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

A vezetőégválasztás csak akkor sikerülhet igazán, 
ha pezsgő politikai élet közepette zajlik már elő-
készítése is, ha a taggyűléseket és a pártértekezle-

teket szép gazdasági sikerek teszik ünnepivé. • 

(A Szabad Nép 1955. december 7.-1 vezércikkéből.) 

in. évi. 22. szám 1955 december 28. Ara 40 fillér 

A tudomány alkotó géniusza DISZ-szervezeteink, DlSZ-iagiaínk 
készüljenek fel a félévi vizsgákra 

özeledik a félévi vizsgák arra, liogy felszínre kerüljenek 
ideje. Hallgatóink többsé- azok a tudásbeli hézagok, ame- j 

Román fizikusok látogatása 
a Kísérleti Fizikai Intézetben 

AZ EMBERISÉG törté-
nelme számos nagy államfér-
fit, politikust tart számon, 
akik alkotó tevékenységük-
kel előbbrevitték a társada-
lom fejlődését. Szinte átte-
kinthetetlen azoknak a ki-
váló tudósoknak a száma, 
akik tudomőn?os munkássá-
gukkal elméleti oldalról já-
rultak hozzá a világ megis-
meréséhez. s ezen keresztül 
megváltoztatásához. De 
Marx, Engels, Lenin és Sztá-
lin előtt nem volt példa rá 
a társadalom történetében, 
hogy egyes emberekben el-
szakíthatatlan egységbe forrt 
volna össze a forradalmár 
államférfi géniusza, és az új 
igazságaikat feltáró tudomá-
nyos gondolat. A gyakorlati 
tevékenységnek ós az -alkotó 
elméletnek ez a páratlan 
egysége, amely a szocializ-
mus vezéreinek munkásságá-
ban öltött testet, nem vélet-
len jelenség, hanem szükség-
szerűen folyik annak a ha-
talmas társadalmi folyamat-
nak a lényegéből, amelyet a 
kapitalista társadalomnak 
szocialista társadalommá va-
ló átalakulása jelent. Ez a 
sorsdöntő folyamat termelte 
ki azokat a filozófusokat, akik 
valóraváltották Marx elkép-
zeléseit, s a világot nemcsak 
megismerni, hanem megvál-
toztatni is akarták. Ekkor 
vált a szocializmus az „em-
beriség jobb jövőjéért való 
ábrándozásból" tudománnyá, 
ekkor lett „a tudomány és a 
gyakorlati tevékenység kap-
csolata" a forradalmi munka 
vezércsillagává. 

SZTÁLIN pályafutásának 
kezdetétől hirdeti és vallja a 
tudomány vezető eszméinek 
a gyakorlati tevékenységbe 
való behatolásának szüksé-
gességét. Már 1905-ben így 
ír: „Hogy kidolgozhassák a 
tudományos szocializmust, a 
tudomány élén kell állni, tu-
dományos ismeretekkel fel-
fegyverkezettnek kell lenni és 
érteni kell a történelmi fej-
lődés törvényeinek mélyre-
ható vizsgálatához". Egész 
élete és munkássága ennek a 
sajátmaga által leszögezett 
elvi álláspontnak igazolása 
volt. Köteteket tenne ki, ha 
végig akarnánk kísérni tudo-
mányos tevékenységét mind-
azokon a területeken, ame-
lyeken gondolatai megtermé-
kenyítőleg hatottak, hiszen 
alig van a tudománynak 
olyan ága. amely ne köszön-
hetne indítékokat Sztálin al-
kotó szellemének. Klasszikus 
tudományos- művei óriási 
erővel hatottak korunk kuta-
tó gondolkodására s a tudo-
mányos gondolkodásnak 
olyan példaképei, amelyek-
nek hatása alól korunk 
egyetlen haladó tudósa sem 
vonhatja ki magát. A ma em-
berének tudatóban oly eleve-

nen élnek Szí ál in eszméi, 
annyira sajátjává Váltak a 
sztálini tanítás egyes alap-
gondolatai, hogy jóformán 
nem is érzi azoknak forradal-
mian új, a szó igazi értelmé-
ben vett korszakalkotó vol-
tát. Ma már szinte magától-
értetődőnek érezzük a Sztá-
lin által továbbfejlesztett 
marxizmus—leninizmus té-
teleit az imperializmusról és 
a kapitalizmus általános vál-
ságáról, a proletariátus dik-
tatúrájáról, a soknemzetiségű 
szocialista államról, a mun-
kás-paraszt szövetségről, az 
ország iparosításáról, a me-
zőgazdaság kollektivizálásá-
ról, a szocialista állam alkot-
mányáról. Ezek a jelentősé-
gükben szinte felmérhetetlen 
gondolatok ma már közkincs-
csé váltak s éppen az bizo-
nyítja legragyogóbban, hogy 
a lenini—sztálini tanítás va-
lóban egy történelmi borszak 
belső törvényszerűségeinek 
kifejezése, az az eszme, 
amely a tömegekbe behatolva 
anyagi erővé vált. Ez a ta-
nítás végtelenül sokrétű: fel-
öleli a természet és társada-
lom megismerésének egyete-
mes érvényű elveit, de 
ugyanakkor még legáltaláno-
sabb, első pillantásra el-
vontnak tűnő megállapításai 
is szerves kapcsolatban álla-
nak a társadalom történeté-
vel és a kultúrának szemünk 
előtt kibontakozó fejlődésé-
vel. 

HELYTELEN LENNE, ha 
Sztálin alkotó tudományos 
érdemei mellett nem szól-
nánk Sztálinról, a tudomány 
lelkes pártfogójáról, a tudo-
mányos tevékenység nagy 
szervezőjéről. Az új, szocia-
lista, népi tudomány életre-
hívása, sokoldalú kibontakoz-
tatása és széleskörű megszer-
vezése Sztálin érdeme. Al-
lamvezető tevékenysége so-
rán mindig megkülönbözte-
tett figyelemmel fordult a 
tudomány felé és olyan kö-
rülményeket teremtett a tu-
dományos alkotás számára, 
amelyekkel azelőtt sohasem 
rendelkezett. Meghatározta 
azt a döntő jelentőségű szere-
pet, amelyet az új, népi tu-
domány tölt be a szocializ-
mus és a kommunizmus épí-
tésében s ezzel ú j távlatokat 
nyitott meg annak művelői 
előtt. Ezt a Sztálin ösztönzé-
sével és irányításával kivi-
rágzott tudományt, amely az 
emberi elme által a történe-
lem folyamán felhalmozott 
értékek talaján sarjadt, tar-
talma, terjedelme és elsősor-
ban célja miatt lehet újnak 
nevezni. Lényeges vonásait 
maga Sztálin foglalta össze 
a főiskolák tudományos mun-
kásainak fogadásán 1938-ban 
mondott híres beszédében. 
Pohárköszöntőjében üdvö-
zölte azt a tudományt, amely 

K 
ge becsületes, j ? munkával ké- íyek miatt vizsgán esetleg nem 'tanulmányútjuk során Mireea 
.zül ezekre a mozgalmas napok- ludnánk megtelelő e r e d m é n y t jOnce^eu és Erwm 1-riedlander, 
ra, mert tudják: jó vizsgázni elérni. Nagyon helyes például Román Tudományos Akade-
hecsület és kötelesség. A vizs- az, hogy a Pedagógiai Főiskola ¡ ™a Fizikai Intezete elektrö-
!?ák sikeréhez azonban feltétlen j DlSZ-titkárui és az 
szükséges DISZ-szervezeteink 
jó munkája és ami a legfonto-
sabb, a DISZ-tagok példamuta-
tása. Ragadjunk ki néhány fel-
adatot, amelyek végrehajtásával 
szervezeteink méltán hozzájá-
rulnak a vizsgák sikeréhez. 
IVl indenekelőtt szorosabbra 

kell fűzni kapcsolatainkat 
a tanszékekkel, az oktatókkal. 
Csoportvezetőink, alapszervi tit-
káraink elsődleges feladata, 
hogy pontosan tájékoztassák az 
előadókat a csoportok, évfolya-
mok tanulmányi helyzetéről. 
Beszéljék meg a vizsgaanyag 
nehézségeit, térjenek ki az 
egyes hallgatók nehézségeire és 
ha arra szükség van, kérjék az 
egyéni és csoportos konzultációk 
megtartását is. Jelentős segítsé-
get nyújthat az is, ha feleleve-
nítjük az elvtársi segítségnyúj-
tás olyan jól bevált formáit, 
mint az alkalmi tanulópárok, 
tanuló és ismétlő csoportok 
megalakítását. 
T~| ISZ-szervezeteinknek • kü-

lönös gondot kell fordíta-
nia a munkás, paraszt és szak-
érettségis hallgatók segítésére, 
ott, ahol erre szükség van. 
Ugyancsak fontos feladat az el-

Több hónapos magyarországi ról, továbbá tudományos muM 
kák különlenyomatainak köl-
csönös megküldéséről is. 

A román vendégek közveth 
tésével mód nyílik majd a Roí 

orvos- ! mossággal, illetve sugárázások- ' mán Tudományos Akadémia 
gyógyszerész III. év egyes '<al foglalkozó osztályainak tu- j Fizikai Intézete Optikai Osztá-t 
DISZ csoport szervezői már ! 'lományos munkatársai meglá- lyán dolgozó I. Agirbiceanu 
most szoros kapcsolatot tarta- j lógatták a Szegedi Egyetem professzorral való kaposolat fel-
nak fenn a Politikai Gazdaság- Kísérleti Fizikai Intézetét. Még- vételére is. Agirbiceanu pro-
tan Tanszékekkel a vizsgákra ! tokintették az Intézet laborató- Icsszor és munkatársai a lumi-
való előkészületek érdekében. riumát, a tudományos kutatá- neszcencia polárosságának kuta-

Az előkészületek során lel i sokhoz használt berendezése- tásával foglalkoznak, akárcsak 
fel kell használni a szem- ket. beszélgetésekből alkalom a szegedi intézet egyik kutató-

lehető agitációt, hangositókat I ly í l1 a kutatási problémák köl- CSOp0rtjában. Remélhetőleg • 
stb. A vizsgák alatt pedig DISZ- ; csönös megismerésére és meg- l á { g 
szervezeteink ismertessék az el- beszélés folyt a szegedi „Acta 
ért eredményeket. Népszerűsít-
sék a kiválóan vizsgázó hall-
gatókat, és rójják meg azokat, 
akik mert nem, készültek fel 
az anyagból, inert nem érezték 
kötelességüknek a tanulást, nem 
értek el megfelelő eredményt a 
vizsgákon. 

agy gondot keli fordítani 
szervezeteinknek a tanu-

lás külső feltételeinek biztosí-
tására. Itt főképpen 
szobák jó megszervezésére, a 
diákotthonok fegyelmének fenn-
tartására, a jegyzetek kicseré-
lésére van szükség. 
A Központi Vezetőségnek az 

egyetemi munkáról szóló 
határozata előírja az egyetemi 
hallgatók tanulmányi eredmé-
nyeinek emelését, hogy az 
egyetemről hallgatóink jól kép-

a Kísérleti Fizikai In-
Chcmica és Physica" c, folyó- t é z c t é s a vendégek számára ia 
lyóirat cseréjének megvalósitá- gyümölcsöző lesz. 

Zászlóavatás a Bölcsészkaron 
December 17-én, szombaton szervezetek képviselői szal-

este színvonalas műsorral 
egybekötve avatta fel a Böl-
csészkari DISZ szervezet a 
kar 3000 forint értékű társa-
dalmi munkával megszerzett 
zászlaját. Az ünnepi bcszé-

lagot ajándékoztak. A nagy-
sikerű kultúrműsort a Sze-
gedi Nemzeti Színház művé-
szei és a Szegedi MAV Szo-
cialista Kultúráért érdem-
éremmel kitüntetett „Ha-

dét Székely Sándor, az Egye- . . „ é n e k k a r a s z a I l f á , t a t t a 
temi DISZ bizottság titkára z a n K e n e K K a r a szaigaitatta. 
mondotta. A zászlóra a fel- j A z ünnepséget jól sikerült 
sőbb párt, állami és DISZ 1 táncmulatság zárta be. 

ső éves hallgatóink segítése a zett szakemberekként kerülje-
vizsgára való felkészülésben. 
F.lső éveseink nemrégen kerül-
tek be az egyetem padjai közé, 
elszakadtak a középiskolai ta-
nulási módszerektől és önálló-
an, magasabb fokon kell most 
már tanulmányaikat végezni. 
Természetesen ez nem megy 
könnyen és nem megy segít-
ség nélkül. DISZ-vezetőtnk, jól 
tanuló felsőbbéves hallgatóink 
adják át tapasztalataikat, segít-
sék őket eréttményesen tanulni. 
Beszélgessenek velük a vizs-
gákról, mondják cl nekik, hogy 
oktalan és felesleges dolog a 
„vizsgapánik" keltése, mert aki 
becsületesen, jól felkészül, an-
nak nincs miért félnie és az 
idegeskedés csak a felelet ro-
vására megy. 

t * okozott figyelmet kell for-
dítani a DISZ által patro-

nált tantárgyak tanulására. 
Nem kell senkinek külön be-
szélni arról, milyen fontos a 
marxizmus-leninizmus, a honvé-
delem és az orosz nyelv tanu-
lása. Mégis egyetemünkön és 
főiskolánkon e három tantárgy 
tanulására egyesek nem fordí-
tanak kellő figyelmet és gon-
dosságot. Nem vitás, hogy az c 
tárgyakból való jó szereplés 
egyben kiállás, népi demokra-
tikus államrendünk és dolgozó 
népünk mellett. 

cg kell szervezni a vizsga-
propagandát. E munkának 

két szakasza van. Az előkészítő 
szakaszban csoportgyűléseken 
személyenként kell foglalkozni 

hallgatók felkészülésével. 
Hozzásegít a munka eredmé-
nyes végrehajtásához pl. a Jogi 
Karon jól bevált évfolyam gyű-
lések rendszere, amelyeket a 
tanszékek a DISZ bevonásával 
szerveztek meg. Ott a hallgatók 
elmondhatták azokat a nehéz-
ségeket, személyes, vagy közös 
problémákat, melyek zavarólag 
hatnak tanulásukra. A tanszé-
kek és a DISZ-szervezet igye-
keztek ezeket a legmesszebbme-
nőkig kiküszöbölni. Éppen 
ezért, fordítsunk kellő figyelmet 

konzultációk megszervezésé-
E1 kell érni azt, hogy ne 

csak a jól tanuló hallgatók men-
jenek el kérdéseikkel a tanszé-
kekhez, hanem a gyengébb 
eredményűek is. A konzultá-
ció az egyik legjobb módszer 

nek ki. Erre minden lehetőség 
meg van. Dolgozó népünk, kor-
mányunk nagy gondot fordít 
reánk, hatalmas segítséget ad 
nekünk ahhoz, hogy jól tanul-
junk, és mi ezt csakis eredmé-
nyeink emelésével tudjuk vi-
szonozni. 

Gottlieb Mária 
Rákosi ösztöndíjas 

A Szegedi Egyetem bírálata nyomán 
(Levél a »xerhesxlőméghea) 

A Szegedi Egyetemi újság no-
vember 9-i száma foglalkozik a 
menza munkájával. A cikk fel-
veti azokat a hiányosságokat, 
amelyek a főzés terén adódnak 
a menzán. A cikk megjelenése-
kor Szegeden a telepvezetővel 
és a menzán dolgozó szaká-

Csefkó Gyula emlékezete 
Egy éyvei ezelőtt, dece mber 2-án húnyt el Csef-

kó Gyula főiskolai tanár. Milyen üresen konganának 
e szavak, ha nem töltené meg őket melegséggel az 
atyai barát iránti szeretet, a tudós iránti tisztelet és a 
tanítványi hála vagy a kartársi megbecsülés érzése. 

Csefkó Gyulának, ennek a szegénysorból, nyomo-
rúságból magasra emelkedett nyelvtudósnak mindegyik 
kijár. A bajból, szenvedésből jóval több jutott neki, 
mint az elismerésből, a békés, nyugodt alkotó munka 
öröméből. De — legalább élete alkonyán — még meg-
élte, hogy nemcsak a tudomány fellegvárának lehetett 
lelkes katonája (a Szegedi Tudományegyetemen már 
korábban magántanári képesítést és rendkívüli tanári 
címet nyert), hanem az egész magyar nép elismerését 
jelentő tudományos fokozat és érdemrend birtokosa is. 

A megbecsülésnek, az elismerésnek egy késő sugá-
ra szállt Csefkó Gyulára akkor is, amikor halála első 
évfordulóján összegyűltek barátai, pályatársai, tiszte-
lői és tanítványai, hogy e mléktáblával jelöljék meg 
azt a helyet, a Felszabadulás út 41. sz. házinak azt a laká-
sát, amely negyvenegy éven át volt Csefkó Gyula otthona. 

Abból a baráti kezdeményezésből, melynek gondo-
lata már a tudós temetésekor felmerült — a Szegedi 
Tudományegyetem, a Szegedi Pedagógiai Főiskola és a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság anyagi, erkölcsi se-
gítségével — valóság lett: Csefkó Gyula emlékét im-
már márványba vésett betűk őrzik. 

„Ha tudnál szólani, majd mondanád most: ugyan 
minek jöttetek el ide, ahonnan én már régen eltávoz-
tam? De hát Te köztünk vagy, és köztünk maradsz. 
Hiszen annak a nyelvnek a titokzárjait nyitogattad, 
amelynek mi is szerelmesei vagyunk; annak a népnek 
a munkáját figyelted, amelyhez mi is hozzátartozunk. 
S ha meleg szíved bepillantott népünk életének és 
nyelvének messze ködbe vesző homályába, rég elfele-
dett összefüggéseket hoztál verőfényre, s vitted őket 
azon az úton, melyen egykor Tömörkény ballagott, Juhécz 
Gyulának és Móra Ferencnek és onnan tovább az egész ma-
gyar népnek . . . Nemcsak a tudományos igazságért küz-
döttél, nemes felfogással harcoltál a nacionalizmus gyű-
lölködése ellen, és meleg szívvel könnyítettél az üldö-
zöttek sorsán." 

E szavakkal leplezte le Nyíri Antal dékán azt az 
emléktáblát, mely immáron fennen hirdeti: 

Ebben a házban lakott 
négy évtizeden át 
CSEFKÓ GYULA 

(1879—1954) 
a népi szóláskincs tudós 

kutatója. 

csókkal megbeszéltük a cikkben 
felvetett hiányosságokat és 
megállapodtunk abban, hogy a 
jövőben a főzés terén még na-
gyobb gondossággal járunk el 
mint eddig. A szakácsok a te-
lepvezetővel egyetemlegesen 
ígéretet tettek arra, hogy a 
meglévő nyersanyagból igyekez-
nek minőségi ételeket készíteni. 
Továbbá a jövőben előforduló 
panaszokat azonnal orvosolni 
fogják úgy, hogy az az étkez-
tetést elősegítse: 

Meg kell jegyesnem azt, hogy 
szegedi telepeink részére bizto- < 
sitottuk azokat az árufélesége-
ket, amelyek a minőségi ételek 
elkészítéséhez szükségesek úgy, 
hogxj a telepnek minden olyan 
anyag a rendelkezésére áll, ami 
a diákok jó ellátásához szüksé-
ges. 

A szegedi menza munkáját a 
továbbiakban még fokozottab-
ban figyelni fogjuk és minden 
téren igyekszünk azt a segítsé-
get megadni, (főzés, felszolgá-
lás) ami a fogyasztók megelé-
gedését fogja maga után vonni, 

Kcletmagyarország üzenv 
élelmezési Vállalat 

Kttrucz Mihály 
igazgatód 

Ez évben a Schweitzcr 
Miklós országos matematikai 
emlékversenyt november 26. 
és december 3. között ren-
dezte meg a Bolyai Társulat. 
A versenybizottság ebben az 
évben szegedi matematiku-
sokból állott. Tagjai: Szőke-
falvi-Nagy Béla, Rédei László, 
Kalmár László, Tandori Ká-
roly, Fodor Géza, Pukánszky 
Lajos, Szász Gábor és Szend-
rei János. A szegedi hallga-
tók közül Csernyák László 
II. é. matematika-fizika sza-
kos, Durst Endre III. é. mate-
matika-fizika szakos és Szabó 
Lajos IV. é. matematika-fi-
zika szakos hallgatók adtak 

' be feladat-megoldásokat. 

nem különíti el magát a nép-
től; nem kényszerből, hanem 
önként és meggyőződésből fa-
kadó lelkesedéssel szolgálja a 
népet; amely előtt sohasem 
látott lehetőségek nyílnak, 
mert művelői széles folyam-

ban — a műhelyekből, a föl-
dekről — áradnak feléje. A 
Szovjetupió Tudományos 
Akadémiája büszkén válasz-
totta tagjai sorába Sztálint, 
elismerve ezzel a haladó tu-
domány előbbrevitelében 

szerzett érdemeinek rendkí-
vüli jelentőségét. 

Amikor a tudomány műhe-
lyében, az egyetemen szüle-
tésének évfordulójáról emlé-
kezünk, úgy álljon előttünk 

Sztálin, mint a harcos, a gon-
dolkodó, a tudós, aki egész 
életét a munkásosztály és 
minden dolgozó felszabadítá-
sáért vívott harcnaik szen-
telte. 

Halász Élődné 
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) A szocializmus építéséért 
• elhangzott mér az 

» megállapítás, hogy mindenért, 
ami hazánkban történik, végső 
fokon pártunk és a kommunis-
ták kollektívája a felelős. E fe-
lelősség gyakorlati vállalása, 
valóra váltása nyilvánul meg 
abban, hogy egyetemi vezető 
pártszerveink és alapszervezete-
ink egyre gyakrabban tűzik na-
pirendre a politikai, valamint 
az oktató- ós nevelőmunka 
megtárgyalásán túlmenően in-
tézményeink külső munkáját, a! 
népgazdaság, az államigazgatás, 
a közegészségügy számtalan 
ágazatának nyújtott segítségét. 
E vizsgálatok nyomán feltárul 
az a sokoldalú tevékenység, me-
lyet felsőoktatási intézményeink 
sajátos feladataik ellátásán túl-
menően ii végeznek a szocializ-
mus építése érdekében. 

így a közelmúltban az Orvos-! 
tudományi Egyetem Párt-vég-; 
rehajtó Bizottsága foglalkozott a 
Szegedi Orvostudományi Egye-' 
tem klinikáinak és intézeteink 
az elmúlt három évben és a 
folyó évben az egyetemen kíviil 
álló intézmények felé végzett 
munkájával. Az Orvostudomá-
nyi Egyetem professzorai és 
tanszemélyzete a klinikai és in-
tézeti munkán kívül igen jelen-
tős mértékben kivették részüket 
a TTIT keretében folyó nép-
szerű felvilágosító munkából. 
Számos előadást tartottak ttze- [ 
mekben, tömegszervezetekben. 
(II. Bel-, Bőr-, Fog-, I. Sebé-
szeti-, II. Sebészeti-,- Szemkli-
nika, Biológiai-, Kórélettani-, 
Sebészeti Anatómiai Intézet. A 
Női klinika az utóbbi években 
több mint száz előadást tartott) 
A klinikák és intézetek tansze-
mélyzetéből többen előadásokat 
tartanak az Állami Védőnőkép-
zS Inézetben, a Kossuth Zsuzsa 
általános védőnőképző iskolá-
ban, a Stttlésznőképző iskolá-
ban. (I. Bel-, Bőr-, Gyermek-, 
I, Sebészeti-, Női klinika, Föl-j 
orr-gége rendelőintézet, Boncta-
ni-, Élettani-, Sebészeti Anató-
miai-, Gyógyszertani Intézet.) 
Az Orvostudományi Egyetem 
komoly segítséget nyújt a Vö-
röskeresztnek (I; Sebészeti- és 
Gyermek klinika) és az SZTK-
cak. Élenjár a szűrővizsgálatok-

ban a rák, a trachoma, a tuber-
kulózis elleni prevencióban. 
Szegedi és vidéki kórházakat, 
egészségügyi intézményeket 
patronálnak. (I. Bel-, Gyermek-, 
I. Sebészeti-, Szemklinika.) 

A fent ieken kívül kii-
nikáink közül pl. 

az I. sz. Belklinika a szegedi 
gyakorló orvosok számára nyil-
vái'og betegviziteket tart; 

az 1. sz. Sebészeti klinika ál-
londó konziliárusi ténykedést 
fejt ki a deszki Csont-giimőkór 
Szanatóriumban, szoros szak-
mai kapcsolatot tart fent a ka-
kasszéki Csont-giimőkór Szana-
tóriummal is. Az általános is-
kolákban állandó orthopad fe-
lülvizsgálatot tart és szaktaná-
csokat ad; 

a Szemklinika tanszemélyzete 
jelentékeny szakmai támogatást 
ndott Csongrád, Bács-Kiskun és 
Békés megyékben a jelentéke-
nyen megélénkült trachoma-cl-
lenes küzdelemhez. 16 község-
ben, továbbá Szentesen szűrő-
vizsgálatot végeztek és felvilá-
gosító előadásokat tartottak. A 
körzeti orvosoknak folyamato-
san trachoma-továbbképző tan-
folyamokat tartanak; 

a Női klinika az üzemekben 
kb. 8000 szűrővizsgálatot vég-
zett. Az SZTK onkológiai ren-
delését a klinika egyik asszisz-
tense látja el. A klinikán műkö-
dik az erózió-ambulancia, nliol 
a rendszeres szűrővizsgálatok 
eredményeképpen ma már 
olyan korai eseteket is felismer-
nek, amilyeneket régebben so-
hasem láttak meg. 

Az Orvostudományi Egyetem 
elméleti intézetei oktató, kuta-
tó munkájuk mellett a gyakor-
lati élettel is szoros kapcsolatot 
tartanak. 

A Mikrobiológiai Intézit a 
Gyógyszeripari Kutató Intézet 
számára vizsgálatokat végzett; 
foglalkoztak a Bu-vitammnak 
a mezőgazdaságban történő fel-
használásával, valamint e vita-
minnak fermentáció útján tör1 

tenő előállításával. Jelenleg che-
motherapeuticumok és antiboti-
ctimok kivizsgálásával foglal-
koznak. 

A Gyógyszertani Intézet a 
Gyógyszeripari Kutató Intézet 

felkérésére módszert dolgozott 
ki a Dextrannak szövetekből 

'való kimutatására. Az Egyesült 
Gyógyszer- és Tápszergyár 
megbízásából az antibiotiku-
moknak szövetkárosító hatását 
vizsgálja. Foglalkozik a Buda-
pesti Műszaki Egyetem által ké-
szített több új vegyület farma-

'kológiai hatásának a tisztázásá-
val. 

A Vegytani és Biokémiai In-
tézet a Központi Biokémiai 
Ipari Kutató Laboratórium meg-
bízásából foglalkozott a peni-
cillin gyártáshoz szükséges ku-
koricalekvár aminő-savainak 
összetételével, a penicillin gyár-

o s n á l keletkező miceliumból az 
ergosterin . kivonásával. A 
Gyógyszeripari Kutató Intézet 
megbízásából átdolgozta a tcs-

'losteron gyártását, megállapitot-
! ta az aureomicin gyártáshoz 
: szükséges fermentek anyagát 
ós azon tényezőket, melyek a 
fermentálást befolyásolják. Fog-
lalkozik a C-vitamin gyártás 
megjavításával, a B» vitamin és 

; az ergosterin nagyüzemi gyár-
j lása eljárásának kidolgozásá-
val . Jelenleg a Korányi tüdő-
I lieteggondozó intézettel közösen 
' foglalkoznak a rczistens TBC 
törzsek rezisteneiájának gyors 
meghatározásával 

' A Gyógyszerészeti Vegytani 
Intézet segítséget nyújtott a 
Textilkombinátnak az orsóolaj 
vizsgálatával, a Szegedi Gáz-
gyárnak koksz-elemzésekkel, a 
DÁV-nak transzformátorolaj 
rendszeres vizsgálatával. 

E n é h á n y kiragadott pél-
dából is megállapítható, hogy 
nr. Orvostudományi Egyetem 
klinikáinak és intézeteinek pro-
fesszorai, tanszemélyzete szoro-
san vett klinikai, intézeti, okta-
tói és kutatói tevékenységeiken 
kívül a gyakorlati élet számos 
területén rendkívül sokoldalú 
tevékenységet, munkát fejtenek 
ki. Népegészségügyi, népgozda-
sági, gyógyszeripari kérdések-
kel foglalkoznak és ezeknek 
megoldásával nagy segítséget 
nyújtanak szocialista államunk-
nak továbbfejlődéséhez, 

Nóvák István 
egyetemi tanár 

A diákot thoni n e v e l é s prob lémái 
Látogatás e Juhász Gyula egyetemi diákotthonban 

Emiéhezés romániai utunkra 
n. 

Célunk az volt, hogy ne-
csak az egyetemeket, az 
egyetemisták életét, hanem 
nagyjából Bukarestet is is-
merjük meg. Éppen ezért a 
három egyetemen kívül (Pet-
róleum és Földgáz Intézet, 
OrvoSkar, Bölcsészkar) vol-
tunk az úttörő házban, a 
„Scintea" palotában, múzeu-
mokban, stadionokban, stb. 

Mind felejthetetlen élmény 
volt a számunkra, de az utlö-
rőház különösen tetszett. Va-
lamikor királyi palota volt és 
most kis úttörők százainak 
biztosit szórakozást, tanulást. 
Hatalmas nagy park közepén 
fékszik. Több összefüggő épü-
letből áll Külön színházuk, 
sportcsarnokuk van, sőt két 
színházuk, mert van egy 
negyvenezer személyt befo-
gadó szabadtéri színpaduk is. 
F.gy uttörőházban 51 szakkör 
működik is minden szakkör-
nek van 2—3 szobája. Elkáp-
ráztattak berendezésükkel, de 
mindannyiunknak a tényleg 
mesébe illő kis meseszoba 
tetszett a legjobban. 

Ahogy végignéztük a szak-
köröket, minduntalan az ju-
tott az eszembe, hogy meny-
nyi mindenben részesek a 
mai gyerekék. Nagyon irigy-
lem őket! Kis korukban már 
oly sok mindenhez értenek. 
Ott többek között megtanul-
nak autót vezetni, szerelni — 
és milyen nagyszerűen! Zenét 
tanulnak, mindenki saját íz-
lése szerint válogathat az 51 
szakkör közül. Nagyon sok 
úttörő jár oda. Hetenként 
csak egyszer mehet egy gye-
rek, így a tanulás is bizto-
sítva van. Az úttörők a ki-
adások egy részének fedezé-
séről maguk gondoskodnak. 
Gyönyörű pálmaházuk, ha-
talmas virágkertészetük van, 
sőt állattenyésztéssel is fog-
lalkoznak, és ezekből szárma-
zik a jövedelem. Ezt a meg-
oldást más helyen is tapasz-
taltuk. 

Voltunk az operaházban, s 
az operettszínházban is. Le-

hetőleg ismerős darabokat 
néztünk meg, mert a ,,vi-
szontlátás", „köszönöm" és 
egy pár közhasználatú szón 
kívül semmit sem értettünk 
románul. A „Pillangó kisasz-
szony"-t, a „Coppeliá"-t és a 
„Szabad szél" című darabot 
láttuk. Az operaház gyönyö-
rű, a „Pillangó kisasszony ' 
főszereplője tényleg pillangó 
kisasszony volt és akaratla-
nul is a Nemzeti Képtárban 
látott elefántcsontból fara-
gott, pagodákban ülő kínai 
babákhoz hasonlítottam. 

Nehéz lenne megmondani, 
hogy mi tett ránk nagyobb 
benyomást: a „Scintea" pa-
lota monumentális épülete, 
vagy a Balcescu Múzeum, a 
konfekciós gyár, vagy a ha-
talmas stadionok, egyetemek? 
Mind,mind nagy élmény volt 
számunkra és minden egyes 
helyről élményekkel teli tá-
voztunk. 

Azért is vártuk kirándulá-
sunkat a Déli-Kárpátokba, 
mert meg voltunk győződve 
arról, hogy élménytárunk bő-
ven fog szaporodni. Ottartóz-
kodásunk utolsó két napjára 
terveztük az utazást. Autóval 
mentünk, Szinaja, Predeal, 
Doftana volt a cél. 

Vtazásuriik előtt való nap 
esett a hó, amikor mentünk 
sütött a nap, de azért nem ol-
vadt. A hegyek között ka-
nyargó út csodás volt. Fenyő-
erdő vett bennünket körül és 
a hó súlyától roskadoztak a 
galyak. 

Szinaján megnéztük a ki-
rályi palotát. Annyi szépet 
együtt, mint ott volt, még 
nem láttam. A palota külön-
legessége, hogy a mennyezet 
és a padló még csak véletle-
nül sem volt egyforma. Mi 
csak 25—30 szobát láttunk, 
igaz, hogy a legszebbeket. A 
látottak felülmúlták minden 
eddigi elképzelésemet a pa-
lotákról. 

\ Predeálon volt a szállásunk 
egy gyönyörű üdülőben. Alig, 
hogy megérkeztünk, mentünk 
hegyet mászni, ritkán adódik 

ilyen lehetőség. Soha nem fo-
gom elfelejteni azt, hogy öten 
ballagtunk a kis erdei uta-
kon, körülöttünk hatalmas 
hegyek és fenyőerdő, lábunk 
alatt ropog a hó és éneke-
lünk. Felmásztunk a hegy-
csúcsra, gyönyörű kilátás 
volt. Azt hiszen sétánk alkal-
mával sikerült egy jó időre 
kiszellőztetni a tüdőnket. Ko-
rán reggel indultunk, vissza 
— este indulunk haza. útköz-
ben őzikéket láttunk —. leg-
nagyobb örömünkre. 

Doftanában is kiszálltunk. 
Ott volt valamikor Románia 
egyik legnagyobb börtöne, 
csak kommunisták voltak ott. 
Rettenetes benyomást tett 
ránk. Hatalmas, erős, kétszar 
körül kerített épület, hideg 
és nyirkos. Jelenleg múzeum. 
Láttuk Gheorghiu De) és Mo-
gyorós elvtársak celláit is. A 
„H" szektor volt a legborzal-
masabb, ide azok az elvtár-
sak kerültek, akiket rajta 
kapták azon, hogy egymással 
kapcsolatot tartanak fenn. 
Sötét cellába tették őket, a 
falról állandóan folyt a víz, 
csak állni lehetett és enni 
nem kaptak csak három na-
ponkénti vizet és kenyeret. 
Űgy gondolom, mindannyian 
önmagunkat vizsgáltuk, hogy 
mennyit bírtunk volna ki? 

Délben érkeztünk vissza 
Bukarestbe, délután fogadá-
son voltunk az UTM Köz-
ponti Bizottságának első tit-

l káránál, majd vacsora után 
mentünk az állomáshoz hár-
man, három autóval Utolsó 
pillanatban érkeztünk ki, már 
mozgott a vonat, mikor fel-
kapaszkodtunk — szinte do-
bálták utánunk a csomago-
kat. Köztük volt három cso-
kor virág, az orvosegyetemen 
megismert elvtársak hozták 
nekünk. Sajnos, egy elvtárs-
tól sem tudtunk elbúcsúzni 
azok közül, akik kikísértek 
bennünket, a virágot is csak 
egy intéssel tudtuk megkö-
szönni. 

Kalocsai Elvira 

A felszabadulás óta pár-
tunknak és kormányunknak 
a felsőoktatás terén egyik 
legjelentősebb vívmánya a 
diákotthonok széles hálóza-
tának megteremtése. A diák-
otthon feladata, hogy lakást 
és tanulási lehetőséget bizto-
sítson a vidéki egyetemisták-
nak, főiskolásoknak és a kö-
zösségi élet adta lehetősége-
ket felhasználva, lakóinak 
szaikmai és politikai fejlődé-
sét elősegítse: 

a tanuláshoz való helyes 
viszonyra, a szocialista 
együttélés szabályaira, ön-
tudatos és kulturális maga-
tartásra neveljen, 

vagyis a szocialista embertí-
pus kialakításában hathatós 
segítséget nyújtson. Tehát a 
diákotthon nem külön neve-
lési intézmény, mégis nagy 
szerepe van az ifjúság neve-
lésében. 

Ellátogattunk a Juhász 
Gyula egyetemi diákotthon-
ba, ahol jelenleg 220 hallgató 
van elhelyezve, nagyrészt 

| bölcsészek és jogászok. 
I Pignitzki György elvtárs, a 
' kollégium igazgatója kérdé-
sünkre a következőket mond-
ta el: 

A NÉKOSZ megemünéee 
után . .. 

— A NÉKOSZ ' gondozá-
sából 1950—1951-ben kerül-
tek ki a kollégiumok és ek-
kor alakultak diákszállóvá. 
Ez azt jelentette, hogy nem 
voltak többé nevelő intéz-
mény és lényegében „diák-
szállodává" alakultak. Ezzel 
a lépéssel, igen helytelenül, 
lemondtunk az ifjúság egyik 
fontos nevelési lehetőségéről. 
Következménye megnyilvá-
nult a diákszállóban lakó 
egyetemi hallgatók magatar-
tásában; tért hódítottak a kü-
lönböző burzsoá ideológiák, 
a klerikalizmus, az ifjúság 
erkölcsi arculata is megrom-
lott. Nem volt ritka eset a 
részegeskedés, az éjjeli kima-
radozás. Szállónkban elural-
kodott a rendetlenség. Egy-
szóval hallgatóink fejlődésé-
ben. magatartásában egész-
ségtelen jelenségek mutat-
koztak. 

— Ezt a lehetetlen állapo-
tot számolták fel pártunk és 
felsőoktatási sz ive ink , ami-
kor 1953-ban megalakították 
a Diákotthon Bizottságokat, 
amelyek feladatul tűzték ki, 
hogy a diákszállókból diák-
otthonokat csinálnak. A 
kollégiumok élére ú j igazga-
tók kerültek, akiknek úttörő 
munkát kellett végezni a ne-
velés megszervezése terén, 

A fordulat 

— A párt- és a DlSZ-veze-
tőség felismerte, hogy a hall-
gatók közös együttélése ko-
moly lehetőséget nyújt az 
egyetemisták nevelésére, ma-
gatartásuk, jellemük formá-
lására. Ezért a diákotthonok 
vezetését úgy kellett meg-
szervezni, hogy segítséget 
tudjanak nyújtani az egyete-
mi poltikai neveléshez. 

— A Juhász Gyula Kollé-
giumban az 1954—55. tanév-
ben kezdődött az igazi „ott-
hon"-szellem megszületése. A 
Diákotthon Bizottság, a 
DISZ-tagság legjobbjai segí-
tették a fejlődést minden vo-
nalon. Kialakult a kapcsolat 
a kari párt- és DlSZ-szerve-
zetekkel és az állami vezetés-
sel. Legfőbb feladatként a 
kollektív szellem kialakítása, 
a hallgatók politikai fejlődé-
sének elősegítése állott előt-
tünk. Ezenkívül nagyon fon-
tos volt az erkölcstelenség 
és a fegyelmezetlenség elleni 
harc. 

— Jelenleg már komoly 
eredményekről beszélhetünk. 
A diákotthoni DlSZ-vezető-
ség havonta tart vezetőségi 
üléseket, amelyen a kollégiu-
mi élet legapróbb problémái-
val részletesen foglalkozik. 
Eredményeink közé számít-
hatjuk, hogy több politikai 
jellegű előadást szerveztünk 
aktuális kérdésekről, biztosí-
tottuk a rádióhallgatást. 
Megszilárdult a fegyelem, 
csökkentek az igazolatlan éj-
jeli kimaradások, felszámol-
tuk a diákotthonban való 
kár tyázást . . . Sportolási le-
hetőséget is megvalósítot-
tunk: a pingpongozásnak, a 
sakkozásnak, jó idő esetén a 
labdarúgásnak és a röplab-
dának tág teret biztosítot-
tunk. Ezekből a sportágakból 
a kollégium keretein belül 
versenyeket rendezett a 

DISZ-vezetőség. Az idén ak-
tív faliújság-élet indult. A 
faliújságok tükrözik a diák-
otthon politikai állásfoglalá-
sát és hangulatát. A kollek-
tív szellem megszilárdítása 
érdekében több közös mozi-
és színházlátogatást szervez-
tünk. Kulturális nevelés cél-
jából számos napilap és fo-
lyóirat áll a hallgatók rendel-
kezésére. Elértük, hogy a di-
ákotthon minden szobájába 
jár egy- két napilap. 

— A kollégium otthonosab-
bá tétele érdekében több 
nagy szobát közfalakkal ki-
sebbekké alakítottunk. A ta-
nulás zavartalanságát erős-
fényű izzókkal, asztali lám-
pákkal biztosítjuk. Javult a 
helyzet a szobák takarítása 
terén is, míg tavaly egy di-
ákotthoni dolgozónak 17 szo-
ba takarítás jutott, az idén 
csak tíz. A legrendesebb szo-
bákat függönyökkel, szőnye-
gekkel jutalmaztuk. 

— A fűtési időt sikerült 
hosszabbá tenni, bár kazán-
javítás miatt nem lehet az 

épület mindkét szárnyát fű -
teni. 

A jövő perspcktlrái 

— Rögzíteni kell eddigi 
eredményeinket. Szorosabb 
kapcsolatot kell teremteni az 
egyetemi párt- és DlSZ-bi-
zottságokkal. A párt politiká-
jának tudatos követőivé kell 
az ifjúságot nevelni. A párt 
határozatainak érvényt kell 
szerezni a diákotthonok éle-
tében is. Küzdeni kell a hi-
bák ellen és nagyobb súlyt 
fogunk helyezni a hallgatók 
esztétikai érzékének nevelé-
sére, mert ennek hiányából 
következik a hanyagsággal 
és a rendetlenséggel kapcso-
latos hibák nagy része. Ah-
hoz, hogy diákotthonunkat 
szebbé és barátságosabbá 
tudjuk tenni, még nagyobb 
anyagi segítségre volna szük-
ségünk. 

A DISZ-szervezet munká-
ját Pály Gábor elvtárs, böl-
csészhallgató irányítja, az ő 
és a többi DlSZ-funkcionári-
us segítségével, otthonunk if-
júságára támaszkodva szeret-
nénk további jó eredmény», 
ket felmutatni. 

DISZ hírek 
A Bölcsészkari DISZ veze-

tőség határozata érteimében 
a külső DISZ munkák a 
vizsgaidőszakban is rendsze-
resen tovább folynak. 

• 
A főiskolai DISZ szervezet 

december hó 14-én gyűlést 
tartott, ahol Székely Sándor 
elvtárs előadása hangzott el 
a KOMSZOMOL munkájá-
ról. 

• 
A Bölcsész és Jogi kar de-

cember hó 3-án páros kosár-
labda mérkőzést vívott a ró-
kusl torna csornokban. Ered-
mények: férfiak 64:55, nők: 
42:21, a bölcsészek javára. * 

A Bölcsészkar minden hall-
gatója havi 30 fillérrel támo-
gatja az újonnan megszerve-
zett kari klub fejlesztését. 

• 
A Bölcsészkari DISZ szer-

vezet III. évi. magyar szak 

kultúresoportja december 19. 
IV,, és 18-án nagysikerű elő-
adás keretében mutatta be 
Lope de Vega „Kertész ku-
tyája" c. dárabját. A sikeres 
szereplés után tervbevették, 
hogy a félévi vizsgák után vi-
déken is előadják a darabot. 
Az előadásokból befolyt ösz-
szeget csoportos tanulmányi 
kirándulásra kívánják fel-
használni. 

• 
A kémiai diákkörök mun-

káját nagy mértékben segí-
tette karunk azáltal, hogy há-
rom V. éves vegyészhallgató 
részvételét tette lehetővé a 
II. magyar Vegyészkongresz-
szuson. Ezek a hallgatók a 
diákkörben társaik előtt is-
mertették egyre fejlődő ké-
miai iparunk és a hazai kuta-
tások legújabb eredményeit, 
valamint a külföldi profesz-
szorok előadásainak vázlatát, 

Adom Mickiewicz: 

Orosz barátaimhoz 
Gondoltok-e rám? Ö, hányszor hasít belém 
barátaim rabsága s vérvirágos ú t ja 
s hajszolt álmaimban vadul izzik felém 
szenvedő szemük és lelkemet lángra gyújtja. 
Hol vannak most? Riljéjevnek, a hű barátnak 
kemény derekát megtörte a cári gőg, 
dermedt nyakán kötél: így pusztultak a bátrak, 
de népünk, ne feledd: mind prófétáid ók! 
És hol van Besztuzsev, a költő és a hős? 
Talicskát tol nyirkos, vad tárnák fenekén 
és hány' orosz és lengyel, idegen s ismerős 
nyög lenn, hová sosem hatol le égi fény! 
De még e nyomorultaknál is nyomorultabb, 
ki a cár kegyéért testét, lelkét eladta! 
rangért és rendjelért térdel ez elvakult had 
s a zsarnok küszöbén vá r a zsíros falatra. 
Zsebük dagad s a büszke kényurat dicsérik 
s a népre ú j s ú j gyötrelmet zúdítanak, 
de a rab átka nem jut el a cár füléig: 
ő a hízelgő himnusz hangját hallja csak. 
Hozzátok küldöm a szabadság dalait, 
hol földet és szívet rabszolgaság sanyargat: 
fenn, Északon, hol mindent hó és jég borít, 
hirdessék a dalok a tavaszt, mint a darvak. 

Ismeritek még hangom? Mikor száműzött 
voltam, a rabtartót kígyóként hitegettem, 
de nincs különbség már szó s gondolat között: 
nincs bennem színlelés s ti bíztok hívetekben. 
Kiöntöm hót szívem, mely méreggel tele, 
ó, árva nép, a méreg nem rád sistereg: 
az átkok, panaszok és könnyek tengere 
elmarja egyszer a konok bilincseket. 
S én hiszem, hogy amíg lerágja sűrű mérgem 
a láncot rólatok: nem támadtok reám, 
mint a kutya, mely arra mordul, ki szelíden 
hozzálép, hogy megoldja a szíjat a nyakán. 

; Képes Géza fordítása 

Női és gyermek alsó és 
felsőruhakészítési tanfolyam 
indult a felsővárosi Móra 
Ferenc kultúrotthonban. A 
tanfolyam minden hétfőn 
este 6 órától tart ja foglalko-
zásait. A hallgatók megtanul-
ják a női és gyermekruha di-
vatlap és minta szerinti ki-
szabását, a kézi és gépvar-
rást. 

A tanfolyam végén a hall-
gatók kiállításon számolnak 
be a tanfolyamon szerzett tu-
dásukról. A kiállításra került 
legszebb munkákat értékes 
díjazásban részesítik. 

Jelentkezni 8—4-ig lehet a 

Móra Ferenc Kultúrotthon-
ban, Munkácsy u. 6. sz. alatt. 
Telefon: 33—93. 

Kézimunka tanfolyam in-
dul a Móra Ferenc Kultúrott-
honban. A tanfolyamon a 
cslpkekészítést, kötést, külön-
böző népi hímzéseket, horgo-
lást, azsúrozást tanulják a 
hallgatók. A tanfolyamra Je-
lentkezni lehet a Móra Fe-
renc Kultúrotthonban. 

A tanfolyam befejezésével 
a hallgatók által készített da-
rabokból kiállítást rendezünk, 
a kiállításon a legszebb mun-
kák készítőit értékes díjakkal 
jutalmazzuk. 
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A „Nucleonics" című ame-
rikai, atomkutatásofckal fog-
lalkozó folyóirat egyik újabb 
száma hírt ad arról, hogy „a 
magkutatások terén a népi 
demokratikus országok kö-
zött talán vezető helyen álló 
Magyarország" már használ 
rádióizotópokat sok gyakor-
lati célra, a közeljövőben 

isotópok előállítására alkal-
atommáglyát kap a Szovjet-
uniótól és energiatermelés 
irányában is kísérleteket in-
dít. A csillebérci kutatóinté-
zet létesítéséről is beszámol. 

ter, a berlini csillagvizsgá-
ló intézet munkatársa, aki 
nemrégiben tért vissza egy 
szaharai expedícióból, ho-
mokkőből készült állatfigu-
rákat, tarka szőtteseket és 
rajzokat hozott magával, 
amelyeket beduin gyermekek 
'készítettek. 

A nevelési ankétek tapasztalatai Befejeződtek a „Thomas 
Münzer" című ú j színes 
DEFA film külső felvételei.; „ . . . , , . . . . . . . . . . 
Martin Hellberg a film nem-1 Az egyetemen végzett nevelő- A nevclomunka eredmenycs- mai lelkeszultsége, 
zeti díjas és békedíjas ) munkát az MDP Központi Ve-' ségc érdekében egyetemünk ok- j vánja a kérdés minden oldalú 
rendezője munkatársaival "-''—'"-i- — ¡'¡Ab1<« mnnkj. *..t/,I la» Dilmlnmmnl inrtnii.nl; morrvl 

— megkf* 

visszatért Babelsbergbe. Az 
elmúlt nyolc héten Mühl-
hausen és Frankenhausen 

• I területén elkészültek a film 
23.000 fiatal végzett az idén 1 legfontosabb felvételei. A 

A „Masses and Mainstre-
am" c. angol folyóirat kivo-
natosan, angol fordításban 
közli Lukács Györgynek 
Thomas Maiin válogatott el-
beszélései elé irt tanulmá-
nyalt. Ugyanitt közlik angol 
fordításban Thomas Mann 
levelét a magyar olvasókhoz. * 

A világhírű sonnebergi já-
•tékmúzeumnak (NDK) 170 
ezer látogatója volt 1955 első 
félévében Az ötvenhárom 
év óta fennálló múzeumot gyászát 
még soha sem látogatták meghalt 
ennyien. A látogatók között 
sok külföldi is volt. A mú-
zeum 40.000 játéka különös 
örömet okozott annak a 30 
ezer úttörőnek, akik a nyári 
szünet alat t keresték fel a 
múzeumot. Csaknem naponta 
érkeznek a múzeum vezető-
ségéhez a játékok a világ 
minden részéből, s így a ki-
állítás anyaga gyorsan gazda-

a lengyel főiskolákon. 140 
ezer főiskolai hallgató adott 
számot tanulmányi eredmé-
nyeiről a lengyel főiskolák 
júliusi vizsgáin. 

• 
Másfél évvel ezelőtt, egy 

európai körú t ja után Wein-
berg professzor, neves ame-
rikai atomtudós sajnálkozás-
sal jelentette ki nyugati tu-
dósok körében, hogy Európá-
ban nincs és a közeljövőben 
alig lehet alkalom olyan 
magfizikai kutatások elvég-
zésére, amelyekhez nagy ne-
utronsűrűség szükséges. A 
Szovjetunió részéről a népi 
demokratikus országok és 
India számára felajánlott 
atommáglyák tízszer akkora 
neutronsűrűség előállítására 
alkalmasak, mint amilyenek-
kel az Egyesült Államokban 
általában dolgoznak. 

parasztháború csatáit több 
mint 2000 statiszta közre-
működésével, az eredeti tör-
ténelmi színhelyén vették 
fel. Jelenleg a babelsbergi 
műteremben készülnek a 
fi lm további felvételei. 

Fernand Leger halála után 
a francia festészetnek, a 
„párizsi iskolának" újabb 

Lengyelországban öt és 
fél év alatt több mint ti-
zenegyezer különböző ipari 
objektumot építettek. A 
szerelőcsarnokok és gyár-
épületek űrtartalma megha-
ladja az 50 millió köbmétert. 
Az Ipari építkezéseknél 
igen nagy szerep jut az 
egyre szaporodó korszerű gé-
peknek, amelyeket a Szov-
jetunió és a népi demokra-
tikus országok szállítanak, 
illetve, amelyeket már a ha-
zai ipar készít. Ennek kö-
szönhető, hogy őt és fél év 
alatt a munka termelékeny-
sége csaknem kétszeresét 
érte el annak, amit a b p v l ' í ® 1 

éves terv előirányzott. Az 

zetűségének az ifjúsági munká- tatói két alkalommal tartollak 
ról és az .egyetemek helyzetéföl nevelési ankétet. A megvitatás-
hozott határozatai értékelték. E 
határozatok jelölik meg czévi 
fő feladatainkat: a világnézeti 
és politikai-erkölcsi nevelömun- " ~ 4 d l E M e i » 
ka fcjleulését A feladatok meg-
valósításának legfőbb eszközei: 
az előadások ideológiai színvo-
nalának emelése, az előadáso-
kon és különböző foglalkozáso-
kon folyó nevelőmunka lénye-
ges tokozása, a DlSZ-tcvékeny-
ség hatékonyabb támogatása. 

ra kerülő kérdések „Az élenjáró 
tudomány oktatásán és a tanári 
magatartáson keresztül történő 

majd az 
ehhez szorosan kapcsolódó 
„DISZ szervezetcink nevelési 
feladatai", alkalmasnak mutat-
koztak a központi feladatok te-
rén eddig elért eredményeink 
Icitárás&ra, 

az alkalmazott módszerek általánosítására. 
Az első ankét során a vita megvitatáséhoz. Egyetemi taná 

raink és idősebb oktatóink hoz-
zászólásaik során 

alapjául szolgáló lételeket Tet-
tamanti Béla és Horváth Ró-
bert egyetemi tanárok állították 

megvitatását. Ez elmaradt azért; 
mert fiatal oktatóink nem tár-
ták fel, hogy az eddig kapóit 
segítségen túlmenően esetleg 
milyen támogatást igényelnének 
a tanszéki kollektívák, az egye-
temi vezetés részéről. Ez lehel 
a második olyan kérdés, amit 
elsősorb'an lanszéki értekezlete-1 

ken, do esetleg kari ertekezlete-
ken kell a közeljövőben megvi-t 
tatni. 

Az őszinte bírálat és önbírá-
Iat útján juthatunk el arra • 
kívánatos fejlődési fokra, ame-
lyen egyetemünk oktatói — idő' 
sebbek és fiatalok — valóban 
példaképül állhatnak hallgató* 

részletesen' «águnk előtt, arra a fokra, amei 
| lyet, Bónis György professzor uen E U Y E W I U I M U I U I U I \ A U N U U I M . . . . . ivei, D O I U S V I V U I Í I V N R U U ' S S R . U R 

össze és BiczÓk Fer, e adjunk- c emezték a halai asszisztencia | u v a i v ^ j c l l e 1 

^ 4 j t 0 £ mez, hogy szenvedélye, tudó. tus korreferátuma egészítette ki o k t a
!

l 6 ; n e v ^ S 

azokat, elsősorban a Természet-
tudományi Kar vonatkozásai-
ban. 

Annak ellenére, hogy a tézi-
sek alkalmat nyújtottak a tudo- , . . . . . . . . . . . 
mány oktatásán kérésziül tör-, munkajaban megnyilatkozó hia-

" .. - . . . I n ^ r n n r / o v n l r H A . 1 A f o n l o e DK IC 

5 W . i l m ^ a t a r , 4 f T ( sok, egész emberek és tudatos fellelhető hiányosságokat. He- . . . » , . B l r v o l (i l l l l . ,á_ 
lycs és szükséges az, hogy a 
nagy nyilvánosság előtt őszintén 
rámutassunk a fiatal oktatók 

! hogy 
suk i 
leg fejlődésükhöz 

. . ... . . 1956—1960-ig terjuuo uj el-jelentik a lapok: é v e s t e r v b e n a z i p a r i é p í t _ 
Maunce Utrillo, k e z é s e k r e fordítandó beru-

Suzanne Valadonnak, a híres h á z á s o k t 5 b b ^ „ t 6 0 ^ 
festononek még híresebb fes- z a l é k k a l emelkednek, 
tő fia, 67 éves koraban, a' 
francia délvidéken, ahol ttt-
dőbaját gyógyítgatta. Utril- Robbantásokkal kapcsola-
tét főképp párizsi, külvárosi tos jelenségek vizsgálatára 
képel tették híressé: ezeknek forgó tükrökkel működő; 
a városrészeknek kis kert-
jeit, szegényes házalt, mono-
ton falait festegette. Nálunk 
is van egy jellemző vászna a 

godlk. így például dr . Rich-1 Szépművészeti Múzeumban. 

fényképezőgépet építettek 
a kaliforniai egyetemen. A 
gép másodpercenként egy-
millió képet készít. 

ténő3 világnézeti* nevelés kérdé- | ^ f o n t 0 8 

soinek megvitatására, ez csak 
kis mértékben történt 

meg. Tény az, hogy az egyete-
mcinken folyó Bokirányú tudo-
mányos oktatás részletkérdésci-
nek megvitatása egy ankét ke-
retében nem történhet meg. Vé-
leményünk szerint azonban az 
oktatáson keresztül történő ne-
velés problémáinak megvitatá-
sát az általános elvi alapok 

! tisztázása utón kari vonatkozás-
I ban a közeljövőben leltétlenül 
cl kell végezni. 

Sokkal nagyobb érdeklődés-
sel fordultak oktatóink az egyé-
ni példamutatás kérdésének . i I I II 'rflMI 

politikusok. Az egyoldalúság 
veszélye fenyegetne bennünket 
azonban, ha nem figyelnénk fel 
arra a megállapításra is, amit 
a vita során Fodor Gábor elv* 

. . . . . . . , , , társ tett, „aki tudós és tanár 

suk é. értekeljük azokat, illető- „ „ , . , ' . K„„„m . t l lHfv, 

az is, 

vatalnoknak, hanem a tudo* 

és a segítés más, különböző jól V t ^ h o T t í T . irürvlU ,k iAnak • TéI,y> h(Hry cbbö> • 
példaadással 

bevált módszereivel irányítsuk 
őket, amint ez tanszékeink jc 
lentős részénél már meg is van 

Véleményünk szerint a prob-
léma fontossága — hiszen ennek 

* szempontból mi kissé kényei* 
mesen neveltük fiataljainkat • 
legutóbbi években. 

A második ankétet megnyit* 

FUTÁSA 
A HETEDIK HÁZ jégvirágos ablaka 

se könyörült rajtunk azon az estén, hiába 
kántálta oly szépen a rigmust Imice, az 
orra tövébe ragasztott csulabajúsz alól. 
Kattyogtunk hát tovább, hóban, fagyban, 
iszánkodva néha egyet-egyet a jeges gya-
logúton. Elöl a két angyal a betlehemmel. 
Mánuk a juhász, a csikós, a lógónyelvű 
ördög, majd még egy pásztor, stőrére for-
dított rissz-rossz subában, 

— Na, az hiányzik még, hogy Dani 
Miskáék elkapjanak a tetejébel — sopán-
kodott Fűtik Csubi megigazítva fején a 
drótból font glóriát. 

— Ha félsz, akkor eriggy hasa te kii 
ökör. Majd több piz jut a többinek! — 
igy erre Beller Karcsi a csikósjelmezből, 
és már kapta a betlehem hátsó fogantyú-
ját, hogy Csubi helyeit tovább cipeli. 

— Kéne, mi? Ezt ni! — mutatott néki 
fügét a második angyal — Vagy nem 
bánom, de viszem magammal a jászolt, 
meg a szenteket is — és pakolta le a 
hóra a tornyos kis épületet, hogy siedi 
ki belőle, ami az övé. 

A civódást Imice, as öregpásztor sza-
kította ketté, élénken köpködve a csula-
bujúszból szájába mássolt arábikumos 
szőrszálakat. 

— Ne marhuljatok! Itt kakaskodtok a 
Jézus fejénél? Micsoda ez? Ha betlehe-
mezünli, akkor csináljuk. Mit kell mind-
járt bereccsenteni! Nézzétek ezt a füty-
köst — is hetykén meglóbálta nyárfabot-
ját, amit a Tiszán vágott még a nyáron. 
— Akit én ezzel megsuhintok, nem eszik 
több csülköt! * 1 

A határozott, férfiasnak tetsző hang lát-
hatólag megnyugtatta a kedélyeket. Ami-
kor meg aztán Tóth kocsmároséknál a 
kancsi csapos beengedte a truppot az ivó-
ba, végképpen vidorrá változott a népség 
künnfelejtve zimankót, aggodalmat. Ügy 
szólt az ének, mint egy templomi kórus, , 
megtöltve áramával a kocsma füstös le-
vegőjét, ájtatos pózba merevítve a becsics-
esenlett Buzi Pétert, a biliárd dákóra füg-
geszkedő Meggyesi Lajost, aki úgy állt, 
mintha a rúd tartaná őket. 

HAT MONDOM: ezek úgy álltak most 
ott, mint Nepomuki Szent János szobra 
a Fő-téri kútnál, mozdulatlanul, áhítatban, 
s Kopornyili, a ssőrsapkás fiákkeros még 
tán az utolsó löketet is elfelejtette felraj-
zolni görbe nagy számjaival a fekete táb-
lára. 

Az ördög pedig ijesztgette őket, fennen 
fújva a maga pergő szózatát: 

En kicsike legény, 
lapos, mint a lepény, 
befittyennék hozzátok, 
ha egy garast adnátok. 
Ha nem adtok, 
ördögséget tudok. 
Közületeket hármat 
mindjárt elragadok. 

Ilyesmit habrigijált, most már derültsé-
get csiholva Kovács Dade, és libegtelte 
piros papírnyelvét, s csörgette a kutya-
láncot is, amit Lupi nyakáról emelt le 
lászabadítván a dögöt a három szál vén 
tyúkra, amelyik ősz óta koptatja csőréi 
a hátsó udvaron. 

E l b e s z é l é s 

Aztán Imice bukott be az ajtón, 
majdnem kibillentve botjával a« üveget, 
» hasalt az olajos, köpetet, korhadt padlón 
cigarettacsutkák és bűzlő csizmák, likas, 
hólevet eresztő bakancsok között, amelyek-
ből olyiknak biz' kikércdsetl a kapcás 
lábujja. Elmondta sorban versét a csikós, 
meg juhász is, és csengelt-bongott újfent 
az ének, örömére a Kisdednek, bánatára 
Gabrics Jocónak, ki veszettül unta est a 
maszlagot, szívesebben lökte ' volna már 
a sárgára érett csontgolyókat. 

Majd körbejárt az ivóban a pörgekalap, 
hogy elnyelje a nikkel, meg bronz pén-
zeket szintén csilingelve, de nékünk ked-
vesebben minden mennyei karoknál. 

Es máris a hideg, metsző utcalevegőt 
éreztem arcomban, s fent a hidegen szik-
rázó csillagos magasságot láttam, és még, 
igen, tenyeremben az aznapi első kerese-
tet, harminc fillért amit Imice szúrt le 
azon melegiben egyenlőképpen mindnyá-
junknak a sarki villany alatt. 

S midőn süllyesztettük szépen zsebre a 
pénzeket, és csak az ördög maradt el, egy-
szerre kolompssó resdült a setétbői vala-
mi üvöltéssel vegyesen. 

— Hinnye a kiskésit, itt vannak Dani 
Miskáék — ordított fel a juhász ebben a 
pillanatban, felismerve a setéiből előtör-
tető egynémely árnyalakban a rettegett 
Király szék-utcai ellenlábasokat. S usgyi, 
vetette magát hanyathomlok a Zrínyi ut-
cának. 

Nohát, mondanom sem kell talán, a 
fütyköst markolászó Imice iramlolt leg-
hamarább utána a hirtelen kerekedett 
viharban otthagyván csapot-papot t úgy 
szelve át a széles, hófútta árkokat, mint 
valami élemedett alpesi kecske. Mi egy 
pillanatig csak álltunk a szikrázó havon, 
hálóingekből készült angyalköntösünkben, 
luinem aztán, mikor egy rettentő botütés 
szinte kettészelte a betlehemi tornyos is-
tállót. akkor már én is azt indítványoztam 
csöndesen Beller Karcsinak, hogy jó lesz 
elpályázni, mert esek nem bolhára va-
dásznak ittm. 

S nekiiramodtunk fák körül cikázva, ár-
kon, bokrokon átal. Amerre legsűrűbb 
volt a setét, s amerről a legkevesebb nesz 
hallatszott. Karcsi futott úgy, ahogyan én 
még sose láttam. Tán nem is szaladt, ha-
nem repü'.t már. Igas, egyszer valóságo-
san is. mert a sarok mögül elénk toppant 
„öreg" Dani kitette csak neki a fótos, ga-
ina csizmáját, aztán a csikós megemelke-
dett, csinált kezeivel néhány olyan kapir-
gáló mozdulatot, mint a kutya szokott, 
amikor pockot érez a ház tövében, s már 
el is tűnt egy mély hósivatagban. Annyit 
se szólt az, hogy beföllegzett. A pi'tge 
kalap, meg elhuppant kulacsa tudatta, 
hogy itt nemreg egy egész csikós lehetett. 

Eppencsak kikerülhettem azt a gama 
csizmaorrt én is! 

Most már a második angyal száguldott 
mellettem, félig leszakadt szárnyakkal, 

sikeres megoldásától nagymér- szavaiban Baróti Dezső rektor 
tékben függ új értelmiségünk elvtárs határozottan rámutatott 
politikai-erkölcsi arculata, szak- arra, hogy 

az Egyetemen fo'yó DISZ-murka mér sok szép 
eredményt éri el, 

de hivatását, nevelő szerepét tükrözték a referátum és • hoz* 
csak akkor tudja jól betölteni, zászólások megállapításai. Is* 
ha az Egyelem oktatói állán- mételten rá kell mutatnunk ar* 
dóan, következetesen segítik eb- ra, tarthatatlan az az állapot* 
ben. E téren elsősorban a fia- i hogy országos viszonylatban is 
tal oktatók szerepo jelentős. ' legjobban felszerelt diákklubun-

Megállapíthatjuk, hogy a fia- kat mindezideig nem tudtuk 
tal asszisztencia világosan látja i kellő élettel megtölteni. Kulturá* 
feladatát a DISZ munka seglté- , lis megmozdulásainkra eseten* 

sűrűn kapkodva fel a szűk, rózsaszínű vá-; sében, amit az is igazol, hogy ! ként csak a hallgatóság töredé-
keit tudjuk mozgósítani. A 
DISZ vázolt tervéhez e téren 
is maximális segítséget kell ok* 
tatóinknak nyújtaniuk. 

Az állami vezetésnek sürgő« 
sen meg kell valósítania azt a 
javaslatot, ami az ankét hozzá* 
szólói részéről is elhangzottj 
hogy az egyes karok hallgatói 
a más karokon általános mű* 
vcltségük megalapozása, fejlesz* 
tése érdekében előadásokat 
hallgassanak kötelező jelleggel) 

Az ankétok sikerrel zajlottak 
le, de értékük csak akkor less 
teljes, ha az ott hozott megálltw 
podásokat maradéktalanul meg* 
valósítjuk, ha a határozatok 
végrehajtásának lehetőségeit 
valamennyi tanszékünk oktató* 

szonkombinét, amií ezüst zsineggel kötött a Korpás Emil docens, Moll 
el derékban odahaza. Halántéka gyöngyö-; János alezredes és Székely Sán-
lött, melle járt, mint a kovácsfújtató, ét dor DISZ bizottsági titkár elv-
cgyre zihálta: 

Hü, de elvernek, ha kiszakad! Hü, 
de elvernek, ha kiszakad! 

A vészből odébb menekülő pásztort már 
nem érdekelték ennyire a földi dolgok. 
Minden respaktus nélkül kanyarította le 
a balhás subaroncsot hátáról, s megeresz-
tette a szélben, mint egy sárkányt. 

Hej, micsoda verseny volt az, sarkunk-
ban a Dani Miskáék gúnyos káromkodásá-
val, botjaiknak csattogásával! De ki mert 
volna szembefordulni velük. Akkorák, 
mint egy-egy atléta. Mind polgáriba jár, 
mi meg alattuk az egy Imicét kivéve. Sze-
leltünk hát, porzott a hó nyomunkban. 

VALAHOL A SAROLTA UTCÁBAN ve-
rődött össze a betlehemi menet, a felhő-
södö estben, nagynehezen persze, s úgy 
nyalogatván plezúrjait akár a kanca, ha 
a tiltófán megsebzi láhát. Érdemes lett 
volna lefényképezni bennünket ott as 
árokparton, a lassan meeinduló hóban, 
mit éppenhogy átszűrt némi sárga lám-
pafény az újságosék ablakából, aranyló 
léghajócskákltá bűvölve a pilinkéző pely-
hekel. Imice külön bajúss-tanulmány volt. 
Fele a szőrcsomónak jobb képébe csú-
szott, a bálik meg úgy lógott, mint zászló, 
ha szélcsend van. 

Sötéten, a rémület dermesztő jegével 
szívünkben álltunk ottan é> senkinek nem 
volt egyetlen szava te. 

Kovács Dade a harminc fillér után ko-
torászott, . hamar elkdmpictorodva azon-
ban, meri biz' az ökle is kiszaladt most 
a nadrágzseb likán, nemhogy az a két 
apró pénzdarab, amit ijedtében az imént 
odadugott. Karcsi a homlokán nőit púpot 
lapogatta maréknyi olvadó hóval, Szálkái 
Pipiske a subából beléje került bolhát 
üldözte a gatyakorcban, meg nyakában, 
ligy\ tekergetve ki tagjait, mint a kígyó-
ember a Csája-cirkuszban; én pedig, az 
első angyal, nyakamban a glóriával, csak 
lóbáltam a léi betlehemet kettéreccsent 
nyelénél fogvást, s harangoztam véle a 
bánatnak. 

— Azt mondom, gyerünk haza — szó-
lalt meg ekkor, mintha sírból beszélne 
Futók Csubi. 

Rejtett gondolata volt ez mindőnknek, 
s kétszer se kelleti kimondani, Pipiske 
megnyitotta a sort. Majd utána a többi, 
lassan, szédelegve. A Kígyó utca sarkáról 
Imice visszaszólt még: 

— Ozt holnap mi lesz? Mingyárt ka-
rácsony! 

De csupán nyikorgó léptek dobtak néki 
vissza valamiféle választ. 

— Rosseb! Majd harininc fillérért ösz-
szetörelem magam neki! — tette később 
így maga elé Csubi, s fájdalmas pofával 
halászta ki a fél betlehem mohacsörmelé-
kéből a kettétörött Józsefet, lecsavart fejű 
hitvesét, Máriát, és a míves kis jászolt. 

A Jézuskát már nem lelte meg... 
Moldvay Győző 

! társak által felvetett problé-
mákhoz nagy számban és lelke-
sen szóltak hozzá. A hozzászó-
lások során lett nyilvánvaló, 
hogy nem foglalkoztunk kellő 
mértékben az ifjúság testi ne-
velésének és sportolási lehető-
ségeinek kérdéseivel. Vélemé-
nyünk szerint nem csupán az 
anyagi feltételek hiányában ke-
resendő a tömegsport terén mu-
tatkozó hiányok oka, inkább 
abban, hogy ar. állami vezetés, 
az oktatószemélyzet, de n Test-
nevelési Tanszék Bem fordított 
elég gondot a sport, a testedzés 
fontosságának tudatosítására. 

Az ifjúság kulturális életét, 
kultúrált magatartásának terén kollektívája megvitatja, 
meglévő helyzetet világosan I M - 4 

Dokumentumok a Horthy-korszakból 

Ségvári Endre levele 
a „Szobád Szó" szerkesztőségéhez a oarasjtifjuság 

önképzéséről és az ifúségi egységről 
Tisztelt Szerkesztőség! 
Mellékelten küldünk 

. Ezt felismerve ajánljuk tel 
. 1 szerény hozzájárulásunkat a 

7 1 „Szabad Szó" akcióhoz, 
hany könyvet a »Szabad Szó- N e m vagyunk tehetősek, hi-
vándorkönyvtórának gyarapi- s z e n tagjaink nagy része ta-
tására, hogy csekély erőnk- ! nonc és rosszul fizetett se* 
hoz mérten ml is kivegyük 1 gédmunkás. Sokan közülünk 
részünket a parasztság ön- 1 gyalog jönnek be a perlféri-
képzésének lehetővé tételé- ! ákról egy-egy előadásra vagy 
bői. Nekünk, a dolgozó osz- ! kiállításra, mert a villamost 
tályok fiataljainak, valóban 
leghatásosabb fegyverünk a 
jó könyv, mert ezzel tudjuk 
legyőzni a tudatlanságot és a 
közönyt a még nem öntuda-
tosodott dolgozók lelkében. 
Az ipari munkásság fiataljai 
is a könyv segítségével ké-

már nem tudják megf'zetni. 
De megvan bennünk a kész* 
ség és erő, küzdeni közös cé-
lért! Azt akarjuk, hogy ez a 
kbnyvkülde-ncny is a pp* 
raszt-, értei.nlségi és mun* 
háslfjúság kJteelfdr'ét és 
egy szebb magyar j l .enúő-

pezték magukat a munkás- ért folytatott közös küzdel-' 
mozgalom harcos tagjaivá, mét szo>"A< ta 
bár az ő számukra más lehe-
tőségek is vannak. A pa-,' 
rasztság számára még foko- j 
zottabb jelentősége van a jó ! 
könyvnek, hiszen nincsenek' 
szervezetei, ahol öntudatossá 
fejlődésük lehetséges volna. 

Ságvári Endre, 
az MSzl" Orjzágos Ifjúsági 

Bizottsága titkára 
(Szabad Szó, 1942 már-
cius 15. „A szerkesztő 
postájából" című rovat-
ban.) 

A Pedagógiai Főiskola | A Tudományos Minősítő 
ének-zene tanszéke december ' Bizottság legutóbbi ülésén 
hó ^10-én jólsikerült Bartók— j Pukánszky Lajost, a Szegedi 

Egyetem végzett aspiránsát, 
és Szendrei János egyetemi 
adjunktust a matematikai tu-
dományok kandidátusaivó 
nyilvánította. Velük együtt a 
Bólyai Intézetben a háro n 
akadémikus profeszor me lb t t 
most már hat kandldá vts 
dolgozik. 

Kodály hangversenyt rende-
zett a Zenekonzervatórium-
ban. 

Ez évben Ábrahám Ambrus 
professzort az indiai Aca-
demy of Zoology, — melynek 
már rendes tagja volt — al-
elnökévé választotta. 
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Á Pedagógiai Fő,iskola ünnepélyes megemlékezése 
a Szovjet-Ukrajna hét alkalmából 

A főiskolai MSZT-alap-
szervezet rendezésébein no-
vember 28-án ünnepelték a 
Főiskola dolgozói és hallga-
tói a szovjet—magyar ba-
rátság egyik újabb meg-
nyilvánulását: a Szovjet-Uk-
rajna hetet. A hagyományos-
sá vált szovjet—magyar ba-
rátsági hónap ezzel tovább 
fejlődött és erősödött, színe-
sebbé, tartalmasabbá vált. E 
hét keretében a magyar dol-
gozóknak alkalmuk nyílik 
arra, hogy közelebbről meg-
ismerkedjenek a magyarok-
kal érzésvilágban annyira 
rokon ukránokkal, hazájuk-
kal, a kincsekben gazdag 
Ukrajnával, művészetükkel 
és irodalmukkal. A Főiskola 
díszterme már külsőségeiben 
is mutatta az ünnepélyes 
hangulatot, ízléses dekorá-
ció és képek borították a fa-
lakat. 

Arató Adám főiskolai do-

cens elnöki megnyitójában 
röviden megemlékezett Uk-
rajna nagy fiairól: Sevcsen-
koról és Makarenkóról. Rá-
mutatott arra, hogy Magyar-
országot Ukrajnával érzelmi 
szálak is összekötik, a közös 
történelmi sors, és az el-
nyomatás elleni küzdelem. 
A második világháborúban 
pedig megismerkedtünk a 
bennünket felszabadító hős 
ukrán nép meleg embersze-
retetével, humanizmusával. 

Ezután az ünnepi műsor 
első számaként a főiskolai 
énekkartól a tőle megszokott 
rutinos előadásában hallot-
tuk: -Elvtársak, álljunk a 
sorba« című régi orosz forra-
dalmi dalt, majd Koposzov: 
»Szállj fecskemadár« című 
dal szólóját énekelte Chrap-
pán Mária I. éves hallgató 
az énekkar kíséretében. A 
szép előadást meleg taps kí-
sérte. 

népnek a maga sajátosságá-
\íal kell hozzájárulnia a kö-
zös európai kultúra gazdagí-
tásához. Az előadást hangle-
mezbemutató kísérte. 

A gazdag tartalmú és jól 
sikerült ünnepély az elnök 
zárószavaival fejeződött be 

Faliújság 
őrjárat 

Egy elhagyatott 
orvoskari faliújság 

Nem vagycfk epés termé-
szetű kritikus és általában 
nem keresek még kákán sem 
csomót, — nemhogy faliújsá-
gon(!). Nemrég azonban, ami-
kor szintén nem voltam epés 

Szegedi Pedagógus Főiskola' természetű, és természetesen 
MSZT alapszervezete 

Szovjet-Ukrajna népétől és földjéről 
A. Nagy Miklós főiskolai ta-
nár tartott színvonalas, tar-
talmas előadást. Szemünk 
előtt vonultak el Ukrajna 
különböző földrajzi tájai, az 
első világháborúból annyira 
ismert kárpátaljai és kárpá-
tontúli területek, a volhiniai 
hátság, az ukrajnai szőke 
kalászt lengető, dús televé-
nyü csernozjom övezete, a 
szén és a vas kincsekben 
gazdag Donyec-medence, 

ukrán bányászokat és pa-
rasztokat a vendéglátó ma-
gyarokkal. A barátságnak 
ezek a jelei a jövőben bizo-
nyára még erősödnek és el-
mélyülnék. | 

Tóth Zsuzsanna főiskolai 
hallgató szavalata után 

Ukrajna zerekultűrájáró, 

tartott rövd 
adást zenei 

áttekintő elő-
bemutatókkal 

majd Ukrajna gyöngye, a 
Krim-félsziget, üdülőivel, 
nyaralóival. Szovjet-Ukrajna 
ma 42 millió lakosával Euró-
pa egyik legnagyobb és leg-
gazdagabb országa. Az elő-
adó vázolta a szovjet ura-
lom alatt végbement óriási 
fejlődést, ami főleg az óriási 
erőművek építésében, nehéz-
ipari üzemek felállításában, 
ú j bányák feltárásában és 
a mezőgazdaság gépesítésé-
ben mutatkozott. A hatalmas 
terület földrajzi és gazdaság-
politikai bemutatása utána/, 
előadó foglalkozott az ország 
kulturális előrehaladásával. 

Káldor János főiskolai ad-
junktus. Az előadó vázlatos 
áttekintést adott a forrada-
lom előtti ukrán zeneszerzők-
ről, akiket a határokon túl 
főleg csak a szakemberek is-
mernek. A forradalom után 
a helyzet megváltozott, a né-
pi dallam jelentősége min-
denütt erőteljesebbé vált, tö-
megkultúra lett belőle. Ren-
geteg kórus, dal- és tánccso-
port alakult. Zenei bemuta-
tókkal érzékeltette az előadó 
a népi dallam sokrétűségét 
a nyomasztó, tragikus alap-
érzéstől egészen a vidám, sőt 
szinte az extázisig fokozódó 
hangulatig. Az ukrán zene-

Ukrajna a szovjethatalom 
idején a cárizmus alatti 
mélységes elmaradottságból 
virágzó, önálló kultúrával 
rendelkező, fejlett gazdaságú 
országgá vált. Ma Szovjet-
Ukrajnában sokkal több fő-
iskola van, mint Nyugat-
Európa bármelyik tőkés ál-
lamában. Meleg baráti kap-
csolatok és szálak kötik ösz-
sze a magyar és ukrán né-
pet, magyar írók munkáit 
olvassák ukrán nyelven, ma-
gyar zeneszerzők műveit 
játsszák az ukrán művészek 
és fordítva. Baráti érzés 
kapcsolja össze a nálunk járt 

szerzők között megemlítette 
Revuckij, Stogarenkó, Fili-
penkó,. Majboroda nevét, de 
bővebben foglalkozott Mej-
tusz zeneszerző munkásságá-
val, akinek neve nálunk is is-
mert „Az ifjú gárda" pesti 
bemutatója óta. „Az ifjú gár-
da" témája igazi operai 
téma. Témája nagyszerű, jel-
lemábrázolása egyéni, dalla-
mossága közérthető. Igaz az, 
ami a színpadon folyik, nem 
ábrándvilág, a valóságot 
nyúj t ja a szocialista realiz-
mus jegyében. Ez az opera is 
igazolja azt az érvényes sza-
bályt, hogy csak a népzene 
talaján álló zene az igazi ze-
ne, továbbá, hogy minden 

Kolosváry Gábor profesz-
szor, az Állatrendszertani In-
tézet igazgatója rövidesen be-
fejezi a korallok törzsfejlő-
désével foglalkozó nagyobb 
méretű munkáját, mely dok-
tori értekezése tárgya. 

• 
A Bölcsészkari Szakszerve-

zeti alapszervezet f. hó 18-án 
bábjáték előadással egybekö-
tött fenyőfa ünnepélyen a 
dolgozók gyermekeinek és a 
jól dolgozó vezetőségi tagok-
nak 1800 forint összegű já-
tékot és könyvet ajándéko-
zott. 

• 
A közelmúltban a Kísérleti 

Fizikai Intézetet megláto-
gatta dr. A. Lösche lipcsei 
professzor. Az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat szegedi cso-
portjának rendezésében igen 
érdekes előadásban a makro-
molekulák vizsgálatának két 
módszerét ismertette. • 

Az Orvostudományi Egye-
tem folyó év novemberében 
,r>7000 forint összegben útalt 
ki rendkívüli segélyeket a 
hallgatók részére. Az 1955. 
év hátralévő részében még 
további 100 000 forint kerül 
kifizetésre rendkívüli segély 
címen. 

• 
December 8-án, csütörtö-

kön a Magyar Kémikusok 
Egyesülete szegedi csoportja 

í jólsikerült klubestet tartott, 
melynek keretében Fodor 
Gábor professzor Jívtárs be-
számolt legutóbbi külföldi út-
jának tapasztalatairól, 

Az Állatrendszertani Inté-
zet a közelmúltban ú j helyi-
séggel bővült, melyet a Ne-
veléstudományi Intézet adott 
át számára. Az ú j fejlődő-
ben lévő intézet az oktató és 
a kutatómunka körülményei-
nek javítása érdekében mű-
szerbeszerzés területén is je-
lentős támogatásban része-
sült. Ez évben 46 000 ft. ér-
tékben kapott ú j műszere-
ket, mint pl. autoklávot, ana-
litikai mérleget, rázógépet, 
vízdesztilláló berendezést, 
szárítószekrényeket, kolori-
metert. 

• 
PAL LENARD, a Központi 

Fizikai Kutató Intézet osz-
tályvezetője, a genfi atomerő-
értekezleteh résztvett magyar 
delegáció egyik tagja a TTK-n 
beszámolt az értekezleten 
szerzett tapasztalatairól. • 

A Főiskola dolgozói decem-
ber hó 15-én röpgyűlést tar-
tottak abból az alkalomból, 
hogy hazánkat felvették az 
ENSZ tagjai közé. 

* 

December 12-én Budapes-
ten vitatták meg Csányi 
László Szervetlen és Analiti-
kai Kémiai Intézet adjunktu-
sainak kandidátusi disszertá-
cióját. A Bizottság egyhangú-
lag elfogadta a jelentős kuta-
tási eredményeket tartalmazó 
értekezést. 

SPORT 
Az egyetemi tömegsport helyzete 

1955 végén 
A minőségi sportról állandóan 

olvashatunk az újságokban. 
Láhatjuk is, hogy az egyetem 
sportköre, a Haladás, Szeged 
város sportjának egyik erőssé-

^ ^ ^ J t ^ ™ ! : ! széles " 'tömegalap^a ^WépíteU lanul találtam egy igen-igen > . . . . , , . , „_ 
nagyot és összebogozottat az ^ ^ T l ^ L Z Z -
Orvoskar kozponti épülete 

A Bolyai Intézet könyv-
tára 1955-ben az intézet által 
kiadott Acta Scientiarum 
Mathematicarum c. falyóíra-
tért cserébe 115 folyóiratot 
kapott, továbbá 110 kötet 
könyvet küldtek meg a ki-
adók az intézetnek az Actá-
ban való ismertetés végett. 

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

taDla 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadla: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizottsága. a Tudo-
mányegyetem rektora. az Orvos-
egyetem dékánla, a Főiskola igaz* 
católa . a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

faliújságjának személyében, 
melynek hatására olthatatla-
nul jellobogtak bennem a 
szükséges, építő kritika tüzei, 
íme így lobognak: 

Sötét, elhagyott helyen tör-
tént a kaland... — mint kis 
idő múlva megtudtam: e vi-
szonyok nagyon is megfelel-
tek nekem; így ugyanis nem 
mondhatta senki: „Nézzétek 
ezt a szerencsétlent! Elment 
az esze, hónapos cikkeket al-
vási stb." — No de nem ér-
detkes, láttak-e engem, vagy 
nem látak? Anál inkább az, 
amit én láttam! 

Nézzük csak sorban: 
Mindenekelőtt egy fél fali-

újságot elfoglaló karikatura-
ciklus hívta magára a figyel-
met. Látható volt rajta szám-
talan kövér és sovány orvos-
tanhallgató (labdarugó mez-
ben), néhány szellemes mon-
dat(?) — és főképpen por. 
Hogy focisták voltak, bizo-
nyítja ezt még egy szintén 
ott található fénykép is, mely 
nemkülönben portól szürke 
— prof. sem tudja mióta! 
Ilyen ötletes volt az egész, 
csupán az volt a baj: vénecs-
ke volt már erősen. 

Ezután egy nagy üres részt 
fedeztem fel; (ez egyébként 
többször, izgalmasan megis-
métlődött) mígnem ismét egy 
cikket. A Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalomról szólt 
a 38. évforduló alkalmából 
(ez bizony, faliújság időben 
átszámolva, elég régi idő-
pont!). A cikkíró (bizonyos 
„Mile") szabvány frázisokkal 
fejezte ki magát. (Ez abban 
állt, hogy egy fél oldalon csi-
nosan elszórt néhány „vezér-
csillagot", „hajnalcsillagot", 
„fáklyát".) 

Mellette lógott a „Mozaikdk 
a diákszálló életéből" című 
örökaktualitásra kárhozta-
tott, meglehetősen egyénies 
írásformájú, szakálas cikk, 
melyet részben a sötétség, 
részben az írós miatt — lel-
kiismeretfurdalás nélkül ol-
vashatatlannak nyilvánítot-
tam. 

És most, hogy ne féljünk a 
hosszú felsorolástól, elárulom, 
hogy csupán egy alkotás van 
már hátra. Egy október 23-i 
dátumozású, kibírható film-
kritika a „Különös ismertető-
jel"-ről. Csodák-csodájára 
gépelt, és hiba nélkül gépelt. 
(Én nem akarok ebbe is bele-
kötni, de a dátum nagyon 
bosszant...) 

Ezzel aztán vége is..-. Az-
az dehogy! — Kis híjjá, hogy 
a plakátokról el nem felejt-
keztem, melyek szinte véd-
angyalként fogják körül az 
említett véneket. Ezek na-
gyon fontosak, mert kettő kö-
zülük az aktualitás képvise-
lője: az egyik a Szabad Ifjú-
ság Nagy Rejtvénypályázatát 
hirdeti, a másik a színház 
„Madarász" című operettjét. 

A többi plakát nagyon egy-
értelmű és majdnem láthatat-
lan (ugye mondtam már, 
hogy sötét volt?) jelszavaktól 
harsog. Azt hiszem, szíves 
szolgálatot teszek a tűzoltó-
ságnak, ha közlöm őket: „Til-
tott helyen ne dohányozz! 
Gondolj a megelőző tűzren-
dészetre! (Én megvallom 
nem, nem gondoltam.) Égő 

szagos és nemzetközi színvonal 
nak. Ezért meg kell vizsgál-
nunk az 1955—56. tanév első 
félévének tömegsport mérlegét, 
mert csak így láthatjuk tisztán 
a jövőt. 

A tanév beindulásakor az 
Egyetemi DlSZ-bizottsag és a 
Haladás SK elkészítette az évi 
sportprogramot. Ez a program 
a legszélesebb lehetőségeket 
biztosította a hallgatóknak a 
sportolásra. Atlétika, kosárlab-
da, úszás, labdarúgás, asztalite-
nisz sportágakban nyújtott le-
hetőséget az évfolyamok és ka-
rok közötti versenyekre. 

Sajnos, ezek a lehetőségek 
nem lettek teljes mérték-
ben kihasználva. 
Az úszóversenyeken igaz, 

hogy hideg időjárás volt — 
csak nagyon kevesen vettek 
részt. Az atlétikai versenyek 
már jobban sikerültek, bár itt 
is sokkal nagyobb létszámban 
kellett volna résztvenniök a 
hallgatóknak. A labdarúgás 
szépen indult, azonban a hűvö-
sebb időjárás beálltával telje-
sen leállt. Legjobban a kosár-
labda bajnokságok sikerültek, 
illetve még most is tartanak. 
Asztaliteniszben egyedül a 
Jogi Kar rendezett versenyt. A 
félév legjobban sikerült sport-
megmozdulása az őszi nagy jár-
őrverseny volt, ahol 160 in-
duló vett részt. 

Számszerűleg vizsgálva az 
erdményeket, egészen bíztató 
képet kapunk. Atlétikában 187 
férfi és 84 nő hallgató verseny-
zett. Kosárlabdában 20 csapat 
vesz részt. Labdarúgásba 26 
csapat nevezett be. Azonban 
helytelen lenne csak a számo-
kat nézni. Nézzük hát, mit ta-
karnak a számok. Ha szemé-
lyek szerint vizsgáljuk a részt-
vevő sportolókat, láthatjuk, 
hogy ugyanazok a személyek 
szerepelnek többnyire az összes 
sportágakban. Különöseh áll ez 
a női hallgatókra. Tehát ez azt 
jelenti, hogy 

még mindig Igen vékony 
rétege sportol a hallgatók-
nak. 

A karokat külön vizsgálva 
megállapítható, hogy legna-
gyobb tömeget a Bölcsészkar 
szervezett be rendszeres mun-
kába. Utána a TTK, Orvosegye-
tem és a Jogi Kar következik. 
Az Orvosegyetemen és a Jogi 
Karon^ még az is fennáll, hogy 
kampányszerűek a megmozdu-
lásaik. Igen szembetűnd még a 
női hallgatók idegenkedése a 
sporttól. 

Fentiekből tehát megállapít-
hatjuk, hogy ilyen nagy lét-
számú egyetemnél sokkal több 
hallgatónak kellene rendszeres 
sporttevékenységben résztven-
nie. Be kell látnia ifjúságunk-
nak, hogy csak egészséges szcl-

Fentiek után feltétlenül 
meg kell vizsgálnunk a hi-
bák forrásait, hogy azokat 
az elkövetkező félévben kl 
tudjuk javítani. 
Elsőnek az anyagi feltételei 

ket kell megnéznünk. Sajnos 
sem felszerelés, sem pedig 
sportpálya nem állott megfe-
lelő mértékben rendelkezésre* 
A Haladás sporttelepe nagyon 
messze van, s cz megnehezíti a 
hallgatók rendszeres sportolá-t 
sát. Az egyetem Ady téri pá* 
Iyája sajnos nem állt az egye« 
temi sport rendelkezésére tel-" 
jes mértékben. Külső sportkör 
rök tartották rajta edzéseiket^ 
s így az egyetemi sportolók 
csak az üresen maradt időkben 
használhatták. Ezen felül a pá* 
lyán sem fogadták a hallgató-* 
kat szívesen. Sok panasz érke* 
zett, hogy a pályán lévő alkal-i 
mazottak annak örülnének, ha 
az egyetemi hallgatók nem 
sportolnának. Természetesen ez 
nem minden személyre vonat* 
kőzik és nem minden esetben; 
de a további eredményes mun-
ka érdekében ezt is felül kell 
vizsgálni az illetékeseknek. A 
felszerelés hiányosságait a Ha* 
ladás SK az igényeknek és a 
szükségleteknek megfelelően ja* 
nuártól kezdve biztosítani 
tudja,-

fontos azonban, hogy a 
rendszeresen sportolók be-
lépjenek a sportkörbe, ez-
zel erkölcsileg támogassák 
a sportkör munkáját. 
Az egyetemnek pedig bizto* 

sitania kell az Ady téri pályát 
a tömegsport számára. A téli 
teremsportra is igen kevés te* 
rem jut. azonban ez városi vi* 
szonylatban is probléma, s ezen 
csak jobb szervezéssel tudunk 
segíteni. Itt kell rámutatnunk a 
másik fő hibaforrásra a szerve* 
zés hiányosságaira. 

Az elmúlt évekhez viszonyít* 
va a DISZ sokkal nagyobb 
lendülettel kapcsolódott be a 
sportszervezésbe, mint eddig 
bármelyik évben, azonban a 
munkában még akad elég 6ok 
hiba is. Nagyon kevés az ak* 
tíva, a sportfelelősök magukra* 
hagyatva dolgoznak. A kari 
sportfelelősök minden segítség 
nélkül nem is tudhatják jól 
szervezni a kar sportéletét. Az 
ő feladatuk az irányítás volna 
és a részmunkákat az évfolyam 
sportosoknak kellene végezniökj 
Sok esetben azonban még a 
versenybírói teendőket is a kari 
sport felelős látja el, mert akik 
megígérték a részvételüket, 
nem jelentek meg. A jövőben 
feltétlen szükséges, hogy sokkol 
nagyobb felelősséggel végezzék 
a hallgatók a vállalt társadalmi 
munkát, mert a felelőtlenség 
lehetetlenné teszi a jó munkát. 
Fokozni kell az ellenőrzést a 
vállalt munkák elvégzésénél és 
a mulasztókat a közösség vonja 
felelősségre. 

összegezve a félév sportmun-
káját: az elmúlt évhez viszo-
nyítva határozott fejlődés mu-

_ _ ! talkozik, azonban a felvetett 
lemű és testű ifjúság képes | Iliányosságok még fennállnak, s 
megoldani az előttünk álló ha- I csak ezeknek a kiküszöbölésé-
talmas feladatokat, a szocia- j vei lehet biztosítani a további 
lizmus cpitcsét fejlődést. 

Népi demokráciák életéből 
A leningrádi gépgyárak 

dolgozói versenyt indítottak 
a XX. pártkongresszus tisz-
teletére és ennek során nap-
ról napra jobb eredményeket 
érnek el, korszerűsítik a 
munkamódszereket. Sokat 
tesznek a siker érdekében az 

, , „,u„ újítók, akiknek javaslatai 
gyufát ne dobj el!" (Ez így elősegítik a felajánlások tel-
ment másfél négyzetméter 
papíron.) 

Többet aztán igazán nem 
láttam, elég volt ezt is elvi-
selni. összefoglalva tehát: 
éppen ideje lenne, ha a fali-

jesítését, megtakarítást. • 

Lengyelországban az ú j 
ötéves terv kezdetén egy me-
rőben ú j iparágat létesítenek: 
beindítják az irodagépek 

újság szerkesztői — illetve gyártását. A jövő év második 
„nem szerkesztői" — csinál-1 felében elkészülnek az első 

' számológépek mintapéldá-
nyai, 1957-ben rátérnek író-
gépek hazai gyártására is. A 
megfelelő szakmunkások kép-
zése már folyamatban van. 

nának valamit. Hogy mit? 
Szerkesszenek plakáttalan, 
friss, érdekes, tartalmas, szel-
lemes faliújságot rendszere-
sen. Foglalkozzanak rajta át-
fogóbban és lelkiismerete-
sebben politikai események-
kel, a kari DISZ-munka ered• 20 új erőművet 

üzembe Kínában. 
helyeztek 

Rövidesen 
meg az 

Szegedi Nvomda Vállalat 
Felelő® vezető: VInczt György 

ményeivel, hibáival, tanul- nyolc erőmű kezdi __ E v a r l H n , 
imányi és kulturális kérdések- áramszolgáltatást és év vé- lyekeTTelhasználnak tt 

geig további 11 üzemet kap- és gázvezetékek alkatrés?ei 1 Kovács Sándor csolnak be az áramellátásba, ¡nek gyártásához, 

Üj erőművek építésén túl-
menően a Kínai Népköztár-
saság régebben épült erőmű-
veit kiépítik és korszerűsítik, 
így például a lancsoui hőerő-
mű teljesítményét kétszere-
sére növelték. November 21-
én Vuhanban, Közép-Kína 
legfontosabb ipari központ-
jában a Jangce mentén, egy 
hatalmas új hőerőmű épí-
tését kezdték meg. 

* 

Csehszlovák tudósok ú j fa j -
ta műanyagot fedeztek fel, a 
polivinilklórt. Az ú j mű-
anyagot hazai nyersanyagból 
készítik és abból finom át-
látszó anyagot gyártanak, az 
úgynevezett igelitet, amely 
rendkívül alkalmas különfé-
le ruházati cikkek: esőköpe-
nyek, stb. gyártására, ezen-
kívül kárpitosanyagok, füg-
gönyök ké-zítésére. 

A polivinilklorból nemcsak 
igelitet, hanem másféle mű-
anyagokat. is gyártanak, ame-

a víz-


