tatranská Lomnica 
vidékét határátlépési enge-
déllyel látogathatják. Isko-
lák, illetve tömegszervezetek 
által szervezett csoportok is 
részesülhetnek ebben a ked-
vezményben. A csehszlovák 
területen történő tartózkodás 
hat napnál hosszabb nem le-
het. Ugyanezek a kedvezmé-
nyek vonatkoznak a csehszlo-
vák turistákra is, akik ha-* 
sonló körülmények között 
meglátogathatják a lengyel 
Tátra-hegység határmemti 
körzeteit. 

— A magyar ifjúság ne-
velését és oktatását bemu-
tató kiállítást rendeztek In-
diában, a Delhitől körülbelül 
100 km-re lévő Karnali kol-
légiumban. A kiállítást dr. 
J. N. Thadani, a karnali 
körzet közigazgatási vezetője 
nyitotta meg. A megnyitó 
ünnepségen San Rom Gro-
ver, a kollégium vezetője, a 
Magyar—Indiai Kulturális 
Bizottság nevében pedig Roy 
Choudhuri, az Indiai Képző-
művészeti Társaság titkára 
mondott beszédet. A kiállí-
tást már több ezren meg t e-t 
kintették, 

i 


