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SZEGEDI Valamennyi szervezetünk legfontosabb feladata és kö-
telessége, hogy az egyetemi hallgatók szívébe és eszébe 
vésse be ifjúsági szövetségünk szent jelszavát: »Hű-

ség a néphez, hűség a párthoz!« 
(Gosztonyi János elvtárs előadói beszéde), 

• SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES Á PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

XV. óvf. 1. szám 19S6 Január 18. Ara 40 illlér 

Az első eredmények 
Vizsgahirek a Tudományegyetemről és a Főiskoláról 

Pedagógiai Főiskola: 

A főiskola pártalapszerve-
zete és állami vezetése pár-
tunk Központi Vezetőségének 
a közoktatás helyze'téről és 
feladatairól szóló augusztusi 
határozata szellemében irá-
nyította és végezte az oktató-
nevelő munkát és elhatároz-
ta, hogy a jobb eredmények 
elérése érdekében rendszeres 
nevelőmunkát végez, nem-
csak az egyes tanszékek ne-
velőinek, hanem az ifjúsági 
szervezet bevonásával is. A 
tanszékek a konzultációk jó 
megszervezésével, a gyen-
gébb hallgatóknak nyújtott 
segítséggel készültek a vizs-
gákra. Fokozott mértékben 
törődtek a munkás-paraszt 
és szakérettségis hallgatók-
kal. 

Január l-ig csak néhány 
vizsga zajlott le a főiskolán, 
de már a kezdeti eredmények 
azt mutatják, hogy a tanszé-
kek és hallgatók jó munká-
jának megvan az eredmé-
nye. A tavalyi hasonló idő-
szakhoz képest sokkal keve-
sebb az elégtelen eredményű 
vizsga. Az elsőéves magyar-
ének szakos hallgatók — bár 
igen izgultak, hiszen az első 
főiskolai vizsgájuk volt — 
politikai gazdaságtanból 3,93 
átlagot értek el. Különösen 
jól szerepelt ezen a vizsgán 
D. Monoki Lajos csoportveze-
tő. Az irodalomtörténeti vizs-
gán kiemelkedett feleletével 
Hruska Mária Rákosi-ösztön-
díjas, Brunner Ágnes és Ko-
saras Gizella. Az állatrend-
szertan vizsgán kiváló felké-
szülést mutattak a II. éves 
biológusok, köztük Horváth 
Ferenc jeles eredményével, de 
dicsérendő Baji Mária és Ro-
manovits Ilona szakérettsé-
git végzett hallgatók szorgal-
mas felkészülése is. Az első 
éves szakérettségis hallgatók 
is igen jó eredménnyel vizs-
gáztak állattanból: Fehér 
István jelesre, Molnár Mar-
git és Madarász Ilona jóra 
vizsgáztak. A csoport átlaga 
4,05, ami igen jó eredmény. 
Igen jó munkát végzett az I. 
magyar-történelem szakcso-
port is. Feleleteiken meglát-
szik, hogy komolyan tanultak 
és átfogóan látják, értik az 
egyes kérdéseket, 

Élenjártak e csoportban a 
párttagok, akik sorra jelesre 
vúzsgáztaik magyar történe-
lemből. Reméljük, hogy leg-
közelebb még jobb, még 
eredményesebb yizsgákról 
számolhatunk be a főiskola 
félévi vizsgáiról. 

Bölcsészkar : 

A január l-ig letett böl-
csészkari vizsgák átlaga 3 83. 
örvendetes, hogy ezen belül 
a munkás-paraszt és szak-
érettségis hallgatók átlaga 
nem rosszabb, sőt legtöbb 
esetben felül is múlja cso-
portjuk átlagát. Pl. a II. éves 
orosz szakc« hallgatók igen 
szép 4,07-es évfolyam átlaga 
mellett a munkás-paraszt 
szakérettségis hallgatók átla-
ga 4,12. A kar hallgatói, más 
karokhoz viszonyítva, igen 
jól vizsgáztak marxizmus— 
leninizmusToÓl. Különösen a 
II( éves magyar-történelem 
szak hallgatói, akik között 
igen sokan jeles eredményt ér-
tek el és elégtelen nem volt. 
Dicsérendő e csoportban Se-
res József, Széles Klára és 
Karakas János. 

Az első éves hallgatók 
vizsgáikat a világirodalom-
mal kezdték. A vizsgák kez-
detén mutatkozó izgalom az 
első sikeres feleletek után 
enyhült és mint másutt, itt 
is nyugodt légkörben folyt 
le a vizsga. Kiemelkedően jói 
feleltek Bárdos Pál, Kardos 
József, Rajnavölgyi Géza és 
a legkiválóbbak egyike Kiss 
Anna szakérettségit végzett 

hallgató volt. Az orosz nyelv 
vizsgáin is jól szerepeitPk 
hallgatóink, a IV. éven nyoic 
jeles felelet közül öt a mun-
Kás-paraszt hallgatóké volt. 
Meg kell említenünk Horváth 
András, Rakoncás Pál. Szi-
rányi Zsuzsa, Árvái Erzsébet 
és Dömök József hallgatók 
jeles vizsgáját mint legjobba-
kat. De voltak olyanok is, 
akik az átlagos tanulmányi 
színvonalnál alacsonyabb 
eredményt értek el, mint pl. 
Pilkovics József, aki elégsé-
gesre felelt. A III. éves orosz 
szak vizsgaeredménye is 3.33, 
sokkjai jobb lehetett volna, 
ha olyan hallgatók, mint 
Ábrahám Mária (elégtelen), 
Müller Judit (elégséges) Nagy 
Ernő (közepes) és Ottó Fe-
renc csoportvezető (közepes) 
tehetségükhöz mérten szor-
galmasabban dolgoztak vol-
na. Az orosz tárgyú vizsgák 
megmutatták azt is. hogy bár 
a hallgatók beszédkészsége 
általában megfelel, a jövő-
ben azonban a szemináriu-
mokon, gyakorlati foglalko-
zásokon, jobban kell fejlesz-
teni a hallgatók orosz nyelvű 
képességét, mert egyes hall-
gatók (Balázs István, Kiss 
Ferenc, Világhi Ernő és má-
sok) e téren gyengébbnek bi-
zonyultak. 

A IV. éves magyar szakos 
hallgatók finn—magyar nyel-
vészeti vizsgáján kiemelke-
dően jó volt Turi László, a 
III. évesekén Dienes Erzsé-
bet, Hia Mihály. De a cso-
port átlaga sokkal jobb l»tt 
volna és Fábián Gábor sem 
bukott volna el, ha vizsgá-
juk időpontját jobban vá-
lasztják meg, több időt hagy-
tak volna a felkészülésre. 

A történelem szakon a né-
pi demokratikus országok 
története vizsgán igen szé-
pen felelt Séllei Eszter. Két-
ségtelen, hogy a felkészülést 
gátolta, hogy e tárgyból nin-
csen jegyzet, azonban voltak 
olyan hallgatók, akik a ren-
delkezésükre álló időt több-
szöri figyelmeztetés ellenére 
sem használták fel, s köay-
nyelműen vették a vizsgát. A 
III. éven néhányan a hospi-
tálások befejezése után nem 
kezdtek hozzá azonnal a ta-
nuláshoz. Többen nem vették 
át az egész anyagot, a sze-
rencsére bízva magukat (Ot-
tó Ferenc, Vicsek András, 
Nemes Sára.) 

Hallgatóink többsége ren-
desen felkészülve, fegyelme-
zetten vett részt a vizsgán, 
azonban meg kell említenünk 
Romhányi Zsuzsa III. éves 
történelem-magyar szakos 
hallgatót, aki a vizsga után 
fegyelmezetlenül viselkedett, 
jelenetet rendezett, mert az 
igen gyenge feleletére „csak" 
elégségest kapott. 

Állam és Jogtudomónyi 
Infll* Z 

Már a tanév elején az 
egyes évfolyamokon oktató 
tanszékeik vezetői kidolgoz-
ták a hallgatókkal való egyé-
ni foglalkozás módszereit. A 
tanulmányi csoportok patro-
nálását a tanársegédek vál-
lalták. Év közben és a vizs-
gaidőszakban is sokkal job-
ban igénybevették a hallga-
tók a tanszékek segítségét* 
mint az elmúlt évben. Igen 
látogatottak a konzultációk 
amelyek kétségtelenül hozzá-
járultak a félévi vizsgák si-
keréhez. Meg kell említenünk 
Horváth Zsikó László. Szent, 
péten István és Németi Lász-
ló elvtársaknak a hallgatók-
nak nyújtott segítségét. 

A december havi vizsgák 
is már azt mutatták, hogy a 
kar hallgatói jól felkészültek 
a félévi vizsgákra. Így az 
első évesek államjogi vizsgá-

! jának eredménye: 3,96. Ki-
tűnően feleltek Fogarasi 

1 Magdolna és Lejtányi And-

rás, akik a többi tárgyak gya-
korlat jegyeiből is jeles ered-
ményt értek el. Eddig min-
den tárgyból jeles eredményt 
értek el a III. éves Gottlieb 
Mária Rákosi-ösztöndíjas és 
a IV. éves Nagy Lajos, vala-
mint a szakérettségit végzett 
Csicsely Mária és Notheisz 
Éva III. éves hallgatók. 

A kar orosz nyelv eredmé-
nyeit tekintve e tárgyból fej-
lődés tapasztalható, különö-
sen az I. évfolyamon (4,18 át-
lag) és a II. évfolyamon is 
(3,77 átlag). Nem mondható 
él ez a marxizmus—leniniz-
mus és honvédelmi ismere-
tek gyakorlat jegyeire, ame-
lyek jóval alatta vannak a 
szakmai tárgyak átlagánál és 
marxizmusból több hallgató 
még a vizsgák előtt külön be-
számolóra volt kötelezve. Ez 
arra figyelmezteti a halliíi-
tókat. hogy a következő fél-
évben sokkal elmélyültebben 
és alaposabban foglalkozza-

(nak e két tantárggyal. 

Természettudományi K a r : 

A kar decemberi vizsgái-
ról nem kaptunk részletes 
tájékoztatást. Igen jónak 
mondható a gyakorlati je-
gyek eredménye, amely a ka-
ron kb. 3.9—4 körül van. 
I^egjobb gyakorlati átlagot 
az I. biol-földrajz ért el tér-
képes vetülettanból (4,73), 
a III. mat. fiz. honvé-
delmi ismeretekből (4,65). 
Leggyengébb eredményt a 
III. földrajz-történelem sza-
kosok értek el történelemből 
(3,05). Más tantárgyakból gn^ 
nél sokkal jobbak az erednxe-
nyeik és úgy tudjuk, hogy 
igen szorgalmas csoport. 

Szembetűnő, hogy Görög 
Sándor IV. éves vegyész min-
denből jeles eredményt ért 
el, de a honvédelmi ismere-
tek gyakorlati jegye közepes. 
A gyakorlati jegyek és a de-
cemberi vizkgák alapján a 
kar hallgatói közül kiemol-

ikednek tiszta jeles eredmé-
nyeikkel: Göbl Erzsébet (IV. 
mat.-fiz.) Rákosi-ösatöndíjas 
a TTK DISZ-kari vez. tagja, 
Perei Zsuzsanna (III. 
(fiz.-mat.> tanácstag, Vincze 
Sándor és Hettyei Gábor (III. 

Az egyetemek és a főiskolák 
DISZ-szervezeteinek munkájáról 

tárgyalt a DISZ Központi Vezetősége 
mat.-fiz.) hallgatók. Példaké-
pül választhatják a II. mat.-
fiz. hallgatók LeindUr Lász-
lót, Csernyák Lászlót és Bán-
hidi Létükét, akik jeles ered-
ményeik mellett DlSZ-mun-
kájukat is jól végzik. 

Szólnunk kell az elvtársi 
segítségnyújtásnak arról a 
megnyilvánulásáról, amelyről 
egy hozzánk küldött levélből 
szereztünk tudomást, ugyan-
csak a II. éves mat.-fiz. sza-
kosoki évfolyamáról. Bajusz 
Mihály elvtárs ebben a fél-
évben folyamatos, szorgal-
mas tanításával sokkal iobb 
eredményt ért el, mint az el-
múlt évben. Emellett állan-
dóan segített évfolyamtársá-
nak, Kun elvtársnak, meg-
magyarázta a nehezebb ré-
szeket és ennek eredménye 
lett, hogy Kun elvtárs is az 
elmúlt évinél jobb eredményt 
(4) ért el a vizsgán. 

De a jó mellett hadd em-
lítsük meg Rauschnitcz János 
(III. fiz.-mat.) hallgató visel-
kedését a politikai gazdaság-
tan vizsgán. Mellébeszéléssel 
„egyéni véleményével" pró-
bálta leplezni felkészületlen-
ségét (s meg kell mondani e 
téren nagy tapasztalattal 
rendelkezik.) Mikor a vizs-
gáztató alapvető fogaimakrói 
kérdezte azt válaszolta, hogy 
ő ezt asért nem tudja, mert 
nem magolta be az anyagot, 
összefüggéstelen, zavaros 
fejtegetései egyáltalán nem 
azt mutatták, hogy valami 
„Ibemagolási hiánya" van:, 
hanem azt, hogy azért nem 
érti és nem tudja a legegy-
szerűbb kérdéseket, mert 
nem tanulta meg az anyagot. 
Elítélendő a vizsgán tanúsí-
tott hangneme és tiszteletlen 
magatartása éppúgy, mint az 
a kijelentése, hogy „annyit 
tanulok, amennyi jól esik." 
Mi úgy gondoljuk, hogy ép-
pen ez az oka annak, hogy 
azóta már két vizsgája újabb 
elégtelen eredményű. Tudjuk, 
hogy a kar hallgatói az ilyen 
viselkedést mélységesen el-
ítélik. A félévi vizsgák be 
fogják bizonyítani, hogy 
mindannyian annyit tanul-
nak. ami a legjobb eredmé-
nyek felmutatásét teszi le-
hetővé. 

Ifjú szerzők estje a Pedagógiai Főiskolán 
Régóta ott függött a plakát 

a .faliújságon, mely hir-
dette, hogy december 19-én 
kerül megrendezésre az if jú 
szerzők első estje. 

Diákok, tanárOk egyaránt 
elmentek mellette. Ha ép-
pen ráértek, megálltak, el-
olvasták, aztán napirendre 
tértek fölötte. Sokan ezt gon-
dolták: „A megjelenés nem 
kötelező, ha ráérünk elme-
gyünk." 

Akadtak, akik elgondol-
kodtak és arra a megállapo-
dásra jutottak, hogy mégis-
csak eljönnek. Érdemes meg-
nézni, mi rejlik társaikban, 
tanítványaikban. Megtudni, 
ki és mennyivel több közü-
lünk, mint egyszerű diák. Az 
járt jól, aki így gondolkodott. 
Igen kedves és maradandó 
élményben volt része. Ked-
ves, szívhezszóló dallamok, 
novellák és versek, fiatalos 
szárnypróbálgatások töltötték 
be az estét. Sok kellemes 
meglepetés ért bennünket. 

A történelem-ének szako-
sok közül a mindig komoly, 
csendes Pap Imre, Fekete 
Győr István és Szalai Miklós 
zongoraszámaikkal igazán 
kellemes percekkel ajándé-
koztak meg bennünket és 
egyúttal komoly zenei kész-
ségről tettek tanúságot. Szé-
pek voltak Pap Imre és Ger-
se József Petőfi és Ady ver-
seire írt dalai. A prózai fel-

őolvasások közül Fenákel Ju-
\dit aratott sikert, ..Klára" c. 
¡készülő kis regényéből olva-

sott fel igen érdekes részle-
tet. De a legnagyobb meg-
lepetést mégiscsak Bakos 
Rózsa okozta, akit mint örök-
ké futó pártfunkcionáriust 
ismertünk. Most bemutatko-
zott más oldalról is, igen szó-
rakoztató elbeszéléssel szer-
zett meglepetéssel együtt el-
ismerést is. Aztán az első-
éves Zs. Tóth Imre két fia-
talos, üdehangú és igazán szép 
kis verssel tette gazdagabbá 
az estet. A II. éves magyar— 
román szakos Rúzsa János 
kedves kis versben örökítette 
meg a magyar-történelem és 
magyar-nemzetiségi szakosok 
családias teaestjét. Ez a vers 
is megérdemelt sikert ara-
tott. A másodéves magyar 
szakos Steszkó Ferenc és 
Tóthpál József szatírákat ír-
tak, melyek szívből mégne-
veltettek bennünket. Szlávics 
Antal anyanyelvén olvasta 
fel a versét, Hlebnyiczki Já-
nostól nemsokára nyomta-
tásban is megjelenő hovellá-
ját hallottuk. 

Reméljük, hogy a legkö-
' zelebbi ilyen alkalmat senki 

sem mulasztja el, a DlSZ-te-
remben még több diák lesz, 
és az első sorokban nemcsak 
Iháram-négy tanár elvtárs 
fog ülni, hanem sokkal több, 
mert jó az, ha nemcsak a 
vizsgákon és szemináriumo-
kon ismerik meg hallgatól-

j kat, hanem arról az oldalról 
i is, amit a hétköznapok elta-
karnak. 

I Brunner Ágnes 

A DISZ Központi Vezető-
sége 1956. január 6-án, pén-
teken kibővített ülést tartott, 
melyen az egyetemek és fő-
iskolák DISZ-szervezeteinek 
munkáját és feladatait tár-
gyalta meg. Az ülésen meg-
jelent Szalai Béla elvtárs, az 
MDP Politikai Bizottságának 
tagja, a Központi Vezetőség 
titkára, Egri Gyula elvtárs, 
a Magyar Dolgozók Pár t ja 
Központi Vezetőségének tit-
kára, Erdey-Grúz Tibor elv-
társ, oktatásügyi miniszter, 
Gáspár Sándor elvtárs, a 
SZOT elnöke, Andics Erzsé-
bet elvtársnő, a Központi Ve-
zetőség tudományos és kul-
turális osztályának vezetője, 
Köböl József elvtárs, a Köz-
ponti Vezetőség párt- és tö-
megszervezeti • osztályának 
vezetője. 

Az intéző bizottság beszá-
molóját Gosztonyi János elv-
társ, a DISZ Központi Veze-
tőségének titkára tartotta. 
Bevezetőben felsőoktatásunk 
fejlődésével foglalkozott. 
Hangsúlyozta: a Magyar Dol-
gozók Párt ja mindig nagy fi-
gyelmet fordított az ú j értel-
miség felnevelésére. A párt 
harcának eredményeként 
megváltozott a felsőoktatás 
tartalma, a hallgatók szárma-
zás szerinti összetétele. Az 
egyetemi hallgatók 54 száza-
léka munkás- és dolgozó pa-
raszt származású. Az állam 
nagy anyagi áldozatokat hoz 
az egyetemisták minél jobb 
életkörülményeinek biztosí-
tásáért. Egyedül tavaly a ki-
osztott ösztöndíj több mint 
100 millió forint volt. 

Rámutatott, hogy a jobb-
oldali elhajlás jelentős politi-
kai károkat okozott felsőok-
tatási intézményeinkben is. 
A Központi Vezetőség már-
ciusi határozata azonban új 
helyzetet! teremtett a politikai 
munkában, s a DlSZ-szerve-
zetek tevékenységében. Már-
cius óta a legtöbb egyetemen 
egészséges fejlődés tapasztal-
ható. 

Megállapíthatjuk — mon-
dotta Gosztonyi elvtárs —, 
hogy egyetemi DlSZ-szerve-
zeteink tevékenysége sokat 
javult és fejlődött. Munká-
juk megjavításában a párt 
segítsége, politikai irányvo-
nala és vezető szerepének a 
megerősödése a döntő ténye-
ző. 

Egyetemi pártszervezeteink 
pártunk Központi Vezető-

ségének az ifjúsági munká-
ról szóló határozata óta lé-
nyegesen több segítséget 
adnak a DISZ munkájának 
továbbfejlesztéséhez. 
A kétségtelen fejlődés el-

lenére a DISZ összmunkájá-
nak színvonala még nem fe-
lel meg a vele szemben tá-
masztott követelményeknek, 
egyetemi DISZ-munkánkban 
még igen sok a hiba. DISZ-
szsrvezeteink tevékenységére 
még mindig a szervezési 
munka túltengése, a nevelő 
tevékenység bizonyos fokú 
alárendeltsége nyomja rá bé-
lyegét. A politikai munkában 
is elsősorban a szervezési for-
mák kerülnek előtérbe, s hi-
ányzik a rendszérés, állandó, 
mindennapos, egyénekhez 
szóló nevelőmunka. 

Gosztonyi elvtárs az egye-« 
temi . DISZ-szervezetek fel-
adataival kapcsolatban töb-
bek között a következőket 
mondta: 

— Munkánk eredményes-
ségének forrása a párt gon-
doskodása, segítsége. Vala-
mennyi szervezet legfonto-
sabb feladata és kötelessé-
ge, hegy az egyetemi hall-
gatók szívébe és eszébe 
vésse ifjúsági szövetségünk 
jelszavát: „Hűség a nép-
hez, hűség a párthoz!" 
Ezt követőleg rámutatott, 

hogy az egyetemi DlSZ-szer-
vezeteknek fel kell dolgoz-
niok a Központi Vezetőség 
határozatait, s mindent meg 
kell tenniök, hogy — különö-
sen a műszaki egyetemeken 
— alaposan megvitassák az 
MDP Központi Vezetőségé-
nek novemberi határozatát. 

Foglalkozott a fiatal okta-
tók nevelésével, továbbkép-
zésével, a diákotthonok mun-
kájának megjavításával. Rá-
mutatott, hogy a DISZ mun-
kájának ki kell terjednie az 
egyetemi ifjúság életén 2k 
minden területére, így az ér-
dekvédelemre is. 

— Pártunk megtanítja fia-
taljainkat az élet értelmére, 
a szocializmus igazságára« 
Egyetemi ifjúságunk, ame-
lyet harcra és tettekre lelke-
sít, ifjúi tűzre gyújt pártunk 
szava, haladjon töretlenül 
előre a szocialista szakember-
gárdánk, a nép értelmiségé-
nek megteremtéséért, a szo-
cializmus győzelméhez veze-
tő úton! — fejezte be Gosz-
tonyi elvtárs a beszámolót, 
amelyet élénk vita követett 
(MTI) 

Dokumentumok a Horthy-korszakból 

n kommunista egyetemisták részvétele 
az antifasiszta szabadságharcban 

Csillaghegy: A csillaghegyi 
nyomozócsoport őrizetében 
jelenleg 105 fő van. A leg-
utóbb őrizetbe vett egyének 
között van a Békepárt egyik 
sajtosa, egy új stenciles sok-
szorosítóval és a sokszorosí-
tóhoz szükséges anyagokkal, 
a Szabad Diákfront sajtosa 
ugyancsak egy stenciles sok-
szorosítóval és kb. 500 darab 
kész röpirattal. 

Az őrizetbe vett egyének 
legnagyobb része a tatai 
szénmedencében megindítod 
kommunista szervezkedés 
nyílt nyomozása során elfo-
gott bányászok — 40 fő — 
közül került ki. A Szabad 
Diákfront című illegális saj-
tóterméket a Győrffy-kollé-
giumba tartozott egy hallga-
tó készítette. Eddig kb. 1600 
példányát állították elő, s 
abból kb. 900 darabot Balyó 
Mária postán szétküldött ki-
zárólag egyetemi hallgatok 
részére Budapestre és vi-
dékre. 

A Szabad Diákfront című 
röpiratot két egyetemi ha'l-
gató készítette ugyan, de a 
Békepárttal a kapcsolatuk 
megvolt. A békepárti kap-, 

csolatot nekik egy másik 
Győrffy-kollégiumbeli köz-
gazdász-szakos egyetemi hall-
gató hozta. A kapcsolatok ki-
építése ellenére az ismeret« 
len egyénnek a Szabad Diák-
front című illegális sajtótér-« 
mék előállítására befolyása 
nem volt. 

Ezek az adatok meggyő-
zően bizonyítják, hogy a 
Győrffy-kollégiumban lakó 
egyetemi hallgatók legna-
gyobb része kapcsolt tagja a 
kommunista mozgalomnak. 

(MMI Archívum. A m. kir. 
csendőrség nyomozóosztály 
parancsnokságának heti ösz-
szesítő jelentései a baloldali 
mozgalmakról.) 

1956 JANUÁR 29-től 31-ig 
a Tudományegyetem és Fő-
iskola 100 DISZ-vczetőjének 
tanfolyamot rendez a Tudo-
mányegyetemi és Főiskolai 
DISZ-bizottság. A tanfolya-
mon előadást tart Karácso-
nyi Béla elvtárs, Hollós Er-
vin elvtárs, a DISZ KV tit-
kára és Gosztonyi János elv-
társ, a DISZ KV titkára. 



2 1956. január If. 

Készülődés a vezetőségválasztásra A Bölcsészettudományi Kar tanáraínak 
megbeszélése az irodalommal kapcsolatos 

párthatározatról 
Az MDP szervezeti sznbáiy- pártcsoportértekezleteken kívánja sze kétségtelenül úgy tekinti a 

Kata és n párt Központi Vezető- a párttagságot tájékoztatni a ve- pártot, mint olyan szervezetet, 
ségének határozata alapján e hó- zetőségválasztásról a klinikai amelyhez neki, a kívülállónak 
napokban országszerte folyik a pártszervezet vezetősége is. Az semmi köze és nőni értik, hogy 
pártvezetőségek újjáválasztása, utolsó pártcsoportértekezleten 'a párt a dolgozó tömegekre lá-
Az orvosegyetem 4 párt-alap- megvitatásra a párttagok elé ter- maszkodva és azok érdekében tanárai január 4-én megbe- való bevonására hívta fel a 
szervezete közül egy már decem- jeszlik a titkári beszámoló váz-'dolgozik. Éppen ezt kellene most szélést tartottak a Központi figyelmet s foglalkozott a 
berben megválasztotta az új ve- latát. !n vezetőségek újjá választása előtt Vezetőségnek az irodalmi DISZ-szervezetek lehetősé-
zetőséget, három alapszervezet j A pártonkivüliek között vég- különös nyomatékkal hangsúlyoz- életben mutatkozó jobboldali geivel ezen a téren. 

zett munka megélénkülésének ni és megértetni. Л hiba az, hogy jelenségekről szóló határoza- Fenyvesi István elvtárs rá-pedig most készUl a vezetőség-
választó taggyűlése. 

Tulajdonképpen mit jelent az, 
liogv pártszervezeteink készül-
nek a vezetőségválasztásra? Ez 
egyrészt azt jelenti, hogy a párt-
vezetőségnek, sőt az egész párt-

néhány jele is észlelhető. A Gaz-
dasági Igazgatóság és az Alkal-

A megbeszélésen a mutatott arra, hogy az osz-
Párt-végrehaj'tóbi- tályharo egy bizonyos szaka-

mazotti Pártszervozet területén törekednek eléggé arra, hogy a zottságot Telkes György elv- szában törvényszerű a jobb-
több faliújságcikk foglalkozik a'pártonkívüliek közt aktív "ev5- t ó r s - *>z Egyetemi én Főisko- oldali nézetek jelentkezése 

leenységot fejtsenek ki, vagy vé- Párt-végrehajtóbizc<ttsá- az irodalomban azok részé-
leménvüket kérjék a párt m u n - ' g o t K < M elvtárs képvi- ről, akik a „pártatlanság" 

a párttagok tudnak ugyan a tárói, 
vezetőségválasztásokról, de nem Szegedi 

a 

vczetőségválasztásokkal, 
A Gazdasági Igazgatóság szak 

tagság kollektívájának mérlegre szervezeti vezetősége és aktívái kájárn, a vezetőség személyi 
kell tennie 2 eseményekben gaz- jkészséggel kapcsolódtak bc a pár- összetételére vonatkozólag. 
dag év munkáját, le kell szűrni 
a 

lonkíviiliek között végzett elő-
tanulságokat és irányt kell .kús*ílö munkákba. A pártszer-j 

mutatnia a jövőre. Másrészt aztlvewt igényli ezt a támogatást,, 
jelenti, hogy szorosahhá koll ten- I " 1 mulatja, liogv a pártcsoport- j 
Ili a pártszervezetek és a párton- értekezletre meghívták a szak-, 
kívüli dolgozók közötti knpesola- szervezet képviselőjét ii. 
tot a politikai munka elmélyfté- | Ezen eredmények ellenébe \ 
sével, a párt határozataínak szé- meg kell azonban állapítani, hogy 
les körben való ismertetésével, 'ns előkészítő munka intenzitása 
a dolgozók észrevételeinek fi- nem áll arányban a vezetőség- ' 
gyelemhevételpvel, ami a párt- választások rendkívül nagy je- j 

összetételére , lentőségével. Különösen nem le- i 

újjá választásának együtt Egyetem rektora elemezte a j 
kell járnia a párt polltiká- párthatározatot. Rámutatott 
jának széleskörű népszerű- arra, hogy az irodalmi éle-
sítésével, a széles tömegek tünkben mutatkozó hibák ' 

A Bölcsészettudományi Kar mi oktatáson kívüli munkába zolta, hogy az igazi nagy mű-
vészek minden időben arra 
törekedtek, hogy ne részigaz-
ságokat mutassanak meg, 
hanem a teljes igazságot; 
Majd a szegedi Egyetem ha-
ladó hagyományairól szólt, 
azok ápolására és pozitív ere-
jük meghatványozására hív-
ta fel a figyelmet. Kérte az 
egyetemi oktatókat, hogy a 
szegedi írókkal való eddig is. 
meglévő kapcsolataikat mé-
lyítsék el. 

Ezután az értekezlet részt-
vevői Nacsády József ad-
junktus elvtárs javaslatára a 
következő nyilatkozatot fo-
gadták el: 

selte s résztvottek a Pedagó- jelszavának trójai falova mö-
giai Főiskola Ii odalomtörté- gött a burzsoá objektiviz-
neti Tanszékének tanárai is must és elvtelenséget szerot-

Ez annál nagyobb hiba, j Fenyvesi István elvtárs, ' nék visszacsempészni az író-
mért a Központi Vezető- j alapszervezeti párttitkár . dalomba, 
ség határozata hangsúlyoz- i megnyitója után Baróti De- j Kiss Lajos elvtárs irodn-
za, hogy a pártvezetőségek 1 zső professzor elvtárs, az lomtörténeti példákkal iga-

felzárkóztatásával 
tlka mögé. 

hetünk elégedettek a pártonkl-
Az új vezetőségválasztásokig 

még két-három liét van hátr.v 

poli- egyik gyökere az volt, hoay 
íróink egy részének marxis-
ta-leninista müveitséfje 
nem elég mély, ismerik 
ugyan a marxizmus-le-
ninizmus legfontosabb té 

alkal-

vezetőség személyi 
is vonatkozik. _ . m ... 

Pártszervezeteinkben a vi- ,vüliek közt végzett munkával. ' A hibák jórésze még kijavítható.' 
latztásra való készülődés eíeve-!A pártonkivüliek egy része nem Ügy gondoljuk, a taggyűlés szer-
nebbé tette a pártmunkát, szí- j tud a választásokról. Egyesek vezeti előkészítése mellett leg-
nesebbe a pártéletet. A Gazdasági azt mondják, hogy a pártvczctP- fontosabb a pártonkivüliek közt 
Igazgatóság pártszervezetének ség megválasztása a párttagok végzett munka elmélyítése, a 
vezetőségi tagjai már dolgoznak dolga, nekik mindegy, hogy kik pártvezetőségek újjáválasztásá- A pártihatározat óta eltelt idő 
a beszámoló elkészítésén. Az al- kerülnek a vezetőségbe, vagy a uak közelpbbhozása a pártonkí- ^ t mutatja, hogy a helytelen 
kalmazottl pártszervezet vezető- 'végrehajtóbizottságba. Egyesek vüliekhez. Pártszervezeteink a!:- "tr~" '"A'r ~~— 

a pártesoportvezetőkkel is ' hozzáteszik, hogy a jelenlegi kor végeznek jó munkát, ha fi 
vezetőségek megválasztását nem 

N Y I L A T K O Z A T 
i 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának dolgozói mélységesen elitélik az Irodalmi élet te-
rületén megjelenő jobboldali opportunizmust és örömmel 
üdvözlik a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségé-
nek határozatát, mely a,hibákat bírálva, biztos kézzel kije-
löli szocialista-realista Irodalmunk útját. 

Mi, akik a jövendő tanárnemzedéket neveljük, tudjuk. 
teleit, de nem tudják azo- - a z új szocialista-realista irodalom megteremtése csak' 
kat következetesen 
mázni 

sege 
megbeszélte az újjáválasztással pártfunkcionáriusokat nem isme-
kapcsolatos teendőket, továbbá |rík. Ez természetesen nem vet jó 
ismertetto ezeket 
előtt is. Pártcsoportvczetői 

csak a párt belső életének, h'i-
a népnevelök • fényt a pártszervezet tevékeny- j nem az egész orvosegyetemnek 

és ségére. A pártonkívüliek egy ré-Í fontos eseményévé tudják tenni. 

úton járó írók egy resze 
kezd rájönni ^rra, hogy ma-
gatartásával, az irodalmi sza-
badság ós az irodalmi pár-
tosság egymástól elválasztha-
tatlan egységének mestersé-
ges szembeállításával, akar-
va-akaratlanul, azok zászló-
vivőivé szegődött, akii; ellen-
ségesen nézik népi demokrá-
ciánk fejlődését. 

A továbbiakban Baróti 
elvtárs arról szólt, hogy je-

„v- — ..... , B , „ „„,„,. . . lenlegi egyetemi oktatásunk 
punk új.hatalmas feladatok meg- azt, hogy ipari és mezőgazdasági , kentfien hatollak pártunk Köz- k l ^ ^ ^ f ^ f 1 , rneS1ehető.ien 

Az 1956-os év a második ötéves terv 
első éve 

Ez év kezdetén dolgozó ní-J Ez azonban korántsem jelenti I Igen megnyugtatóan és ser-
jnmk új.hatalmas feladatok meg- azt, hogy ipari és mezőgazdasági , kenlően hatollak pártunk Köz 
oldásához fogolt: szocializmust termelésünk ez évi célkilílzései ponti Vezetősége novemberi hu-

a párt vezetésével és az ellenséges nézetek elleni követke-
zetes harcban lehetséges. Ez a gondolat nemcsak a szép-
írókat kötelezi, hanem fokozott munkára kell hogy késztes-
se mindazokat, akik irodalmi neveléssel és az irodalom 
népszerűsítésével foglalkoznak. Ifjúságunkat arra kell ne-
velnünk, hogy követelje új életünk mély. művészi ábrázo-
lását, követelje a szocializmus ügyét szolgáló pártos irodal-
mat. 

Ezt kell szolgálnia az irodaimtörténeti kutatásnak és az 
irodalomtörténéüzek kritikai munkásságának Is, melyet a 
magunk területén az utat mutató határozat jegyében kívá-
nunk elmélyíteni. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának 

- — dolgozói. 

Az augusztusi párthatározat útján 

építő országunk, második ötéves minden erőfeszítés nélkül, „lassú 
terve olső éve célkitűzéseinek 
megvalósításához. Az lOjG-os 
terv körvonalait pártunk III. 
kongresszusának határozatai 
szabták meg. Mint mondja « 
határozat: „A második ötéves 
terv feladatait oly módon kell 
megállapítani, hogy népünk fel-
emelkedése érdekében kihasznál-
juk az összes lehetőségeket, 
ugyanakkor vedig elkerüljük a 
terv túlfeszítettségét". 

Ennek megfelelően 1956-os ter-
vünknek a következő jellegzetes-
ségei vannak: 

1. Fő célkitűzéseit tekintve 
folytatása az első ötévé* terv-
nek: hiszen a szocializmus alap-
jainak lerakását, a szocialista ipa-
rosítást és a mezőgazdaság át-
szervezését szolgálja. 

2. Mintegy kétéves „átmeneti" 
időszak után visszaállítja a nép-
gazdaság egyes ágai között azo-
kat az arányokat, amelyeket 
hosszahh időszakot figyelembe-
véve megkövetelnek a szoci aliz-

lépésben" megoldhatók. Az ipar 
6 százalékos termelésnövekedését 
úgy kell biztosítanunk, hogy a 
termelés növekedése nagyrészt a 
termelékenység növekedéséből 
származzék úgy, hogy közben 
csökkenjen az importanyagok 
felhasználása. A mezőgazdasági 
termelés 3 százalékos növekedése 
som Jekicsinylendö, hiszen ez a 
növekedés 1054-hez viszonyítva 
10 százalékosnak felel meg, s e 
növekedésnek biztosítania koll 
változatlan kötelező hegyííjtési 
normák mellett a begyűjtött 
mennyiség 7.5 százalékos növe-
kedését. 

Népgazdasági terveink fel-
adatai szoros kapcsolatban --an-
nak a beruházásra szánt összegek 
nagyságával és felhasználásával. 
Sokan azon mérik le terveink 
„nagyvonalúságát" és szépségét, 
hogy hány milliárdot ruházunk 
he, milyen új létesítményeket 
alkotunk. Megállapíthatjuk, 
hogy e téren sem lesz szégyen-
kezni valónk, hiszen már 1056-mus gazdaság. törvénye., bmera-, j e l o n t ő s c k célkitűzéseink. Ál-

les, hogy meg 1^5-ben js valn, J ^ Щ ; Ш М 
mivel a könnyű,par fejlődése ' 1 ) m l M z á g l v n l A l f t u n k m e p . 
volt gyorsabbra eloiranvozva. . . . . „ . ., 
1956-ban az ipar fi százalékos Nagyjolontosegu 

-pítesét kezdjük meg, illetve termelésnövekedésén belül a ne-
hézipar 10.1 százalékkal növek-
szik. 

3. Fokozottan számol a hazai 
természeti- és gazdasági adott-
ságokkal. Igen nagy gondot for-
dít a terv a hazai nyersanyag-
termelés, valamint az ezen nyug-
vó iparágak fejlesztésére. így pl. 
alumlniiinitermelésünk 10.S szá-
zalékkal fejlődik. 

Első látszatra úgy tűnik, hogy 
második ötéves tervünk első évé-
nek feladatai nem követelnek na-
gyobb erőfeszítést, hogy ezek 
korántsem olyan magával raga-
dók, mint az első ötéves terv-
ben voltak. Vegyült szemügyre 
talán először népgazdaságunk 
fejlődésének ütemét. E kérdésnél 
nem szabad, hogy elkerüljék fi-
gyelmünket a következő ténye-
zők. Először is az, hogy mostani 
lervünkben a termelés növekedé-
sének minden százaléka mögött 
csaknem háromszor akkora ter-
mékmennyiség van, mint 1050-
ben, az első ötéves terv első 
évében volt. Másodszor figyelem-
be kell vennünk azt, hogy első 
ötéves tervünk túlfeszítettségéből, 
főképp pedig a jobboldali néze-
tek gyakorlati következménye-
ként jelentősen szűkültek felhal-
mozási forrásaink és megnehe-
zült nyersanyagellátásunk. így 
népgazdaságunk fejlődésének üte-
me a következő években gyorsul 
meg lényegesebben, 

létesítmények 
tve 

folytatjuk, mint amilyen a 77-
szapalkonyai Erőmű, a Pécsúj-
hehii Erőmii, a Tiszamenti Ve-
gy¡kombinát, a Szőnyi Krakkoló-

tározatának azok a vonatkozásai, 
amelyek a népjólét további utn-
kulásáról szólnak. Ezeknek új-
szerűsége részben abból áll, hogy 
világosan és számszerűen rámu-
tatnak az élelszínvonal és terme-
lékenység emelkedésének össze-
függésére. ' A termelékenység 
mintegy 5 százalékkal, míg a fo tanársegéd elvtárs 

. - • i , n • m i i -; rendszeresen meghirdeti spe-gyasztasi alap 4.7 szuzaiékkal no t n-n i с < i < • . C l a us kollégiumát a mai ma-1956-ban. s részben éppen ezért П ^ Л ! ? * . " 
mindinkább helyreáll a fogyasz-

fo^é Sprobíémáinak ^{árgyaU- . A z M D P f ^ ^ f " 
; tusege augusztusi határozatá-
nak végrehajtása során, az 
Oktatásügyi Minisztérium 
rendelkezéseinek megfelelő-
en egyetemünk jogi karának 
rendezésében tartatták meg 
a polgári jog általános része 
oktatási programjának és 
jegyzetének megvitatását. 

sára. A szegedi Bölcsészeti 
Kar Irodalomtörténeti Inté-
zetének a XX. század irodal-
mával foglalkozó tanárai ezt 
már régebben észrevették, s 
másfél év óta az Intézet 
egyik oktatója. Szekeres 
László 

tási alap és a felhalmozási alap 
közötti helyes arány. 1055-ben 
a nemzeti jövedelem 86 száza-
léka, 1056-ban 75.5 százalékát 
teszi ki a fogyasztási alap. 

1056-os tervünk központi prob-
lémája külkereskedelmi és pénz-
ügyi helyzetünk megjavítása. 

gyar irodalom kérdéseiről. 
A mai magyar irodalom-
mal való szorosabb kapcso-
lat kiépítésének még szá-
mos más lehetősége iá van, 

s a következőkben e lehetősé-
geket kt kell használni. 

Végül arról beszélt Baróti 

nak tételeit a konkrét kérdé-
sekre helyesen alkalmazták 

Végeredményben megálla-
pítható. hogy a program- éts 
jegyzetvita igen eredménye-
sen szolgálta a kitűzött célt 
s hasznos tanulságot hoíoit, 
valamennyi jelenlévő részérő. 

A vita sikeres voltát bizo-
nyítja az oktatásügyi rrúnw/.-
ter elvtárs leirata, amely sze-A kétnapos ankétjellegű I r i m a z р ё Ш а т и 1 а 1 0 р д ^ 

vitán a polgári jog tudoma- i A A „!T„ 
nyának kiemelkedő képvise-
lői — Nizsalovszky Endre 
akadémikus, Világhy Miklós 
kandidátus, budapesti dékán, 
Beck Salamon kandidátus, 
Réczey László a „Marx Ká-
roly" Közgazdaságtudományi 

л juvilriau. . . . "— 
Napjainkban ez feltétele további ^ Ä 8 ^ 
előrehaladásunknak. Nem hagy-
hatók figyelmen kívül azok a ne-
hézségek, amelyekkel itt birokra 
kell szállnunk 
olyan jellegűek és nagyságúak 
ezek, hogy „lehetetlenné teszik a 
tervgazdálkodást", hogy veszé-
lyeztetik „gazdasági életünk sta-
bilitását". Figyelembe kell ven-
nünk, hogy ezen adósságok leg-
főbb okainak, a jobboldali néze-
teknek felszámolásában a leg- í 

elvtárs, hogy Lukács György ! Egyetem tanszékvezetője, 
Csanádi György docens, Papp 
Tibor és Farkas József az 

nincsen senki, aki elsősor-
ban a marx Izmus—leniniz-

de korántsem í ^ esztétikájával foglalkoz-

ez irodalomtudományunk 
előrehaladásának egyik 
igen fontos feltétele. 
A hozzászólók közül Szá-

deczky-Kardoss Samu tan-
szókvezető docens az iroda-
lom pártosságáról beszélt. Ki-
fejtette, mennyire téves nó-

egyre növekvő nemzeti jövedel-
münk megteremti ezek kiegven-

üzeni, s a Szovjetunió segítségé- : Ütésének lehetőségeit. Munkás-
vel hozzákezdünk az első ma- OBZti- lIyullk é a dolgozó népünk 
ai/ar atomreaktor építéséhez. .. ... , 

áldozatos munkája a felszabadu-
Az elmondottakhói világosan , á a m A n e n n é l n e ) , o z c u , f„lada-

látszik, hogv második ötéves . . . . , , 
tervünk megalapozottan tovább- t o k n t 19 megoldott, s megvan 
fejleszti első ötéves tervünk ered- minden reményünk arra, hogy e 
ményeit s ugyanakkor számos felndatot is és az 1056-os terv 
új vonása is van. Melyek ezek? többi célkitűzéseit is valóra váll-

Második ötéves tervünk hefe- juk. 

. , , . , , izet az. mely az Irodalmi pár-
jobb uton járunk, s azt, hogy , tosságot és a művészi szin-

jezi á szocializmus alapjainak le-
rakását, hiszen a falun is túl-
súlyba kerül a szocialista szek-
tor. Másodszor: iparunknak a 
népgazdasági túlsúlya mellett 
műszaki színvonala is jelentő-
sen fejlődik. Harmadszor: a ter-
melés mennyiségi növekedése 
mellett nagy súlyt helyezünk a 
termelés gazdaságosságára. S 

Nagy I.ajos 

vonalat szembeállítja egy-
mássa! Az ókori irodalom-
ban, melyre a „politikamen-
tes irodalom" hívei szeretnek 
hivatkozni, a legnagyobb mű-
vekről rendre kimutatható, 
Ihogy szoros kapcsolatban 
voltak koruk legégetőbb 
napi politikai kérdéseivel. 
Idézte ezzel kapcsolatban 
Aristophanésnek, a görög ko-
médiaírónak és Vergiliusnak, 
a latin epikus költőnek a pél-
dáját. 

Tettamanti Béla professzor 
politikai gazdaságtan tanszék elvtárs a mai irodalom kér-

vczelője idéseinek a szervezett egye e-

T u d o m á n y o s r g y e s ü l e f e t 

l é t e s í t h e t n e k a z e g y e t e m ! h a l l g a t ó k 

Az oktatásügyi miniszter tató-pevelőmunkát, a tan-
tervben előírt foglalkozáso-
kon túlmenően segítse a hall-
gatók minél jobb szakmai és 

végül: a nemzetközt munkámég-• u t a s í t á s ó r a a z egyetemeken 
OSIIÓÍOIÍ k e r e s z t ü l g a z d a s á g i l a g é g f ő i s l c o ] á k o n K a r o n k é n t , U-
is számlalali szállni kapesolodik l e t ő l e g főiskolánként a hall- «„„.„«» 
a szocializmust építő országok g a t ó k tudományos egyesüle- J politikai fejlődését. Az egye-
nagy családjához. Második ötéves t e t létesíthetnek. Az egyesü- sülét tagjai tudományos 
tervünknek ezek az új vonásai )et felügyeletét az egyetem, munkát diákkörökben foly-
mutatják e terv nagyszerűségét a főiskola felett felügyeletet tatnak. A diákkör az egyeaü-
és szépségét, s egyben felhívják gyakorló minisztérium, az , let tanácsa által jóváhagyott 
a. figyelmet ¡ura, hogy e terv e g y e t e m r e k t o r a ú t j á n gy a . 
megvalósítása semmivel sem ki-
ván kisebb erőfeszítést ós szor- korolja. 
galmat, mint az első ötéves terv j 
kívánt. 

Az egyesület célja, hogy 
(alátámassza az egyetemi ok-

munkaterv alapján szervezi, 
irányítja, segíti, népszerűsíti 
tagjainak önálló tudományos' mind a hozzászólások szilar-
munkáját a tudomány egy-Jdan a marxizmus—lenlniz-

Allam- ós Jogtudományi In-
tézet tudományos munkatár-
sai —. mellett résztvettek a 
gyakorlati jogi munka (Leg-
főbb ügyészség, Központi 
Döntőbizottság, . Szegedi Me-

, gyei Bíróság) képviselői 13. 
Képviseltette magát az Okta-
tásügyi Minisztérium s amel-
lett megjelentek szinte teljes 
számiban a budapesti Jogi 
Kar Polgári Jog tanszékének 
dolgozói, valamint egyete-
münk Állam- és Jogtudomá-
nyi Kara oktatószemélyzeté-
nek tagjai. 

A vita alapjául Pólay Ele-
mér professzornak „A polgá-
ri jogi tankönyv általános 
részének rendszeréről" című 
és Kemenes Béla tanársegéd 
„Észrevétel a polgári jog ál-
talános része című egyetemi 
jegyzethez" című referátumai 
szolgáltak. 

A vitában nagyszámú hoz-
zászólás hangzott el s azok 
a polgári jog alapvető kér-
déseinek tárgyalása mellett a 
tárgykörön túlmeaöen álta-
lános jogi problémákat is 
érintettek és a tisztázáshoz 
közelebb vittek. Igei, jelen-
tős pozitívuma volt az ankét-
nak, hogy nem tisztán az el-
mélet oldaláról vizsgálták 
az egyes kérdéseket, hanem 
— főleg a jelenlévő gyakorló 
jogászok felszólalása nyo-
mán — a felmerült problé-
mák gyakorlati vonatkozásait 
is tisztázták, 

A vita külön pozitívuma 
volt, — miként azt Világhy 
elvtárs válaszában és Kovács 
István dékán elvtárs zársza-
vában egyaránt kiemelte — 
hogy mind a referátumok, 

egy ágában. (MTI) mus talaján állottak és an-

és magas tudományos színvo-
nalú volt. A lelkes, eredmé-
nyes munkára tokintettel « 
miniszter elvtárs Kovács f i t -
ván dékánt, Pólay Elemér 
tanszékvezetőt és Kemenes 
Béla tanársegédet, egyete-
münk dolgozóit írásbeli mi-
niszteri dicséretben részesí-
tette. 

Bízunk abban, hogy a Böl-
csészettudományi Karon a 
közeljövőben rendezendő or-
szágos jellegű vita, ahol az 
irodalomtörténet oktatóit 
anyaga programját, valamint 
az irodalomtörténet készülő 
egyetemi tankönyvének ter-
vezetét vitatják meg, hasonló 
sikerrel zárul, 

l—i —r) 

Az Orvostudományi Egye-
tem december hó 22-én tar-
totta meg folyó tanévi má-
sodik nevelési ankétját a 
DISZ ós a hallgatóközösség 
nevelő szerepének jelentősé 
góről, valamint az egyetemi 
sport- ós kultúrmunka kér-
déseiről. Az ankét előadója 
Korpássy Béla egyetemi ta-
nár volt. 

* 
A Magyar Tudományos 

Akadémia által a hallgatók 
jutalmazására létesített alap-
ból az Orvostudományi Egye-
tem hallgatói közül az aláb-
biak részesültek egyenként 
500 forint jutulomban: Ba-
lázs Ottó V. oh.. Heiner La-
jos VI. oh„ Jánosik Bertalan 
V. oh., Kőhler Gábor IV. 
gyh., László Ferenc IV. oh , 
Takács ödön VI. oh. 

* 

Az Állattani Intézet az ál-
latélettani előadások és gya-
korlatok korszerű vezetésé-
nek biztosítására ez évben 
mintegy 60.000 forint műszer-
beruházásban részesült. így 
műszerállománya katódsugár 
oszcilloszkóppal, vakuumter-
mosztáttal és vakuumszivaty-
tyúval, rázógéppel, áramst'a-
bihzátorral, nagyméretű ex-
traháló berendezéssel ós szá-
mos kisebb felszerelési tárgy-
gyal gyarapodott, 
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A Komszomol egyetemi munkája 
tapasztalatairól 

A munkatervek elkészítése, tervesés as egyetemi Komszomol 
szervezetekben 

II. 

A munkatervek elkészítése, 
tervezés az egyetemi 

Komszomol-szervezetekben 

Az elmúlt alkalommal a 
Komszomol-csoportok mun-
kájáról szóltunk. Megemlí-
tettük, hogy a Komszomol-
vezetök munkájának előteré-
ben a csoportok munkájának 
segítése, a csoportok színes, 
gazdag belső életének bizto-
sítására való céltudatos tö-
rekvés áll. Mindez pontosan 
elkészített, reális tervek alap-
ján történik. A Komszomol-
vezetés igen nagy gondot for-
dít a munka tervezésére. A 
Komszomol-vezetők mögött 
— a tervezés munkájában Is 
már néhány évtizedes ta-
pasztalat áll. Ezalatt kifor-
rottak a legeredményesebb 
módszerek, kialakultak a 
tervezés legfőbb követelmé-
nyei. Delegációnk tapasztala-
tai alapján a (következőkben 
adhatunk számot ezekről. 

A Komszomol egyetemi 
szervezetei munkaterveiket 
mindig egy adott helyzet ér-
tékelése alapján készítik el. 
Igen körültekintően veszik 
szemügyre az egyetem adott-
ságait, a hallgatók nevelésé-
nek problémáit, vagyis az 
összes körülményeket. Meg-
vizsgálják a Komszomol fel-
sőbb vezetése által megsza-
bott feladatokat. Külön ta-
nácskozásokat tar tanak a ter-
vezésről a fiatalokkal. Arra 
törekszenek, hogy a fiatalság 
körében össaegyűjsenek min-
den problémát, kívánságot és 
igényt. Különösen jelentősek 
ebből a szempontból az őszi 
vezetőségválasztó gyűlések és 
értekezletek, ahol az elvégzett 
munka értékelése mellett, 
nagy gonddal beszélik meg az 
elkövetkezendő feladatokat. 
Szemügyre veszik az összes 
bírálatokat, s ezek kijavítá-
sát alapvető feladatnak te-
kintik. Elvnek tekintik: a bí-
rált hibák kijavítása — köte-
lező. Éppen ezért a tervek 
összeállításánál nagy szerepet 

játszik a hibák felszámolásá-
ra irányuló munka és mód-
szerek meghatározása. Az 
összegyűjtött és alaposan 
megvizsgált problémák he-
lyes csoportosítása lényegé-
ben meg is adja a terv váz-
latát. Ebbe beleilleszkednek 
a helyes és általánosításra 
váró kezdeményezések, el-
képzelések. 

Hosszas tapasztalat után a 
következő tervezési módokat 
fogadták el általánosan. A 
csoportok munkáját .irányító 
szervek kétféle tervet készí-
tenek: 

1. Az u. n. perspektivikus 
terv. Ez hosszabb időre, fél 
évre, esetleg egy egész okta-
tási évre szól. A perspektivi-
kus terv tükrözi az egész idő-
szakban végzendő munkát. 
Elkészítésére a pártszervek-
kel, az állami vezetéssel és a 
szakszervezettel folytatott 
megbeszélés után kerül sor. 
Általában a következő főbb 
pontokat tartalmazza: 

a) A Komszomol őszi vá-
lasztási kampányának lebo-
nyolítása. 

b) A tanulást segítő munka 
főbb problémái. 

c) Komszomol gyűlések és 
viták, értekezletek rendezé-
se. 

d) Kulturális- és sportmun-
ka. 

Ezekhez járulnak az egye-
tem jellegének megfelelő 
egyéb feladatok, amelyeket a 
pártszervezet ad a Komszo-
molnak, vagy a Komszomol-
szervek tűznek maguk elé. 

2. Az u. n. naptári terv. A 
naptári tervet általában egy 
hónapos időtartamra készítik 
a Komszomol-szervezetek. 
Ekkor már a perspektivikus 
tervből tudják, hogy mit kell 
tenniök, ezért inkább mód-
szerbelileg készítik elő a fel-
adatok megoldását. A nap-
tári terv rendkívül konkrét. 
Pontosan tartalmazza az idő-
pontokat, a végrehajtás me-
netét, a feladat felelősét, az 
ellenőrzés módjait, a beszá-
molás idejét és módját stb. 
A bizottságok terveiben sze-

repel a bizottság üléseinek 
ideje, napirendje, a napirendi 
pontok előadói, a szervezet 
ülései, aktívaképzés kérdései, 
kulturális és sportrendezvé-
nyek, stb. 

E kettős tervezés nagy 
mórtékben elősegíti mind a 
tartalmi, mind a módszertani 
munka tervszerű végzését. 
Lehetőséget ad a mozgalmi 
munka egyik leglényegesebb 
elemének érvényryuttatá-
sához Ez pedig a következő: 
A Komszomol-szervezetek 
egy-egy időszakban kiragad-
nak két-három fontos problé-
mát, amelytől a szervezet to-
vábbi egészséges fejlődése 
függ. E kiragadott és közép-
pontba állított feladatokat 
azután teljes erővel megold-
ják. A perspektivikus ter-
vek éppen a feladatok alapos 
megvizsgálását és középpont-
ba állítását szolgálják. A 
naptári tervben pedig arról 
gondoskodnak, hogy sokolda-
lúan lehessen megközelíteni 
ezeket a feladatokat. 

A csoportok tervei általá-
ban egy hónapra készülnek, 
s tartalmazzák mindazon fel-
adatokat, melyeket a csoport 
tagsága m a g i elé tűz. 

A tervek végrehajtásáról 
a Komszomol-szerveknek a 
választó gyűléseken, illetve a 
csoportvezetőségeknek cso-
portgyűléseken kell számot-
adniok. Az elvtársak elmon-
dották, hogy a Komszomoil-
tagság igen komolyan szokta 
számonkérni a tervezetek 
végrehajtását. 

A Komszomol-tervek reáli-
sak, alaposak és alapjául szol-
gálnak a végzendő munká-
nak. DISZ-szervezeteinknek 
most arra kell törekedniük, 
hogy további lépéseket te-
gyünk a reális, minden moz-
zanatra kiterjedő tervezés te-
rén. II. félévi munkánk ter-
vezését már ebben a szellem-
ben kell végeznünk. 

Székely Sándor 
a Tudományegyetemi és 
Főiskolai DISZ-bizottság 

titkára 

A gyakorlati pedagógiai képzés új útjai 

Bartók Béla emlékünnepélyt rendezett 
a Tudományegyetem 

A nagy magyar zenéköltő 
halálának tízéves évforduló-
ja alkalmából hazánkban és 
szerte a világon egyaránt 
zenei ünnepségeket rendez-
tek, amelyek megnyitották a 
Bartók-évet, a haladó embe-
riség megemlékezéseinek so-
rozatát, amelyek egy nagy 
ember életművét idézik, aki 
nemcsak a magyarságnak, 

'hanem korumlktnak, a haladó 
kultúrának világraszóló 
nagysága: Bartók Béla. 

Az emlékünnepségek soro-
zatában ezúttal a Szegedi Tu-
dományegyetem rendezett 
hangversenyt az Aulában, az 
Egyetemi Énekkar, a Peda-
gógus Szakszervezet zene-
kara és szólisták 'közreműkö-
désével. 

Bartók életének az volt a 
célkitűzése, hogy a válságba 
jutott európai műzenét 

megújítsa a népzene 
segí ségével, 

Rendületlenül hitt a dolgozó 
r.ép évezredes kulturális 
örökségében, ezen a biztos és 
alkotó ember számára az 
egyetlen lehetséges talajon 
állva harcolta meg a zene 
történetének egyik legjelen-
tősebb forradalmát, melynek 
eredményei nevét a zenetör-
ténet legnagyobbjai közé ál-
lítják. Világnézetében az em-
beriség legszebb tulajdonsá-
gai testesültek meg: mélysé-
ges humanitás, emberszere-
tet, a társadalmi igazság ke-
resése és akarása, forró oda-
adás hazája iránt, összeol-
vasztva a népek testvériségé-
nek. gondolatával. Ezeket a 
gondolatokat fejtette ki Ba-
róti Dezső, a Tudomány-
egyetem rektora bevezető be-
szédében, rámutatva azokra 
a feladatokra, amelyek még 
előttünk állanak Bartók mű-
veinek, gondolatainak meg-
ismertetése terén. 

Az emlékünnepély műsora 
kivétel nélkül Bartók-mű-
vekből állott. Ez azért je-
lentős, mert Bartók művei 
igen nehezek és szélesebb 
körökben még nem népsze-
rűek. A műsor összeállításá-
inak éppen az volt az érté-
ke, hogy olyan kórus- és szó-
lóműveket adtak elő, ame-
lyek jelentős zenei értékük 
mellett hangzásukban köz-
érthetőek, motívum-anya-
gukban első hallásra is él-
vezhetők. A »Bolyongás«, a 
»Senkim a világon« szívhez-
szóló panasza éppúgy utat 
talált első hallásra a hallga-
tósághoz, mint Zólyom me-
gyei négy szlovák népdal át-
élt és szépen megformált elő-
adása, vagy az 1906-ban és 
1910-ben gyűjtött friss ritmi-
ká jú parasztdalok, amelyek-
hez zongorakíséretet Kertész 
Lajos, az Egyetemi Énekkar 
vezetője írt. 

Az Egyetemi Énekkar és a 
szólisták műsora alfaalmas 
volt Bartók művészetének 
propagálására és megszeret-
tetésére, erre úgyszintén al-
kalmas volt Szatmári Gézá-
nak, a Zeneművészeti Szak-
iskola tanárának előadása is, 
amelyben a szakember ala-
posságával, de a nem zenei 
szakemberek számára is ért-
hetően és követhetően jelölte 
meg Bartók helyét a zene-
történetben, megmutatva ze-
néjének forrásait és össze-
hasonlítva Bartóikiot nagy 
küzdőtársának és barát já-
nak, Kodály Zoltánnak mű-
vészetével. 

A létszámában sajnálatosan 
megcsappant Egyetemi Ének-
kar (jelenleg 18 férfi és 19 
nő tagja van) megmutatta, 
hogy képes 

Bartók mGtek mű «részi 
fokú előadására, 

nem rendelkezik azonban a 
i hangzás átütő erejével. A 

Az egyetem tanárszakos 
hallgatóinak gyakorlati peda-
gógiai képzése első szakasza 
december hó harmadik heté-
ben befejeződött. Ezúttal js-
lentősen megváltozott a kép-
zés ideje, s a munka egész 
rendje. 

Régi kívánság volt a gya-
korló iskolai látogatásnak 
(hospitálásnak) december hó-
napban történő lebonyolítá-
sa, a korábbi évek gyakorla-
tával szemben, amikaris az 
ilyen látogatás januárban 
volt. A decemberi időpont a 
legalkalmasabb az iskolában 
folyó oktató-nevelőmunka 
megfigyelésére. Ezt egyéb-
ként a most lezajlott gyakor-
lati képzés tanulságai sok te-
kintetben igazolják. Decem-
her hónapban az iskolai mun-
ka természetes menetét még 
nem bolygatják meg a félév 
izgalmai, a tanárok munkáját 
sem az osztályzatok gyűjté-
se, a folytonos feleltetés fog-
lalja le, hanem tevékenysé-
güket teljes egészében a min-
taszerű óravezetésre és a ta-
nárszakos hallgatók gyakor-
lati pedagógiai képzésére for-
díthatják. 

A gyakorlati képzés rend-
jének a megváltozását a két-
szakos képzés bevezetése 
idézte elő. A kétszakosságra 
való áttéréssel nemcsak meg-
változtak, hanem jelentősen 
meg is nehezedtek a gyakor-
lati képzés tennivalói. Elég 
csak arra utalnunk, hogy a 
kétszakosság bevezetésével 
hallgatóinkat mindkét szak-
tárgyuk tanítására elő kell 
készíteni a régi szűk feltéte-
lek között. 

A korábbi évek) tapasztala-
ta azt mutat ja , hogy a gya-
korlati ' képzés akkor éri el 

a célját, ha azt meghatáro-
zott terv szerint vezetik le, 
olyan terv alapján, amely 
nemcsak a pedagógiai gya-
korlatra való közvetlen elő-
készítést irányozza elő, ha 
nem a hallgatóknak a ma-
gyar középiskolák leendő ta-
nárainak a tanításra való 
megfelelő előkészítését is 
fontosnak tart ja. A mindén 
részletre kiterjedő tervvel 
ugyanis gondoskodni kell ta-
nárszakos hallgatóink mind-
két szaktárgyuk óráin folyó 
munka megfigyelése lehető-
ségének a biztosításáról. 

A Neveléstudományi-Lé-
lektani Intézet az ú j körül-
ményeknek megfelelően te-
hát mindenre kiterjedő ter-
vet dolgozott ki a sikeres 
munka érdekében. Már most 
meg kell mondanunk- azt is, 
hogy ebben a vonatkozásban 
az egyetem mindkét karának 
intézetei minden támogatást 
megadtak. Az intézetek ma 
már egyre inkább belátják, 
hogy 

a hallgatóknak a tanári pá-
lyára való felkészülése 
nemcsak az egyetemi elő-
adásokon történik, szerve-
sen hozzátartozik ehhez a 
gyakorlati pedagógiai kép-
zés is. 

Egyre inkább világossá vá-
lik, hogy a tanárképzés kér-
dését nem lehet úgy kezelni, 
mintha a gyakorlati képzés 
és az egyetemen folyó elmé-
leti oktatás egymástól füg-
getlen folyamatok lennének. 
A kétfa j ta munka szervesen 
összetartozik. A gyakorlati 
pedagógiai képzés az egyete-
mi oktatás közvetlen folyta-
tása, ez azonban a gyakorló 
iskolában más módszerekkel, 
és eszközökkel valósul meg: 

a hallgató személyes ta-
pasztalatával, a látott mun-
ka mélyreható elemzésével, 
később a tanítási gyakor-
latokkal. A gyakorlati 
képzés tehát a nevelői hi-
vatás gyakorlata, természe-
tes pedagógiai környezet-
ben. 

Ilyen körülmények között 
természetszerűleg eredmé-
nyesebben oldhatók meg, 
nemcsak a s»ervezéssel össze-
függő feladatok, hanem nyu-
godtan kezdhetünk olyan, a 
gyakorlati képzéssel össze-
függő ú j módszerek kidolgo-
zásához is, amelyeket elsősor-
ban a kétszakosság, és nem 
utolsósorban a képzésre 
szánt rövid idő tesz indokolt-
tá. Az eredményesebb mun-
ka feltételeként kell még 
megemlítenünk azt, hogy a 
gyakorló iskolai látogatás ez-
úttal már úgy került sorra, 
hogy — az előző évektől el-
térően. — mindkét kar hallga-
tói az elméleti pedagógiai 
kérdéseit a hospitálás kezde-
téig megismerték az egyete-
mi előadások keretében. 

A gyakorlati képzést nem-
csak megszervezni, hanem 
levezetni, lebonyolítani is 
úgy kell, mint az oktatási fo-
lyamat szerves részét. Ez a 
munka, mint szervezett okta-
tási folyamat, megköveteli, 
hogy a gyakorlat vezetői, el-
sősorban a szakvezető taná-
rok és a kiképzést látogató 
szakdidaktikusok mindent el-
kövessenek a tanári tevé-
kenység sokoldalú megmuta-
tása ós annak minden rész-
letére kiterjedő elemzése ér-
dekében. 
(Befejezés a következő szám-

ban.) 

kórust feltétlenül erősíteni 
kell hallgatók bevonásával. 

Az aulai Bartók-ünnepség 
sajnálatos hiányossága, hogy 
az egyébként igen értékes és 
a Bartók-propagandára kü-
lönösen alkalmas műsor fé-
lig üres nézőér előtt zajlott 
le. Az egyetemi kultúrélet 
munkásainak sokkal több 
gondott kellett volna fordí-
taniok az ünnepség közön-
ségének szervezésére. S az 
időpont sem volt szeren-
csés: ugyanazon az estén 
több egyéb fontos program 
is vont el sokakat a hang-
verseny közönségéből. Nem 
engedhetjük meg, hogy egy 

Bartók-emlékhangverseny 
üres széksorok előtt menjen 
végbe, Bartók a legnagyobb 
népi-nemzeti értékeink közé 
tartozik. Példát vehetünk a 
külföldi Bartók-programok-
tól, ahol valóságos Bartók-
kultusz van: a Szovjetunió-
ban önéletrajzának második 
kiadása és számtalan kot-
tá ja került könyvpiacra, 
Bartók-emlékbizottságok ala-
kultak Olaszországban, 
Ausztriában, Franciaország-
ban, Hollandiában, Bulgáriá-
ban. Bartók-hangversenye-
ket rendeztek Kijevben, Am-
sterdamban, Sidneyben és 
Torinóban. Londoniban mik-
rolemezkészítő cég alakult, 
amely csak Bartók-lemeze-
ket présel. Bartók művésze-
tének e feltűnő külföldi 
visszhangja aláhúzza az itt-
honi Bartók-propaganda fo-
kozásának jelentőségét és 
ezért is remélhetjük, hogy az 
aulai Bartók-emlék ünnepsé-
get további Bartókkal fog-
lalkozó programok is köve-
tik egyetemünkön. 

Király József, 
a Csongrád megyei Bar-

tók Emlékbizottság 
titkára 

A Történeti Intézet ankétja 
a klerikaüzmus és a vallásos v lágnézef elleni harcról 

A Történeti Intézet okta-
tói december 16-án a Párt-
központ és az Oktatásügyi 
Minisztérium küldöttei, vala-
mint a budapesti Történeti 
Intézet több munkatársa je-
lenlétében ankétot rendeztek 
a klerikalizmus és a vallásos 
világnézet elleni harc kérdé-
séről. Szádecky-Kardos Sa-
mu docens elvtárs beveze-
tő referátuma alapján meg-
vitatták a probléma kari je-
lentkezési formáját , valamint 
a vallás elleni harc elvi és 
módszertani kérdéseit. 

Jelentős eredménynek kell 
tekinteni, hogy az ankét 
résztvevői nagyjából tisztáz-
ták, hogy a vallásosság a ka-
ron milyen mérvű, honnan 
táplálkozik, és milyen for-
mában jelentkezik. 

A felszólalók ar ra a meg-
állapításra jutottak, hogy a 
jelenlegi viszonyok között a 
vallásosság elsősorban mint 

világnézeti probléma 

áll fenn, nem pedig mint a 
politikai reakció egy formája 
— noha megállapították, 
hogy az utóbbira is akad 
példa és ez előtt nem sza-
bad szemet húnyni. A vallá-
sosság legtöbbnyire egy sa-
játos, ekletiikus formában je-
lentkezik hallgatóink tuda-
tában, oly módon, hogy az 
egyetemre vallásosain beke-
rült fiatalok időközbein meg-
tanulják és el is fogadják a 
marxizmus—leninizmus bizo-
nyos tanításait, ugyanakkor 
azonban a végső filozófiai 
következtetésekben továbbra 
is ragaszkodnak a vallások 
tanításaihoz, az isteni eredet-
hez, s emellett érzelmi szálak 

,is fűzik őket a valláshoz, az 
egyházhoz. 

Ezek mellett, a világnézeti 
kérdésekből maguknak rend-
szerint gondot csináló hall-
gatók mellett n agyobb szám-
ban találunk olyanokat, akik 
pusztán konvencionálisan, az 
otthoni környezet, a megszo-
kás alapján ragaszkodnak 
vallásos szokásaikhoz, bizo-
nyos egyházi szertartásokhoz. 
Végül pedig kisebb meninyi-

j ségiben vannak fanatikusan 
vallásos hallgatóink is, akik 
főleg egyes szekták tagjai kö-
zül kerülnek kii. Az ankét 
résztvevői mindebből levon-
ták azt a következtetést, 
hogy a múlttal szemben, 
amikor főleg a klerikaliz-
mus megnyilatkozásai ellen 

harcoltunk, sokkal nagyobb 
gondot kell fordítanunk 

q vállá», mint ideológia 
leleplezésére 

és tanításainak cáfolatára. 
Az ankét által tisztázott 

egyik igen fontos kérdés ab-
ban állt, hogy milyen célt 
tűzhetünk magunk elé a val-
lásos világnézet elleni harc-
ban anélkül, hogy túlságosan 
optimisták, vagy borúlátók 
lennénk. Kétségtelen, hogy 
mindaddig, amíg e probléma 
országosan fennáll — már 
pedig a kommunizmus fel-
építéséig és a kapitalista 
környezet hatásának meg-
szűntéig, tehát még elég 
hosszú ideig fenn fog állni 
—, elkerülhetetlen, hogy idő-
ről időre az egyetemre val-
lásos hallgatólki kerüljenek 
be. Ha ezek száma idővel 
csökken is, elvileg feltétle-
nül számolni kell velük 
Mindezek ellenére reálisnak 
látszik az a célkitűzés, hogy a 
vallásosán bekerült hallgatók 
vallásos nézeteiktől megsza 
badulva távozzanak az egye-
temről, és hogy ugyanakkor 
hallgatóink többsége mint az 
ateista propaganda felvérte-
zett harcosa kezdje meg mű-
ködését munkaterületén. 

Lényegesek voltak az el 
hangzott módszertani javas-
latok is. A résztvevők egyet-
értettek abban, hogy a vallá-
sos nézetek elleni harcot óva-
tosan, túlzásoktól mentesen, 
tudományos alapossággal kell 
folytatni, olykor azonban fel 
lehet, sőt fel is kell használ-
ni a gúny, az irónia fegyve-
rét is. Roppant nagy jelentő-
sége van a vallás elleni 
harcban a gondolkodásra, a 
logikára való nevelésnek. Vi-
gyázni kell arra, hogy a val-
lások és az egyházak jelentő-
ségét el ne túlozzuk és meg 
ne feledkezzünk más fontos 
nevelési feladatokról. Helyes 
módszernél*, mutatkozik, hn 
az egyházak politikájának le-
leplezésekor hivatkozunk hí-
vő emberek elítélő vélemé-
nyére és ha felhasználjuk a 
haladó burzsá gondolkodók 
egyház- és vallásellenes meg-
nyilatkozásait. 

Az ankét résztvevői gya-
korlati javaslatokat is tetteit 
a vallás elleni általános 
harc intenzitásának fokozá-
sára. Az oktatásban felhasz-
nálható lehetőségek minél 
nagyobb mérvű kiaknázása 
mellett javasolják, hogy an-

kétokat és természettudomá-
nyos jellegű előadásokat tart-
sanak a bölcsészhallgatók 
számára, valamint, hogy 
illetékes szervek külön fi-
gyelmet fordítsanak e kér-
désre a kulturális program 
összeállításánál. Fontosnak 
tartják, hogy a vallás elleni 
harchoz ú j tudományos pub-
likációkkal is hozzájárul-
junk. 

E vázlatos ismertetés alap-
ján is nyilvánvaló, hogy az 
ankét rendkívül hasznos volt 
és minden bizonnyal a ha-
mis vallásos ideológia elleni 
harc fokozott eredményessé-
ge jár majd a nyomában. 

awowavo 

Az Egészségügyi Minisz-
ter Kanyó Béla egyetemi ta-
nárt, a Közegészségtani Inté-
zet igazgatóját a Mezőgazda-
sági Munkaegészségügyi Bi . 
zottság elnökévé nevezte ki. * 

A Magyar Tudományos 
Akadémia jutalomban része-
sítette Tettamanti Béla egye-
temi tanárt, a neveléstudomá-
nyok kandidátusát aa ókorról 

l foglalkozó neveléstörténeti 
munkájáért . Ugyancsak juta-
lomban részesült Király Jó-
zsef adjunktus és S. Heksch 
Ágnes lektor egy csaknem 
600 oldalas pedagógiai sze-
melvény-gyűjtemény szer« 
kesztéséért, illetve összeállí-
tásáért. 

• 
Saekcres Lásalóné Ormos 

Mária, a Történeti Intézet ta-
nársegédje, „Debrecen 1905— 
19Ó7-ben" c. sajtó alatt lévő 
tanulmányáért 1500 Ft akadé-
miai jutalmat kapott. 

Alföldi Lajos, a mikrobio-
lógiai intézet adjunktusa Bu-
dapesten 1955. december 13-
án sikerrel védte meg kandi-
dátusi disszertációját. A dol-
gozat címe „Tanulmányok a 
Pseudomonas pyocyanea vi-
rulens és temperált bakte-
riophagjaival" volt. Az elő« 
adás opponensei Manninger 
Rezső akadémiai tag és Far^ 
kas Elok, az orvostudomá-
nyok kandidátusa voltak. 

* 
A Szegedi Tudományegye* 

: tem Marxizmus—Leninizmus 
Tanszékén Magyar Munkás-

, mozgalom Története kiállítás 
' nv í l t 
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Társasutazáson a Szovjetunióban 
December közepén az 

IBUSZ társasutazást szerve-
zett a Szovjetunióba. A ki-
ránduláson résztvevők száma 
mintegy 60 volt. Szegedről 
csak hárman vettek részt az 
utazásban, mindhárman 
egyetemünk dolgozói: dr. 
Dirner Zoltán, dr. Draskóczy 
Pál és dr. Kelemen Endre. 

Mivel ez volt az első 
IBUSZ-szervezte társasutazás 
a Szovjetunióba, mindenki 
nagy érdeklődéssel várta a 
hazatérőket, hogy megtudja, 
mi mindent láttak, tapasztal-
tak. Felkerestük dr. Dirner 
Zoltán egyetemi tanárt és 
megkértük számoljon be ol-
vasóink részére az utazás 
részleteiről. 

Mindenekelőtt: mi volt 
az útvonal? 

— Budapestről december 
11-én hajnalban indultunk, 
Záhonyon és Csapon át Kijev-
be mentünk, itt másfél napot 
töltöttünk eL Innen Lenin-
grádba utaztunk és 'két és fél 
napot időztünk ebben a gyö-
nyörű városban. Utunk vég-
állomása Moszkva volt. Itt 
három és fél nap állt rendel-
kezésünkre. hogy megismer-
jük a szovjet fővárost. 

— Ezek szerint elég sok 
időt kellett vonaton tölteni. 
Nem volt ez túlságosan fá-
rasztó? 

— A Szovjetunió területén 
kb. 120 órát töltöttünk vona-
ton. A szovjet távolsági vo-
natok azonban oly kényeime-
sék, hogy még a hosszabb 
utazás sem fárasztja ki az 
utast. 

Kijev 

— Hogyan telt el Kijevben 
t másfél nap? 

— Délben érkeztünk <meg. 
'Miután elhelyezkedtünk és 
megebédeltünk a szállodánk-
ban. autóbuszon városnézésre 
mentünk. Meglepett, hogy az 
egyik főiskola épülete meny-
nyire rikító vörösre van fest-
ve. Érdeklődésünkre 'kiderült, 
hogy a főiskola hallgatói és 
tanárai az 1905-ös forrada-
lomban tevékenyen részt vet-
tek s a cár büntetésül festtet-
te vörösre az épületet. Azó'.a 
a forradalmárok iránti ke-, 
gyeletből így hagyták. A vá-
ros egyébként tele van szebb-
nél-szebb, hatalmas új épül'-
tekkel, lakóházakkal és gyá-
rakkal. 

Este a szálló halljában te-
levíziós 'közvetítést élveztünk. 
Életemben először láttam te-
levíziót. 

Másnap délelőtt a gyönyörű 
kijevi templomokat tekintet-
tük meg. A nézelődőnek azon-
nal feltűnik, hogy milyen 
nagy gonddal tartják karban 
ezeket a műemlékszámba me-
nő épületeket. Az egyik 
templom alatt XI. századból 
való katakombákat láttunk. 
A legszebb a Szofija-templom 
volt, melynek képét talán 
sokan ismerik itthon is. 

Volt egy kis kalandunik a 
fényképezéssel. Az egyik gyö-
nyörű épületről készült fel-
vétel után egy rendőr köze-
ledett felénk élénk integetés-
sel. Azt hittük, hogy tilos a 
fényképezés és át kell ad-
nuk a filmet. Mikor hozzánk 
ért és karomnál fogva vezetni 
kezdett, már keresztet vetet-
tem a szép felvételekre. 
Mindössze annyi történt 
azonban, hogy a rendőr átve-
zetett a térnek egy másik he-
lyére, ahonnan, véleménye 
szerint, sokkal előnyösebben 

lehet lefotografálni a műem-
léket. 

Általában rendkívül udva-
riassággal és figyelmességgel 
kezeltek bennünket. Egyszer 
a városban való nézelődés 
közben leszakadt Kelemen 
barátom cipőtalpa. Ez mir 
— úgy emlékszem — Moszk-
vában történt s a nagy hóban 
meg 20—25 fokos hidegben 
nem kis kellemetlenség. A 
közelben levő rendőrnek el-
panaszoltuk bajunkat (ehhez 
nem is kellett nyelvtudás), 
mire készségesen megmutat-
ta a közeli cipőjavító helyét, 
sőt — mikor látta, hogy rossz 
irányban haladunk — ott-
hagyta helyét és elkísért 
bennünket a műhelyig. Mon-
danom sem kell talán, hogy 
a javításért nem fogadtak el 
tőlünk semmit. 

Leningrád 

'— Nem érte meglepetés-
ként a kirándulókat a nagy 
hideg? 

— Természetesen jó előre 
felkészültünk rá, úgyhogy 
nem fáztunk. Leningrádban 
volt. a leghidegebb. Mikor a 
Néva túlsó oldalán, a Péter-
Pál ercedben jártunk, 35 fo-
kos hideg volt. Megnéztük a 
tengert is, de bizony az öböl 
teljesen be volt fagyva. 

Leningrádban elsősorban a 
város remekebbnél remekebb 
művészeti értékeit tanulmá-
nyoztuk. Jó félnapot töltöt-
tünk a világhírű Eremítaye-
ban, de persze a gyűjtemény-
nek csa!k éppen egy töredékét 
tudtuk megnézni ennyi idő 
alatt. Másnap az Orosz Mú-
zeumot látogattuk meg. 

Érdekes és megható volt 
közvetlen közelről látni a 
forradalom történetéből any-
nyira ismert helyeket. Meg-
néztük a Téli Palotát, a for-
radalom emlékeit. A Néva 
folyón meglátogattuk az Au-
róra cirkálót és elbeszélget-
tünk a parancsnokkal, a!ki az 
Októberi Forradalom idején 
egyszerű matrózként szolgáit 
a hajón. 

Egyik este a Faustot élvez-
tük végig a leningrádi opera-
házban. Csodálatos előadás 
volt, szerencsénkre ez az ope-
ra gazdag balettjelenetekben 
is. 

Páratlan szépségű a lenin-
grádi földalatti vasút, mely a 
múlt év novemberében lett 
kész. Tizenegy km hosszú az 
útvonal, 100 m mélyen fek-
szik a pálya. Az egyes meg-
állókhoz mozgólépcső visz le, 
magúik az állomások művészi 
tökéllyel vannak kiépítve, a 
falak tiszta márványból ké-
szültek s a színek meg a dí-
szítések (szobrok, festmények) 
minden állomáson egy-egy 
eszményt jelképeznek. 

— Milyen volt az ellátás? 
— Kitűnő. Azt hiszem jel-

lemzésül elég, ha csak any-
nyit mondok, hogy a reggeli 
kaviárral vagy lazaccal kez-
dődött. Moszkvában megíz-
leltük a híres orosz nemzeti 
ételeket, a scsit és a borscs-t. 

Moszkva 

— Milyen érzés volt Moszk-
vát látni? 

— Érdekes módon Moszk-
vában mindjárt otthon érzi 
magát az ember. A város 
képét a Lenin-hegyen épült 
Lomonoszov egyetem uralja. 
Ezt a harminc-egynéhány 
épületet is meglátogattuk. 
Azt hiszem a legtöbben már 
régebben is ismertük azokat 
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az elképesztő számadatokat, 
melyek ezt a csodálatos épü-
letet jellemzik. Csak a folyo-
sóinak hossza több mint 100 
km. A bennlakó hallgatók 
részére 5700 szoba áll rendel-
kezésre. Jártunk az uszodá-
ban is, jó néhány hallgató-
nak kedve volt a fürdéshez. 
Részletesen ismertették ve-
lünk az ösztöndíj rendszert. 

A világháború rokkantjai 
részesülnek a legtöbb 'ked-
vezményben. a pedagógusok 
gyermekei pedig tandíjmente-
sek. A felvételi korhatár 3ü 
év, a középiskola elvégzése 
kötelező. 

Moszkvában rengeteg a 
látnivaló, így nyilvánvaló, 
hogy három és fél nap alatt 
nem mindenre, jutott idő„ 
Több múzeumot néztünk 
meg esténkint pedig opera-
és mozielőadás volt műsoron. 

— Mi volt a legnagyobb 
élményed a kiránduláson? 

— A legnagyobb élményem 
a Lenin—Sztálin mauzóleum 
megtekintése volt. Bár heten-
te többször is nyitva van. ál-
landóan hosszú sorok állnak 
a bejáratok előtt. Különös 
érzés üvegkoporsóikban látni 
közvetlen közelről Lenin és 
Sztálin testét. 

Élményszerűen — mint a 
vezetők iránti szeretet spon-
tán megnyilvánulása — ha-
tott rám annak az embertö-
megnek a látványa is, mely 
páratlan fegyelmezettséggel 
állta körül a szállodánk előtti 

hatalmas teret és várta haza 
a szovjet vezető államférfia-
kat indiai látogatásokból. 
Általában mindenütt szembe-
tűnő volt a közönség csodá-
latos fegyelmezettsége és a 
városok tisztasága. Sehol 
sincs tolongás, tülekedés. 

— Volt a kiránduló társa-
ság valamelyik nagyüzemben 
vagy liolhozban? 

— Mindakcttőben voltunk. 
Meglátogattuk a Zisz autó-
gyárat. Figyeltem a karórá-
mon: átlag három percen-
ként került le egy-egy kész 
kocsi a futószalagról. A gyár 
irodaépülete még mindia az 
eredeti, első világháború ko-
rabeli épület, maga az üzem 
azonban a lehető legkorsze-
rűbb. 

Voltunk az egyik Moszkva-
környéki kolhozban is. A ve-
lünk jött mezőgazdasági dol-
gozók, újságírók rengeteg 
kérdést tettek fel a kolhoz 
dolgozóinak, alig győzték a 
válaszadást. Erről a kirándu-
lásról melleslea éppen az az 
útitársunk késett el. akit itt-
honról a termelőszövetkezete 
éppen a célból küldött ki, 
hogy tanulmányozza a Ikolho-
zokat. Szegényt alig tehetett 
megvigasztalni hazautazás 
közben. 

— Menyibe került a kirán-
dulás? 

— 3050 forintot kellett fi-
zenürík, de megérte. Feled-
hetetlen élmény volt az uta-
zás és a látottak. 

A cseh olvasóközönség szá-
niára mindeddig nem állt 
rendelkezésre olyan könyv, 
amelyből megismerkedhetett 
volna a magyar nép történe-
tével. A közelmúltban jelent 
meg cseh nyelven Mód Ala-
dár „400 év küzdelem az ön-
álló Magyarországért" című 
műve, melyet nagy érdeklő-
dés fogadott. 

• 
A szovjet sajtó sok cikk-

ben, tanulmányban emléke-
zik meg Alekszandr Blok 75. 
születésnapjáról. Blok nagy 
utat tett meg, míg az Októ-
beri Forradalom és az ú j világ 
költője lett, de végigment 
ezen az úton, vállalva régi 
„elvbarátai" megvetését, 
megnemértését, mert jó 
vezetője volt: a szenvedélyes 
hazaszeretet. Ezért és költé-
szetének romantikus pátoszá-
ért vallja őt magáénak a 
szovjet irodalom. 

A Lengyel Tudományos 
Akadémia megbízásából ta-
valy 168 tudós utazott kül- . 
földre a különböző nemzet-1 
közi kongresszusokra, ülés-
szakokra és tanácskozásokra.' 
Az idén már eddig 290 len-
gyel tudós látogatott el kü-
"önböző külföldi országokba. 
Külföldi tudósok sűrűn láto-
gatnak Lengyelországba. A 
Lengyel Tudományos Akadé-
mián kívül szoros kapcsola-
tokat tart fenn külföldi in-
lézményekkel a Kultúrkap-
csolatokat Ápoló Intézet, a | 
felsőoktatásügyi minisztérium 
és más intézmények. 

A craiovai Nemzeti Szín-
ház fennállásának 100. évfor-
dulóját ünnepelte. A színház 
megalapításának első kísér-
letei 1848-ig nyúlnak vissza, 
s több román színház, köztük 
a bukaresti Nemzeti Színház 
megalapítójának, Costache 
Caragiale-nak a nevéhez fű-
ződnek. 

* 

„Akikkel Csehszlovákiában 
találkoztam" címen rendez-
ték meg Sándor Károly gra-
fikusművész Csehszlovákiá-
ban készült karikatúráinak 
kiállítását a prágai „Magyar 
Kultúra" helyiségeiben. 

• 

Lengyelországban ez év fo-
lyamán a vadászok több 
mint 200 farkast lőttek le. A 
farkasok zömét Északkelet-
Lengyelországban lőtték le, 
azon a vidéken, ahol a farka-
sok igen nagy károkat okoz-
tak a jószág között. A vajda-
sági népi tanácsok elnökségei 
egy-egy farkas elejtése után 
1000 zloty prémiumot fizet-
nek. 

• 
, Az őszi svéd könyvpiac 
egyik legnagyobb sikere 
Halldor K. La'xness „Atom-
állomás" c. regénye. Az Iz-
land amerikai megszállásá-
ról szóló mű a svéd fordítás-
ban „Az eladó ország" címet 
kapta. 

Szekeres László, az Irodal-
mi Intézet tanársegédje, „Jó-
kai és a szabadságharc" c. 
tanulmányát az Akadémia 
pályázatán 2. díjjal és ezzel 
járó 3000 forinttal tüntették 
ki. 

• 
Szőkefalvy Nacv Bél? két-

szeres Kossuth-díjas, akadé-
mikus,. az Akadémia képvise-
letében részt vesz a Moszk-
vában tartandó matematikus 
kongreszuson. , 

Kína hatalmas folyóvizei 
sokáig emlékezetemben ma-
radnak, amint méltóságtelje-
sen hömpölyögnek a tenger 
felé s hátukon ezernyi kisebb 
nagyobb halászbárkát ringat-
nak. A sOk-sok folyó jelentős 
szerepet tölt be a kínai nép 
egész életében. Nagyszerű 
közlekedési vonalalkat bizto-
sítanak, bő vizük kimeríthe-
tetlen energiaforrás és 
ugyanakkor ezer és ezer kilo-
méter hosszúságú öntözőcsa-
tornúkat táplál és ellátja hal-
lal a dolgozó tömegeket. A 
múltban azonban ezek a bő-
vizű folyók egyúttal a legna-
gyobb csapásokat is jelentet-
ték a kínai népnek. Az áru-
dások idején egész tartomá-
nyokban veszett kárba a ter-
més, pusztult el a jószág és az 
árvizek nyomán éhinség, jár-
ványok tizedelték a lakossá-
got. 

A népi Kína tervgazdasá-
gában fontos helyet foglal el 
a vízgazdálkodás helyes meg-
szervezése és a gigászi mé-
retű hidrotechnikai építő 
munka. Hatalmas védőgátak, 
egész gátrendszerek, víztá-
rolók és öntözőművék léte-
sülnek, amelyek szabályoz-
zák a folyók vízállását és a 
hajózást, gazdag termést biz-
tosítanak a szántóföldeken, 
növelik az ország energiabá-
zisát és örökre száműzik az 
árvízveszedelmet. 

A KVANGTING 
VÍZTÁROLÓ 

A múltban a Jungting fo-
lyó az esős évszakban a csa-
padék mennyiségétől függően 
300—2000 kilométeres kör-
zetben mindent elpusztított. 
A tökéletlen védőgátak nem 
tudták távoltartani az árvíz-
veszedelmet. A felszabadulás 
után hamarosan megindultak 
a munkálatok a folyó szabá-
lyozása és fölösleges víz> 
mennyiségének tárolása ér-
dekében. Elkészült a hármas 
víziárolórendszer, amelyek 
közül a legnagyobb a Kvang-
ting víztároló. Ennek a ha-
talmas mesterséges tónak a 
területe > meghaladja a 230 
négyzetkilométert. Ez az 
óriási munka étlapjában véve 
két és fél év alatt elkészült 
és ennek eredményeként 
1953-ban és 1954-ben sikerült 
elejét venni a Jungting folyó 
kiöntésének. Kétszázkilenc-
ven méter hosszú és 45 mé-
ter magas völgyzárógát állja 
útját a hatalmas víztömeg-
nek. Ennek a gátnak az épí-
tésénél három hónapon ke-
resztül három műszákban 
összesen 21 000 ember dolgo-
zott. A gát felépítéséhez egy-
millió köbméter kőre, földre 
és hometkra volt szükség. 

A víztároló környéke ma is 
nyözsgő hangyaboly. A mun-
ka még nem fejeződött be. 
Gyors ütemben épül a vízi-
erőmű, a vízszint szabályozó 
torony, a hatalmas öntözőmű 
és a víztároló egész környéke 
átalakul. Az építkezés befeje-

zése után a Kvanting víztá-
roló környéke egyetlen hatal-
mas üdülőtelep lesz, ahol a 
dombvonulatok iközött üdü-
lők és szanatóriumok sora-
koznak. Nagyszerű látvány 
ez a hatalmas tervalkotás, 
amely azt bizonyítja, hogy a 
felszabadult kínai nép aka-
ratereje legyőzte és megszelí-
dítette a Jungting folyót, 

A THAJ TÓ 
Egy napon U-szi városba 

érkeztünk, amelynek minteyv 
félmilliónyi lakosa van. Tex-
til és élelmiszergyárak ké-
ményerdeje emelkedik a vá-
ros peremén s ezekben a gyá-
rakban a laSkosságnak mint-
egy egyötöde dolgozik. Maga 
a város valóságos kínai Ve-
lence. Lépten-nyomon csator-
nák szelik át az utcákat és a 
hidak százai kölcsönöznek 
különleges szépséget a város-
nak. Felejthetetlen szépségű 
U-szi város környéke is. Fes-
tői erdők és pontosan 72 
domb kőzött óriási víztükör 
ragyog: a Thaj tó. Erre a vi-
dékre a természet két kézzel 
szórta mindazt, ami szép. A 
tó kerülete meghaladja a 300 
kilométert, közepén gyönyörű, 
sziget emelkedik. 

A felszabadulás előtt egy 
kínai nagybirtokos kéjlaka és 
csodaszép kertje terült el a 
sziget déli oldalán, a sziget 
többi részén pedig bántatla-
nul, fejszét nem ismerve zú-
gott a rengeteg erdő. A föl-
desúr egykori birtákán még 
1952-ben megnyitották Ki-
angszu tartomány szakszer-
vezeteinek gyógyüdülőjét. Az-
óta már számos új épületet 
emeltek, kibővült a gyógy-
üdülő, korszerű szanatóriu-
mot nyitottak meg és ma már 
évente több mint ezer dol-
gozó tölti a szigeten szabad-
ságát. Az árnyas fák között 
tovább folyik az építkezés, és 
hamarosan az egész sziget 
egyetlen üdülő és pihenő 
parkká változik. 

A sziget egyik kis öblében 
jókora motoros csónak siklik 
a parthoz, megrakva dalos 
kedvű, vidám úttörőkkel. A 
hatalmas víztükrön halász-
bárkáik és vitorlások százai 
ringatóznak. Hosszasan elné-
zem a lenyűgöző látványt, 
majd hirtelen megdöbbenve 
kísérőimhez fordulok. A 
ködbe vesző tóparton túl 
ugyanis a viruló zöld síkság 
kellős közepén távoli vitorlá-
kat, pillantottam meg. Kísé-
rőim nevetve magyarázzák, 
hogy nem valami „száraz-
földi vitorlásokat" látok, ha 
nem a tartományt kereszliil-
kasul szelik a kisebb-nagyobb 
csatornák, amelyeken igen 
eleven a forgalom. Halászbár-
kák, dzsunkák szállítják a 
friss halat, a gyékényt és a 
különböző falusi kézműves 
termékeket, a friss zöldséget 
és gyümölcsöt, sőt a folyó- és 
a csatornamederből kikotort 
iszapot is, amelyet a földek 
termékenyebbé tételére hasz-
nálnak. 

Rejtvény rovat 
VI. FORDULÓ 

(Log ika.) 

1. Egy afrikai folyó part-
jára három fehér ember cs 
három kannibál érkezik. A 
kannibálok csak akkor ehetik 
meg a fehér embereket, ha 
többen vannak. A folyón 
mind a hatan át szeretnének 
kelni, de csak egyetlen két-
személyes csónak áll rendel-
kezésükre. Milyen sorrend-
ben, illetve variációkban kell 
átkelniök, hogy a kannibálok 
egy fehéret se ehessenek 
meg? A csónak tetszésszerin-
ti alkalommal fordulhat a 
két part között, de egy fő-
nek mindig vissza kell ho/.ni 
a túlsó partról, addig míg 
az innenső parton van 
valaki. 

2. Egy oázis lakóinak a fe-
le hazug, a másik fele igaz-
mondó. Az oázisnál útelága-
zás van. Az egyik út a siva-
tagba, a másik a tengerpart-
ra vezet. Egy karaván érke-
zik a faluhoz, a tengerpartra 
szeretnének jutni, de nem 
tudják, hogy melyik út ve- i 
zet arra. Megkérdeznek egy i 
arabot, akiről nem tudják, 

hogy igazmondó-e vagy ha-
nüs, és elindulnak a helyes 
úton. Milyen kérdést tett :el 
a karaván vezetője, amelyből 
kiderült a helyes útirány, an-
nak ellenére, hogy a megkér-
dezett arab hazudhatott is? 

Beküldendő a Ifcét feladat 
helyes megfejtése. A meg-
fejtés értéke 5—5 pont. 

Megfejtéseket a Szegedi 
Egyetem szerkesztőségebe 
(Szeged, Felszabadulás u. 5) 
postán, vagy a szerkesztőség 
leveles ládájába kell eljuttat-
ni. A borítékon tüntessék fel 
a rejtvényrovat szócskát. 

Beküldési határidő: január 
28. 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományegyetem, Or-
vosegyetem és Pedagógiai Főiskola 
„ , laola 
Szerkeszt! a szerkesztőbizot tság 

K adla: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pár tb izot tsága a Tudo-
mányegyetem rektora, az Orvos-
egyetem dékánla . a Főiskola igaz-
eatóla . a DISZ és a Szakszerve. 

zetek 

Szegedi Nvomda Vállalat 
Felelő® vezető: VInczt György 


