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Üdvözöljük a DISZ-vezetők 
tautolyamát 

Egyetemünk és főiskolánk 
100 DISZ-vezetöJíe három na-
pos konferenciára gyűlt ösz-
sze, hogy alaposan tanulmá-
nyozza az ifjúsági szervezet 
politikai és nevelő munkájá-
nak legfontosabb problémá-
it. Dicséret illeti e kezdemé-
nyezésért az Egyetemi és 
Főiskolai DISZ Bizottságot, 
mert e konferencia nagy-
mértékben elősegíti a kővet-
kező félévi ifjúsági munka 
tervszerűségét. Azt is öröm-
mel kell megállapítanunk, 
hogy a DISZ munkájában a 
tervszerűség fokozódása az 
egyik legpozitívabb mozza-
nat. Ifjúsági szervezetünk 
munkáját régebben éppen a 
tervszerűség hiánya jellemez-
te, — s ennek hátrányait 
alig kell fejtegetnünk —, a 
márciusi határozat óta DISZ 
Bizottságunk helyesen ragad-
ta meg az ifjúsági politikai 
munka kritikus pontjait, ami-
kor félév előtt, mostmár má-
sodszor, a DISZ vezetőkkel 
megtárgyalja s főbb felada-
tokat. 

A konferencia tematikája 
azt bizonyítja, hogy a DISZ 
Bizottság a lényeges problé-
mákat választotta ki. Ezek 
nemcsak arra alkalmasak, 
hogy egyes elméleti problé-
mákat tisztázzanak, hiszen 
ez is nagyon fontos, hanem 
egyúttal igyekeznek kijelöl-
ni az ifjúsági munka helyét 
az egyetemi munka összfo-
lyamatán belül. Erre annál is 
Inkább szükség van., mert 
nem mondhatjuk el, hogy 
ezen a téren már minden 
rendben van. Szerencsésnek 
tartjuk az előadók személyé-
nek kiválasztását is. Ifjúsá-
gi vezetőinknek most nem-
csak arra nyílik alkalma, 
hogy a DlSZ-blzottság 
tagjaival ismerkedjenek 
meg, hanem arra is, 
hogy személyesen találkoz-

Az egyetemen folyó DlSZ-munka kérdései 
az ankét tükrében 

hassanak a DISZ országos 
vezetőivel. Fontos feladata 
lesz a konferenciának az is, 
hogy szorosabbra fűzze a 
kapcsolatot az egyes — eddig 
eléggé külön életet élő — 
karok ifjúsága között, első-
sorban azzal, hogy a jó 
munkát végzők átadják ta-
pasztalataikat a gyengébb 
szervezeteknek. 

Nem hagyhatjuk megemlí-
tés nélkül a DISZ vezetők-
nek azt a fokozott felelős-
ségét, amelyet a konferencia 
is nyomatékosan aláhúz. Ha 
az elmúlt évben a DISZ 
munka jelentős fellendülésé-
ről beszélhettünk, ebben a 
megváltozott politikai viszo-
nyok mellett igen jelentős 
szerepe volt a DISZ vezetők-
nek, kari bizottsági tagok-
nak és alapszervezeti veze-
tőknek egyaránt. Munkájuk 
jelentősége a munka tervsze-
rűségének, eszmei színvona-
lának emelkedésével még in-
kább fokozódik. De nemcsak 
a DISZ vezetők munkájának 
jelentősége, és ennek nyomán 
megbecsülése, hanem a ve-
zetők személyes felelőssége is 
nő. Azokat a feladatokat, 
amelyek a DISZ előtt az if-
júság nevelése, a tanulmányi 
munka javítása, az egészsé-
ges és vidámkedélyű. kultu-
rált fiatalság kialakítása te-
rén állanak, csak elméleti-
leg képzett, politikailag vi-
lágosan látó. szakmailag kép-
zett és kulturált vezetők ké-
pesek megoldani. 

Reméljük, hogy a tanfo-
lyam sikeres munkát fog vé-
gezni.' Hasznos, eredményes 
munkát kívánunk egyete-
münk és főiskolánk, DlSZ-ve-
zetőinek, s kívánjuk, hogy 
az elkövetkező félévben if-
júsági szervezetünk tovább 
haladjon előre a megkezdett, 
eredményeket ígérő útoft! 

Vegyünk részt valamennyien 
az ifjúsági üdülő felépítésében 

ÉÉÉS 

Igen szép pártmegbízatást 
kapott Szeged dolgozó és ta-
nuló ifjúsága. A városi párt-
végrelhajtó bizottság a szegedi 
DISZ-szervezetekre bízta a 
Tisza partján létesítendő if-
júsági üdülőtelep felépítésé-
nek megszervezését. E nagy-
szerű és az egyetemi ifjúsá-
got is igen közelről érintő 
mozgalom széles visszhangra 
talált városszerte, de egyete-
münkön is. Sokan érdeklőd-
tek már, hogy mikor kezdik 
el a munkálatokat, hogy mi-
lyen formában leijet hozzájá-
rulni az építkezés jdőre való 
befejezéséhez. A telep július 
végéig el kell hogy készüljön. 

csónakházzal, partfürdővel, 
sportpályával ellátva. A ter-
vező munkálatok most feje-
ződnek be (rajzolónk ezért 
csak megközelítőleg vázolta 
az üdülőtelepet), és a tavaszi 
idő beálltával megkezdődnek 
a munkálatok. 

Az egyetemi DISZ végre-
hajtóbizottságok — számítva 
a hallgatók nem egyszer ta-
pasztalt áldozatkészségére, 
lelkesedésére — meg fogják 
szervezni az egyetemi ifjúság 
társadalmi munkával és kész-
pénzfelajénlással való hozzá-
járulását — az üdülő fe lépí-
téséhez. 

Egyetemünkön a párt már-
ciusi, majd augusztusi hatá-
rozata nyomán megelevene-
dett a politikai élet. Ennek 
egyik megnyilvánulási for-
mája a DISZ egyetemi fel-
adataival kapcsolatban de-
cemberben megrendezett an-
két volt. A Szegedi Egyetem 
röviden foglalkozott már, de-
cember 28-i számában, a ne-
velési ankétok tapasztalatai-
val, mégis, kívánatosnak lát-
szik a problémák részletesebb 
ismertetése. 

Amint a rektori bevezető 
és Korpás docens referátu-
ma egyetértően megállapítot-
ta, a DISZ szerepe az egye-
temi oktatómunka eredmé-
nyessége, az ifjúság munká-
éi kölesének fejlesztése érde-
kében elengedhetetlen, de 
nem eléggé hangsúlyozott. Az 
a tény, hogy az Egyetemi 
Tanács feladatának tekinti 
az ifjúság szervezetének 
problémáival való rendszeres 
foglalkozást, az érdeklődés 
középpontjába állítja ezt az 
utóbbi évben háttérbe szo-
rult problémakört. 

Ahhoz, hogy a DISZ az 
egyetemen folyó nevelő- és 
tudományos munka igazán 
hatékony tényezőjévé váljék, 
részéről és az egyetem pro-
fesszorátusának részéről to-
vábbi jelentős kezdeménye-
zésekre, rendszeres alkotó 
együttműködésre van • szük-
ség. A referátum a marxiz-
mus—leninizmus klassziku-
sainak műveiből merített ta-
nulságok alapján meghatá-
rozta az ifjúság politikai 
munkájának, a DISZ tevé-
kenységének észmei feltéte-
leit és célkitűzéseit. 

A DISZ poltikai felelős-
séggel tartoEik azért, hogy 
az egyetemünkről kikerülő 
értelmiség munkahelyén 
példamutató legyen. 

Cselekedeteit a kommunista 
erkölcsnek kell áthatnia. A 
DISZ-nek arra kell tehát tö-
rekednie, hogy az ifjúságban 
a nemes emberi tulajdonsá-
gok: a közösség céljainak 
megbecsülése, a munkájáért 
érzett felelősségérzet, az önös 
érdek alárendelése a közös-
ség céljának, önfegyelem, ön-
kritika, mértéktartás, kibon-
takozzanak. Ezen keresztül 
a munka erkölcse megszilár-
dul s ennek politikai jelentő-
sége felbecsülhetetlen. Egye-
temünk ifjúságának ismernie 
kell hazánk gazdasági, tár-
sadalmi, politikai és kulturá-
lis viszonyait, tájékozódnia 
kell a bel- és külpolitikai 
helyzetről, állapítja meg a re-
ferátum. 

Ezeken a területeken a 
DISZ-en belül még sok mun-
kára van szükség, melynek 
érdekében pl. a DISZ tagsá-
gának 'ki kell építenie a világ 
demokratikus ifjúságával 
egészséges kapcsolatát, mind 
nemzetközi diáklevelezés 
megszervezése, mind pedig 
személyes tapasztalatcsere, 
tanulmányutak révén. Utób-
biak eredményességének 
egyik feltétele: élni azokkal a 
lehetőségekkel, amelyeket az 
egyetem nyelvi lektorátusa 
biztosít mind az orosz, mind 
a nyugati nyelvek elsajátítá-
sa terén. Sajnálatos u. i., 
hogy ifjúságunk a Szovjet-
unióhoz való viszonyát csak 
érzelmi téren fejezi ki helye-
sen, de az orosz nyelv tanu-
lása aspiránsi fokon sem ki-
elégítően elmélyült. 

Székely Sándor referátu-
mában az ifjúság kulturális 
munkájának fogyatékosságait 
vetette fel, pl. nyelvi kultú-
rájának gyengeségét. Az ide-
gen nyelvek kultúrájának 
fejlesztése nyelvünk kifejezé-
seiben szerzett jártassággal 
párhuzamosan is haladhat-

Ifjúságunk általános mű-
veltségének, nyelvkultúrá-
ja fontosságának tudatosí-
tása tehát elsősorban a 
DISZ feladata. 

Egyetemünk professzorátu-
sa azonban ugyancsak megad 
majd minden segítséget ah-
hoz, hogy egyetemi hallgató-

ink általános irodalmi és mű-
vészeti, de természettudómá-
nyos műveltsége is fokozód-
jék. E célból pályadíjakat, 
valamint általános érdeklő-
désre számot tartó ajánlott 
előadásokat hirdetnek majd 
meg. 

A DISZ egyik cl nem ha-
nyagolandó feladata az 
egyetemi közösségtudat fej-
lesztése. 
Az ismertetett fontos neve-

lési célok érdekében az if jú-
ság és a termelő üzemek kö-
zött szorossá kell tenni a ba-
rátságot, pl. a termelési gya-
korlatok révén , a gyárakkal, 
termelőszövetkezetekkel és 
állami gazdaságokkal. A Tu-
dományos Diákkörök egyik-
másik intézetünkben az ipar 
problémáinak közelségébe 
hozzák a DISZ-fiatalokat, ez 
azonban, sajnos, ma még nem 
általános jelenség. 

Külön foglalkoztak a hoz-
zászólások is a tanszemélyzet 
szerepével a DISZ munkájá-
nak eredményessé tételében. 
Kívánatos, hogy professzora-
ink szerves kapcsolatban áll-
janak a DISZ-szel, látogassák 
taggyűléseit, segítsék kedve-
zőbb munkamódszerek kiala-
kításához. Tekintsék profesz-
szoraink központi kérdésnek 
az ifjúság általános műveltsé-
gének fokozását és nem utol-
sósorban egészéges életének 
kibontakozását többek kö-
zött azáltal, hogy a tesneve-
lési tanszék munkáját, a test-
edzés ügyét, a sport kedvező 
hatásának tudatosítását, a 
maguk állásfoglalása révén 
is népszerűsitik. 

Nemcsupán a professzorá-
tunnak, hanem a tansze-
mélyzetnek Is tevékeny 

részt kell vállalnia a DISZ 
munkájából. 

Tapasztalatokat e fiatalok 
tudnak legközvetlenebbül, 
gátlás nélkül a DISZ-nek 
adni s ugyanakkor számukra 
az ifjúsággal való eleven 
kapcsolat mczgalmi munká-
juk töretlen lendületének for-
rásává válhatik. 

Moll János elvtárs, a kato-
nai tanszék parancsnoka 
emelte ki a testnevelés és a 
sport, mint - a nevelést előse-
gítő tényezők fontosságát s 
azokat határozati javaslatok 
formájába sűrítette. 

Természetes dolog, hogy az 
ifjúság önkéntes fegyelem-
vállalása nevelésének leg-
főbb hajtóereje a párt. 

A párt adja meg a politikai 
irányítást a DISZ-nek, 
melynek nyomán szakmai, 
etikai és politikai téren az 
egyetemről kikerülő fiata-
lok később példamutató 
dolgozói lehetnek munka-
helyüknek. 

A párt általános irányító sze-
repén kívül azonban a párt-
csoportok és a DlSZ-csopor-
tok közti kapcsolat is igen lé-
nyeges feltétele a jó munká-
nak. 

Az ankét gazdag tartalmá-
ból kiragadott gondolatok — 
úgy véljük — amint ezt az 
egyetemi hallgatóság köréből 
csak nemrég a tanszemélyzet 
körébe került Danyi Dezső is 
kifejtette, szükséges, hogy az 
ifjúság minél szélesebb nyil-
vánossága elé kerüljenek. A 
Szegedi Egyetem ifjúságnak 
szánt száma erre, azt hisszük, 
a legmegfelelőbb fórum. 

Fodor Gábor 
egyetemi tanár 

A DISZ Központi 
Vezetőség 

III. teljes ülése 
A DISZ KV. III. teljes 

ülése megvitatta az egyete-
mek és főiskolák DlSZ-szer-
vezeteinek politikai helyzetét 
és feladatait. Szervezeteink 
legfontosabb és legközvetle-
nebb tennivalójaként az 
egyetemi és főiskolai Ifjúság 
eszmei-politikai egységének 
kialakítását, az oktató-neve-
lőmunka támogatását, mű-
velt értelmiségi ifjúság kine-
velését jelölte meg. A tudo-
mányegyetemi DISZ-VB. e 
sokrétű feladat megoldását a 
kérdések elvi tisztázásával 
kezdi: e lap hasábjain meg-
jelent cikkek a problémák 
felvetésének és számbavéte-
lének igényével íródtak. Most 
meginduló tanácskozásaink 
és a sajtónkban azután kiala-
kuló vitának az a legfonto-
sabb célja, hogy a DISZ-KV. 
útmutatásai és határozatai 
alapján részleteiben is tisz-
tázza DISZ-szervezeteink 
előtt álló konkrét tenivaló-
kat. 

TANKÖNYV-VITA 

1956. január 24—27-én ncgvi 
napos irodalomtörténeti tanács-4 
kezás volt Szegeden az Egyeterrli 
Diákklubban a Magyar Tudomás 
nyos Akadémia Irodalointörtér 
neti Intézete, az Oktatásügyi 
Minisztérium, valamint a burlm 
pesti, szegcdi és debreceni egye* 
tem rendezésében. A koriferen-» 
cián a magyar irodalom törté-« 
nétéről készülő új egyetemi tan-t 
könyv tematikáját vitatták meg« 
A tanácskozásokon résztvett Ső* 
tér István oktatásügyi miniszter« 
lielvettes is. 

i 

4 tanulmányi és társadalmi munha 
kapcsolata a% egyetemen 

Karunkon lezárult egy fél-
év. A vizsgák eredményei ar-
ról tanúskodnak, hogy a hall-
gatók választott pályájuknak 
megfelelő tantárgyakat szí-
vesen és szorgalmasan tanul-
ják, minél jobb eredménye-
ket akarnak felmutatni, hogy 
jó pedagógusokká, szakembe-
rekké váljanak. 

Elég-e egy egyetemi hall-
gató számára a szaktárgyak 
tanulása, kitöltheti-e az csu-' 
pán a napjait és éveit az 
egyetemen? A DISZ KV .ja-
nuár 6—7-i ülése, amely az 
egyetemi és főiskolai ifjúság 
életét, problémáit vizsgálta, 
választ adott erre a kérdés-
re is. 

Egyetemeinknek művelt, 
öntudatos, politikailag szilárd 
szocialista szakembereket 
kell nevelniök! Ehhez viszont 
nem elég csupán a szakma 
szeretete, tanulmányozása, 
nem lehet a világtól elzár-
kózva tanulni, dolgozni, ha-
nem szükséges az is, hogy a 
hallgatók társadalmi munká-
val vegyenek részt népünk-
nek a szocializmusért folyta-
tott harcában. 

Az egyetemi tanulmányok 
befejezése után a gyakorlati 
életben az tudja majd iga-
zán megállni a helyét, az tud-
ja a rábízott emberek éle-
tét helyesen irányítani', 

aki már itt az egyetemen 
is kiveszi részét a társadal-
mi munkából, nem húzódo-
zik a rábízott megbízatá-
soktól, hanem igyekszik 
annak teljes mértékben 
eleget tenni. 

A szocializmus építéséhez né-
pünknek minden vonatkozás-
ban helytálló értelmiségre 
van szüksége. 

A DISZ előtt áll az a fel-
adat, hogy egyetemeinken a 
társadalmi megbízatások szé-
les rendszerét kialakítsa és a 
DISZ-munkát az egész tagság 
ügyévé tegye. Az egyetem 
vezetési és szervezési mun-
kájának arra kell irányulnia, 
hogy a hallgatók legszélesebb 
rétegeinek tudjon feladato-
kat adni. A Természettudo-

mányi Kar hallgatósága kö-
zött szép számmal vannak 
olyanok, akik kiváló tanul-
mányi eredményük mellett 
aktív résztvevői az egyete-
men folyó DISZ-munkának, 

így Bartók Mihály III. ve-
gyész, Rákosi-ösztöndíjas, 
Sóti Ferenc III. é vegyész, 
Nóvák Akos III. tört-föld-
rajz szakos hallgató, Ráko-
si-ösztöndíjas. 
Sok hallgató szívesen tesz 

eleget a kisebb társadalmi' 
megbízatásoknak is. Ezt lát-
tuk a mezőgazdaságnak nyúj-
tott segítségadásnál, a járő/-
versenynél is. Többen, mint 
a Városi DISZ-bizottság aktí-
vái az üzemi alapszervezetek-

' nek nyújtott segítségért érde-
melnek dicséretet, 

mint Hetyei Gábor, Kovács 
G. Sándor, Szabó Imre és 
Hadi András. 
A városi középiskolák 

DISZ-szervezetének, szakkö-
reinek támogatásában ;s 
eredményesen működtek közr 
re hallgatóink. A szakkörök 
támogatásánál az iskolák ve-
zető szervei szerint lelkes és 
odaadó munkát végeztek: 

Berta Mihály, Papdi Tibor 
és Tóth Tibor IV. éves bio-
lógusok, Gajdos Emil és 
Király Anna IV, illetve 
III. é. fizikusok. 
Az egyetemi társadalmi 

munka széles és gazdag terü-
letének csak néhány vonását 
ragadom ki. Elmondhatjuk, 
hogy a márciusi határozat 
óta ú j hangulat uralkodik 
sz egyetemen. A hallgatók 
nagy többsége szívesen vál-
lal társadalmi munkát és 
várja az ilyen irányú megbí-
zatásokat. Nem jelenti ez vi-
szont még azt, hogy már nin-
csenek nálunk hibák. Vannak 
még most «is olyanok, akik 
húzódoznak a párt- és DISZ-
megbizatásoktól. Különösen 
vonatkozik ez a IV. é. ve-
gyészekre. így fordulhatott 
elő az is, hogy karunk nép-
nevelői, bár az időpontról és 
az értekezlet fontosságáról 
tudtak, a népnevelő-értekez-
leten ismételten kis számban. 

jelentek meg. A társadalmi 
és tanulmányi munka össz-
hangjának megjavítása terén 
feladatunkat három szempont 
szerint jelölhetném meg. 

Elsősorban felvilágosítást 
kell végeznünk a fenti 
helytelen nézetek ellen, 
meg kell győznünk az ilyen 
hallgatókat a közösségi 
munka fontosságáról. A 
fiatalok nagy többségének 
érdekes. problémáikhoz, 
életükhöz közelálló fel-
adatokat kell adnunk, s 
harmadszor: a megbízatá-
sok ellenőrzése mellett ne 
feledkezzünk meg a dicsé-
retről sem. 

Ha a DlSZ-vezetőség a to-
vábbiakban ezeket a szem-
pontokat tart ja szem előtt az 
egyetemi ifjúság nevelésé-
ben — úgy gondolom —, he-
lyesen tudja megvalósítani 
azokat a feladatokat, ame-
lyeket számára a DISZ KV, 
ezen a téren kijelölt. 

Czakó Mária 
I. é. vegyész 

A XX. kongresszusra mű-
vészi kivitelben kiadják a 
„Visszaemlékezések Vlagyi-
mir Iljics Leninre" című 
kétkötetes mű első kötetét. 
Megjelenik a „Visszaemléke-
zések Marxra és Engelsre" 
című gyűjteményes kiadás is. • 

Párizsban Alain Resnais 
rendezésében közös francia-
lengyel filmet készítenek az 
auschwitzi haláltáborról. Ezt 
a filmet olyan felvételekből 
állítják össze, amelyeket SS-
katonáknál és német levél-
tárakban találtak. A film 
címe: Nuit et Brouillard 
(Éjszaka és köd) lesz, • 

Moszkvában a Szovjetunió 
Képzőművészeti Akadémiájá-
nak termeiben Sz. V. Gera-
szimovnak, az OSZSZSZK 
képzőművészénél^ 70. születés-
napja és művészi tevékeny-
ségének 50. évfordulója alkal-
mából kiállítás nyílt a mű-
vész képeiből, 
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írásos agitácionk a vizsgaidőszakban 
BB-. 

Sokszor beszélünk arról, 
hogy az üzemekben igazán jó 
nevelő munka, nálunk pedig 
igazán jó tanulmányi munka 
nem is lehetséges megfelelő 
politikai nevelő munka nél-
kül. Sok példát lehetne en-
nek bizonyítására felhozni, 
ezt azonban itt feleslegesnek 
tartjuk. Ugyancsak felesle-
gesnek tűnik emlékezetbe 
idézni, hogy a tanulás — 
harc, egy-egy vizsgaidő-
szak pedig ennek a harcnak 
olyan döntő szakasza, ame.y-
ben különösen szükséges, 
hogy a siker érdekében a 
harc minden létező fegyverét, 
a politikai nevelő munka 
minden létező eszközét meg-
ragadjuk. „Mindez közhely" 
— kiált fel minden bizony-
nyal az olvasó, mihelyt a 
fenti sorok végére ér. Igaza 
is lenne, ha természetes vol-
na, hogy valamennyi faliúj-
ságunk valóban a fenti fel-
adatoknak megfelelően mű-
ködött a vizsgaidőszak alatt. 
Mit tapasztaltunk azonban, 
amikor végignéztük a Tudo-
mányegyetem és a Főiskola 
faliújságjait, elsősorban a 
pártszervezetekét? 

Menjünk sorba. A 
Jogi Karon 

még január 11-én. sőt 20-án 
és még azóta is talán a kö-
vetkező című cikkek helyez-
kednek el a pártszervezet fa-
liújságján: „Hallgatóink nyá-
ri termelési gyakorlatáról" 
(szept. 1-i keltezésű), „Tizen-
hatan" (beszámoló 16 hallga-
tónak a „Felszabadulás" Tsz-
ben végzett munkájáról; ok-
tóberi keltezésű), „Békeköl-
csön-jegyzés" ( mint tudjuk, 
ez szeptember végén történt; 
ez is októberi keltezésű). Mi-
re lehet itt következtetni? 
Csakis arra, hogy a jogász 
alapszerv faliújságja október 
óta az igazak álmát alussza 
s a vizsgaidőszakban sem za-
vartatta magát. Feltesszük a 
kérdést: a Jogi Kar párt-
alapszerve valóban ennyire 
lebecsülné ezt az i"en fontos 
munkaterületet? S vajon 
nem félő-e, hogy a politikai 
tömegmunka egyéb területein 
sem sokkal különb a helyzet? 

A DISZ-faliújságon talál-
tunk egy november végi cik-
ket, amely az '; éveseknek 
néhány hasznos tanácsot ad a 
vizsgákkal kapcsolatban. 
Azonban a vizsgaidőszak 
alatti munkát — úgy látszik 
— a DISZ-szervezet sem tar-
totta fontosnak. 

Hasonlókat tapasztaltunk, 
amikor a 
Terménseiludományl Kar 

faliújságjait tekintettük meg. 
Ha belépsz a Béke-épületoe 
és a kapun belül jobbfelé né-
zel, rögtön szembetalálod ma-
gad a matematikus-vegyész 
pártalapszerv faliújságjával. 
De ml üti meg elsőnek a sze-
medet? A „Faliújság" címszó 
alatt ott virít piros betűkkel 
az utolsó szám keltezése: clec. 
19. Január 20-át irtunk a fa-
liújság megtekintésekor, köz-
ben tehát egy egész vizsga-
időszak telt el. A TTK fali-
újságjai számára azonban 
(mert nemcsak a Béke-épület 
faliújságja található hasonló 
állapotban) ez holtidény volt. 
Vajon azt kell-e hinnünk a 
TTK-ról — miként a Jogi 
Karról is —. 'hogy ott „szak-
barbárok" élnek, akik kuc-
kójukba húzódva csupán ta-
nulnak és nem hajlandók 
egyébről tudomást szerezni? 

Továbbmegyünk, a 
Pedagógiai Főiskolára. 

Itt a. pártalapszerv faliújság-
ján Geréb György főiskolai 
tanár cikke fogad bennünket, 
amely „A vizsgák sikeréért" 
címmel beszámol a főiskolai 
hallgatóság egyre öntudatoso-
dó magatartásáról, kölcsö-
nös segítőkészségéről és arról, 
hogy mindez eredményekben 
is megmutatkozik. E kétség-
telenül szükséges cikk mellett 
azonban hiányolnunk kell a 
vizsgaeredmények konkrét 
ismertetését és a minden bi-
zonnyal meglévő hiányossá-
gok feltárását. Ügy gondol-
juk, hogy ez összefüggésben 
lehet azzal az általános hibá-
val, hogy 'a főiskolai párt-
alapszerv faliújságja állan-
dóan mindössze két cikkből 
áll. 

A DISZ faliújságja itt sem 

akart tudomást szerezni a 
vizsgákról. Félő, hogy ez azt 
jelenti: a hallgatók itt sem 
vonhatók be ilyenkor társa-
dalmi munkába, még oly.m 
kevésre sem, mint egy-egy 
faliújságcikk megírása. Hi-
szen az említett egyetlen cik-
ket is tanár írta. Hát a hall-
gatóknak • nincs szavuk a 
vizsgákról? 

Mindez azt mutatja, hogy 
az említett karokon a fali-
újságok nem szolgáltak a 
vizsgaidőszakban harci esz-
közül, az emiitett karokon 
a párt- és DlSZ-szerveze-
tek hangja — buzdító, se-
gitő, s ha kell: bíráló hang-
ja! — nem hallatszott. 

Nem tudjuk, hogyan érvé-
nyesültek az agitáció egyéb 
formái, például a népnevelő-
munka. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy egy jó faliújság 

'nagy mértékben hozzá tud 
járulni jobb eredmények el-
éréséhez, s ezt a lehetőséget 
súlyos hiba ki nem használni, 

i Kedves faliújság-felelős, 
faliújság-aktivista elvtársak, 
felelős vezetőségi tagok az 
említett Karokon! Ügy lát-
szik fel kell hívni a figyel-
meteket arra, hogy párt-
munka. DISZ-munka szüksé-
ges a vizsgák alatt is! Ennek 
nem akadályoznia, hanem 
elősegítenie kell a vizsgaered-

mények lé t re jö t té t . . . Hogy 
¡ez frázis? Igen, annak tűnik, 
de ott, ahol nem ennek meg-
felelően cselekszenek, még-
is csak meg kell említeni! . . . 

Menjetek el az Ady-téri épü-
let II. emeletére és nézzétek 
meg a , 1 

| „Szegedi B0laé»au't, 
a Bölcsészettudományi Kar 
párt- és DISZ-szervezetének 
közös faliújságját. Ezen fo-
lyamatosan olvashattunk vizs-
gahíradót, megtudhattuk, kik 
szerepelnek jól o vizsgákon 

! és kik rosszul; külön tudo-
|mást szerezhettüvík a mun-
kás-, paraszt- és szakérettsé-
gis hallgatók teljesítményé-
ről; csoportteljesítményeket 
is megismerhettünk, szatiri-
kus formában vetődtek fel a 
hibák (pl. „A p-skázás tíz-
parancsolata") stb. A faliúj-
ság lényegében teljesítette 

: feladatát, érezni lehetett, 
i hogy az ifjúság dolgozik ra j -
ta, hogy a kari ifjúság a vizs-
gák sikeréért folytatott harc 
hevében él. Emellett a kan 
ifjúság vizsgaeredménye sem 
keltett csalódást. Tehát nem 
is olyan nehéz a kettő, még 
komoly tanulás mellett sem, 
(mert a bölcsészeknek 
— minden ellenkező híresz-
telés ellenére — elég nagy 
vizsgaanyagjuk volt!) Pró-
báljátok meg ti is a követke-
ző vizsgaidőszakokban! £s 
remélem, ha júniusban kez-
dek arról írni. hogy „a tanul-
mányi munkát elő kell segí-
teni politikai nevelőmunká-
val". akkor már joggal fog-
játok cikkemet feleslegesnek 
tartani. 

Heller Manfréd 

A párt vezető szerepe 
a DISZ m i n d e n n a p i m u n k á j á b a n 

A gyakorlati pedagógiai 
képzés új útjai 

(II. rész) 
A kiképzési idő rövidsége 

és természetesen a hallgatók 
nagy létszáma ebben a vonat-
kozásban igen nagy gondot 
okozott. A munka eredmé-
nyesebbé tétele érdekében 
ezért vezettük be a hallgatók 
számára az ún. hospitálási 
órarendeket. A hospitálási 
órarend lényegében szabá-
lyozta minden egyes hallgató 
elfoglaltságát, ^ olyan formá-
ban, hogy naponta egy-egy 
órát látogatott szaktárgyai-
ból, amelyeket egy-egy meg-
beszélés! óra követett. Ezen-
kívül még egy órát állítot-
tunk be más, főként szaktár-
gyi órák látogatására. így 
minden hallgató napi öt órát 
töltött a gyakorló iskolában. 
A tapasztalat azt mutatja, 
hogy ez a megoldás ebben a 
formában kielégítő, különö-
sen akkor, ha a meglátogatott 
órákat minden tekintetben 
elmélyült megbeszélés, . óra-
elemzés követi. 

A gyakorlati képzés során, 
természetesen, gondoskodni 
kellett arról is, hogy a hallga-
tók ne csak az órák vezetésé-
vel, a tanítás munkájával is-
merkedjenek meg. Be kellett 
őket vezetni az iskola sokol-
dalú életébe, meg kellett ve-

! lük ismertetni az iskolát, an-
nak egész szerkezetét, a ta-
nulószervezetektől egészen az 
oktató-nevelőmunka meg-
szervezéséig. Ez az ismerke-
dés az iskola életével nyil-
vánvalóan nem lehet teljes, 
hiszen a III. évesek ezúttal 
csak megfigyelték, tanulmá-
nyozták az iskolai munkát. 
Azonban ez a tájékozódás to-
vább folytatódik akkor, ami-
kor a hallgatók, IV. éves 
korukban, tanítási gyakorla-
tokra mennek ki az iskolák-
hoz. Gyakorló iskoláink szak-
vezetői ilyen szempontból ko-
moly feladat elé kerültek, 
hiszen hallgatóink között még 
mindig akadtak jónéhányan, 
akik a tanári munkától, a ta-
nári hivatástól húzódoztak. 
Most, a hospitálások befeje-
zése után, nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy 

mindkét gy akorló gimnázi-
umunk igazgatója és szak-
vezetői a tanári hivatásra 

' nevelés ügyében jól mun-
kálkodtak. 

Ezt bizonyítja a többi között 
az is, hogy igen sok hallga-
tónk, akik korábban idegen-
kedtek ettől a munkától, a 
szakvezetők gondos vezetése 
eredményeként megkedvel-
ték a komoly szaktárgyi fel-
készültséget, és az alapos pe-

dagógiai tudást igénylő taná-
ri munkát. 

Az iskola belső élete tanul-
mányozása vonatkozásban 
természetesen különös jelent-
tősége volt a tanítási órák 
megfigyelésének és az órák 
elemzésének. Itt bontakozott 
kl teljes egészében a gyakor-
lati képzés feladata: 

ki kellett alakítani a hall-
gatókban az oktató-nevelő-
munka tanulmányozásának 
megfigyelésének, elemzé-
sének és a tapasztalatok 
általánosításának a készsé-
gét. 
A gyakorlati kiképzésnek 

a korábbi évekből származó 
tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az órák látogatása 
könnyen „nézelődéssé" vál-
tozott, ha a hallgatók megfi-
gyelését nem irányították a 
legnagyobb tervszerűséggé 
Ezúttal gondunk volt arra. 
hogy 

minden meglátogatott órán 
legyenek hallgatóinknak á 
tantárgy természetének 
megfelelő, a tanítás minden 
mozzanatával összefüggő 
konkrét megfigyelnivaló-
ik. 

Ezzel igyekeztünk elérni azt, 
hogy hallgatóink elsajátítsák 
a tanári tevékenység megfi-
gyelésének készségét, és azt, 
hogy megfelelő adatokat tud-
janak gyűjteni a tanítási 
órák leglényegesebb mozza-
natai elemzéséhez, megbeszé-
léséhez, és a tapasztalatok ál-
talánosításához. 

Nem nehéz belátni azt 
hogy az oktató-nevelőmunká 
megfigyelésére, vagy elemzé-
sére és a tapasztalatok általá-
nosítására éppen úgy kell ta-
nítani hallgatóinkat a gya-
korlati pedagógiai képzés so-
rán, mint a gyakorlat más 
feladatainak az elvégzésére. 
Ezen a téren várt igen nagy 
feladat elsősorban szakvezető 
tanárainkra, 

de ezen a téren tettük meg 
az első olyan lépéseket, 
amelyek határozott irányba 
terelték a gyakorlati kép-
zés munkáját. 

Nem elégedtünk már meg az-
zal, hogy a hallgatókat be-
osztottuk a szakvezető taná-
rokhoz, és adott időben „ál-
talános útbaigazításokkal" 
elindítottuk a munkát. Külö-
nös gonddal terveztük meg a 
nevelő-oktatómunka megfi-
gyelésével és az órák elemzé-
sével összefüggő szakvezetői 
és hallgatói tennivalókat is. 

Muhy János 
egyetemi tanársegéd 

Egyetemi és főiskolai 
DISZ-szervezeteink nap 

mint nap bebizonyítják, hogy 
aktívan segítik az egyetemi 
és főiskolai oktató-nevelő-
munkát. Különösen ebben a 
tanévben tapasztalható 
DISZ-szervezeteinknél terv-
szerű, céltudatos munka, ö r -
vendetesen javult DISZ-
szervezeteink politikai neve-
lőmunkája. Egyre kevesebb 
olyan nézettel találkozunk 
DISZ-vezetőink körében, 
mely szerint »az egyetemen 
nem kell a DISZ-nek terv-
szerű politikai, nevelőmun-
kát végezni«. Kezdik meg-
találni DISZ-szervezeteink a 
politikai nevelőmunka vég-
zésének helyes módszereit és 
formáit. Meg kell még itt 
említenünk azt is, hogy 
DISZ-szervezeteink ebben a 
tanévben újra főfeladatnak 
tekintik a hallgatók tanul-
mányi munkájának segítését. 

M i az oka annak, hogy 
DISZ-szervezeteink 

munkája észrevehetően ja-
vult ebben a tanévben? Az, 
hogy DISZ-szervezeteinkben 
javult a pártvezetés. Az. hogy 
a párt vezető szerepe kezdi 
áthatni DISZ-szervezeteink 
mindennapi munkáját. Gon-
doljunk csak vissza a tava-
lyi tanévre, hogy állt a párt 
vezető szerepe pl. az orvos-
kari DlSZ-alapszervezetei-
ben (különösen a III. éves 
alapszervezetben), vagy a 
TTK DlSZ-alapszervezetei-
ben! Olyan volt, hogy a 
pártalanszervezet titkára és 
a DISZ-alapszervezet titkára 
alkalomszerűen »kapcsolatot 
tartott a párt és a DISZ 
között«. 

A párt vezető szerepének 
n fontosságáról az i f jú-

sági szervezetben (különö-
sen a proletárdiktatúra ide-
jén!) nem szabad egy pilla-
natra sem megfeledkezni. 
Erről a kérdésről Sztálin 
elvtárs 1925-ben a követke-
zőket mondotta: 

»A Komszomol for-
mailag pártonkívüli szer-
vezet. Ugyanakkor azon-
ban kommunista szerve-
zet is. Ez azt jelenti, 
hogy a Komszomolnak, 
mint a munkások és pa-
rasztok formailag pár-
tonkívüli szervezetének 
egyszersmind pártunk 
vezetésével is kell dol-
goznia. A feladat az, 
hogy biztosítsa az ifjúság 
bizalmát pártunk iránt, 
biztosítsa pártunk veze-
tését a Komszomolbar. 
A Komszomol ifjúságá-
nak nem szabad megfe-
ledkeznie arról, hogy a 
párt vezetésének bizto-
sítása a legfőbb és a leg-
fontosabb a Komszomol 
egész munkáiára. A 
Komszomol ifjúnak nem 
szabad megfeledkeznie 
arról sem. hogy a Kom-
szomol e vezetés nélkül 
nem tudja teljes>'íeni fő 
feladatát — a munkás-
paraszt ifjúságnak a pro-
letárdiktatúra és a kom-
munizmus szellemében 
való nevelését«. 

(Lenin—Sztálin: Az if-
júságról. 163. old.) 

G ztálin elvtársnak e ta-
nítása teljes egészében 

érvényes a DISZ-re is. Ezt 
húzta alá a DISZ II. kong-
resszusa. A DISZ II. kong-
resszusa pontosan, félreért-
hetetlenül meghatározta, 
hogy mit jelent a pártveze-
tés a DTSZ-ben: 

»A pártvezetés azt je-
lenti. hogy szövetségünk 
egész tevékenységével a 
párt fő irányvonalának 
diadalrajutását szolgálja. 
A pártvezetés megköve-
teli, hogy valamennyi 
szervezetink küzdjön a 
párt politikájának mc«-
valósft<í<-dért, a pártha-
tározatok végrehajtásá-
ért«. 

A tapasztalat azt mutat-
•f*- ja. hogy a DISZ min-

den eredményének és jövő 
sikereinek legfőbb forrása a 
pártvezetés. Általános érvé-
nvű szabály: ha a pártveze-
tés áthatja a DISZ minden-
napi munkáját, akkor a 
DISZ a legnehezebb felada-
tot is képes megoldani és 
fordítva; ha a pártvezetés 
mechanikus, formális, akkor 
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a DISZ a legkönnyebb fel-
adatot sem képes jól megol-
dani. Ezt világosan megmu-
tatja a már említett TTK 
DISZ-szervezetek munkája. 
Ebben a tanévben a TTK 
DISZ-szervezet komoly ered-
ményeket ért el (különösen 
az I. és II. éves DlSZ-alap-
szervezetek), mind a politi-
kai nevelőmunka, mind a 
tanulmányi fegyelem terén. 
Ez elsősorban azzal magya-
rázható, hogy a DlSZ-szer-
vezetek igényelték a párt-
alapszervezet, a pártcsopor-
tok útmutatását, segítségét, 
amelyet minden esetben meg 
is kaptak. 

Italában a felső-évesek 
(IV—V. év) Dísz-

munkája — különösen az 
Orvosegyetemen — nem 
megfelelő. Ezt mutatta ások 
éves tapasztalat. Az Orvos-
egyetem jelenlegi V. évfo-
lyamának DISZ-szervezete 
megcáfolta azt a nézetet, 
hogy »nem lehet kívánni a 
felsőbbéves DlSZ-szerveze-
tektől, hogy rendszeres DISZ-
életet éljenek«. Ebben a fél-
évben egyik legjobban dol-
gozó DISZ-szervezet az Or-
vosegyetemen az V. éves 
DISZ-alapszervezet volt. En-
nek az oka mindenekelőtt 
abban van, hogy az V. éves 
DISZ-alapszervezet vezető-
sége és a pártcsoport között 
állandó a kapcsolat. A párt-
csoport rendszeresen beszá-
moltatja a DISZ-alapszerve-
zet vezetőségét a végzett 
munkáról, támogatja az 
alapszervezet helyes kezde-
ményezéseit, egyszóval be 
tudja vinni a pártcsoport a 
párt politikáját, szellemét a 
DISZ mindennapi tevékeny-
ségébe. Ugyanezt lehetne el-
mondani a Bölcsészeti Kar 
DISZ-alapszervezet munká-
jú ig. 

^yanakkor ellenkező 
példákat is szolgáltat-

nak DISZ-alapszervezeteink. 
Rosszul dolgoznak például 
az Orvosegyetemen a IV. 
éves orvos, II. éves gyógy-
szerész DlSZ-alapszerveze-
tek, az említett TTK IV. éves 
DISZ-alapszervezet stb. Ezek 
a DISZ-alapszervezetek leg-
jobb esetben is csak formá-
lis kapcsolatot tartanak a 
pártalapszervezetekkel, a 
pártcsoportokkal. 
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ISZ-szervezeteink mun-
kájának további előre-

haladása szempontjából dön-
tő kérdés a pártvezetés gya-
korlati módszereinek kiala-

i kítása Ezen a területen párt-
' alapszervezeteink a DISZ-szel 

együtt megtették már az el-
ső lépéseket. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy nagyon helyes 
az a módszer, ha a párttag-
ság és a DISZ-tagság a leg-
fontosabb kérdéseket közö-
sen megvitatja. 

Jelenleg egyetemünkön 
és főiskolánkon igen 

fontos kérdés a fiatalok ne-
velésének kérdése. Helyes 
volt az a kezdeményezés, 
hogy a párt- és az államve-
zetés nevelési kérdések meg-
vitatásába a DISZ-t is be-
vonta Helyes az, hogy egyes 
alapszervezetek a pártcso-
portokat kötelezik a DISZ-
alapszervezetek állandó se-
gítségére. (Sajnos, nem min-
den pártcsoport tekinti ezt 
ma még rendszeres feladatá-
nak). Szükséges az is. hogy 
a párttaggyűlések rendszere-
sen foglalkozzanak a DISZ-
alapszervezetek munkájával. 
Tudni kell a DlSZ-vezetők-
nek, de a DISZ-tagságnak is, 
hogy a párttaggyűlések a 
most újjáválasztott pártveze-
tőségek egyik legfontosabb 
feladatául jelölték ki a DISZ 
munkájával való mindennapi 
foglalkozást. Mivel azonban 
még csak kezdeti siketeket 
értünk el, állandóan keresni 

l kell — különösen DlSZ-veze-
tőinknek — a pártvezetés 
biztosításának helyes mód-
szereit. 

ÍVJ indennapi tetteinket 
hassa át az a tudat, 

hogy a párt mindig mellet-
tünk állt és ne feledje egyet-
len DISZ-funkcionárius és 
DISZ-tag sem azt, amit a 
párt Központi Vezetősége 
üzent a DISZ II. kongresszu-
sához: 

» . . . Az ifjúsági szö-
vetség minden tagja vés-
se mélyért emlékezetébe, 
hogy sikeres munkájá-
nak előfeltétele és leg-
főbb záloga a párt szi-
lárd vezetésének biztosí-
tása . . .« 

RÁCZ JÁNOS 

K o n k r é t c é l o k k i f ü z é s e — 
a D S S Z - m u n k a f o n t o s m ó d s z e r e 

Tény, hogy minden munka 
elvégzése előtt valami Íven 
cél áll előttünk. A DISZ-
munka napi és távlati célja 

i kitűzésénél azt kell elérnünk, 
hogy ez a cél ne akármilyen, 
hanem kézzelfogható legyen 
a DISZ-tagok többsége részé-

i re és hogy az lelkesedéssel 
: töltse el a tagságot. Olyan 
feladatokat kell magunk elé 
kitűzni, amelyek átfogják a 
DISZ-munka nemcsak egy, 
hanem több oldalát is, ame-
lyek a tagság érdeklődését, 
együttérzését váltják ki és 
mozgósítják a tagság többsé-
gét. 

Ilyen helyes célkitűzés volt 
a Bölcsészkar DlSZ-vezető-
sége részéről a Kari DISZ-
zászló megteremtése. Ez a 
DISZ-tagok nagy . részét lel-
kesedéssel töltötte el. s ebber. 
a munkában a többség részt 
is vett. Ahhoz, hogy a zászlót 
a Kari DISZ-szervezet meg-
szerezhesse, nagy és egyben 
sokoldalú munkára volt szük-
ség. A DISZ-tagság nagy 

! százaléka a Gencsháti Állami 
Gazdaságban dolgozott és fi-

j ze'ése bizonyos részének 
felajánlásával járult hozzá a 
zászló megteremtéséhez. Aqi-
tációs munkával elértük, 
hogy komoly indok nélkül 

| kevesen maradtak távol. A 
í kollektív munka nagvban hoz-
zájárult ahhoz is, ho«v 

¡közösségi szellem alakult ki 
hoey az alaoszervezetek mind 
jobban megismerték egvmást. 
Azok az elvtársak, akik nem 
tudtak résztvenni a munká-
ban. bizonyos összeget fel-
ajánlottak. hogy ily módon 

¡járuljanak hozzá a zászló 
' megteremtéséhez A zászló-
avató ünnepség előkészítésé-
ben is igen sokan résztvet-
tek. 

A DISZ-munka legfőbb 
célkitűzése az utóbbi időben 

az volt és az elkövetkezőkben 
is az lesz. hogy minél többe:« 
végezzenek DISZ-munkát és 
ezt lehetőleg ne akárhogyan, 
hanem lelkesedéssel, szeretet-
tel végezzék. Ezt pedig első-
sorban helyes célkitűzésekkel 
lehet elérni. A DISZ-munks 
feladata az, hogy neveljen. 
Neveljen a munka szerete-
tére, az egymás iránt való 
szeretetre, nem utolsó sorban 
a haza és a part szeretetére. 
Ezek megvalósítása érdeké-
ben kell megszerettetni a 
DISZ-munkát, hogy ne le-
gyenek olyan DISZ-tagok, 
akiket csak a DISZ-bélyeg 
figyelmeztet havonta egyszer, 
hogy DISZ-tag is. Egyre ke-
vesebben vannak ilyenek, de 
még kevesebbnek kell len-
niük az elkövetkezőkben. 

Kalocsai Elvira 

Ama*ör-*ávo 'ba'á'ó 
közooni épül 
Kounasiban 

1955 májusában Oleg Bje-
lov komszomollsta rádiótech-
nikus és fiatal lelkes segítő-
társat Kaunaszban hozzálát-
tak egy amatőr távolbalátó 
központ építésélhez. A városi 
pártbizottság és a végrehajtó 
bizottság segítségével seré-
nyen haladt a munka. A kau-
naszi polite-hnlkai főiskbla 
hallgatói va!amint a városi 
üzerrfek dolgozói komolvan 
hozzájárultak e nagvszerű 
kezdeménvezés sikeréhez. 

A távolbalátó központ rö-
videsen felépül. Ez lesz a 
Szovjetunió egyik legnagyobb 
amatőr-televíziós központja, 
amelynek adásait még Vilm-
uszban is veszik. A távolba-
látó központ magasbanyúló 

I antennája azt hirdeti, hogy 
¡milyen sokra képes a kom-
! szomol kezdeményezőkészség 
'és állhatatosság. 
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A pártépítés és a DISZ feladatai 
Népi demokráciánk egész 

társadalmi életének legfőbb 
irányítója a Magyar Dolgo-
zók Pártja. Ez a tény meg-
követeli, hogy a társadalmi 
élet kulcspozícióit a párt 
ügyéért következetesen har-
coló, elvhű kommunisták 
töltsék be. Rákosi elvtárs 
mondotta az MDP III. Kong-
resszusán: 

»Olyan kommunistákra van 
szüksége a pártnak és az 
államnak, akiknek nem-
csak a feje, hanem a szíve 
is a helyén van, akiknek 
helytállását a nehéz hely-
zetek csak szilárdabbá te-
szik, akik szívósan, engesz-
telhetetlenül és eredmé-
nyesen harcolnak a bajok, 
a hibák ellen«. 
Népi demokráciánk tízéves 

fejlődése alatt megszilárdult 
pártunk vezető szerepe, ez a 
tény megköveteli, hogy egy-
re több elvhű elvtársat állít-
sunk az állami és pártappa-
rátus vezető posztjaira. Nyil-
vánvaló, hogy a tömegszer-
vezeteknek, így — egyetemi 
vonatkozásban — különösen 
a DISZ-nek elsődleges fel-
adatai közé tartozik, hogy 
kinevelje azdkat a fiatalo-
kat, akik megfelelnek majd 
ezeknek a követelmények-
nek. Gosztonyi elvtárs erről 
így beszélt a DISZ KV ja-
nuár 6-i ülésén: / 

«Az egyetem elvégzése 
után egyetemistáink a szo-
cializmus építésének ve-
zető posztjaira kerülnek s 
ez azt követeli meg, hogy 
a legjobb egyetemistákat 
DISZ-szervezeteink már 
tanulmányaik végzése köz-
ben felkészítsék a párttag-
ságra és javasolják a párt-
ba való felvételre». 
Szervezeteink számára a 

feladat igen sokrétűen és kü-
lönböző formákban jelentke-
zik. 

DISZ-csoportjaink azok az 
egységek, ahol a tulajdon-
képpeni DISZ-élet közvetle-
nül folyik. A csoport tag-
jait — ha helyesen irányít-
juk szervezeteink működését 
— minél nagyobb számban 
be kell vonni a társadalmi 
munkába. Egyetemi DISZ-
szervezeteinket is a párt-
szervezetek irányítják, tehát 
az egyes tagaknak adott 
DISZ-megbizatások egyúttal, 
közvetve pártmegbizatások 
is. Ezek végrehajtása már 
eldönti azt, hogy kit lehet 
DISZ-funkcióba jelölni, eset-
leg párt tagjelöltnek is java-
solni. Természetesen egyéb 
körülményeket is figyelem-
be keli vennünk, ezekre 
azonban később szeretnék ki-
térni. 

DISZ-alapszervezeteink ál-
talában megfelelnek egy-egy 
évfolyam (a Főiskola eseté-
ben egy-egy tanulmányi cso-
port) DISZ-tagságának. Itt 
az alapszervezeti vezetőség, 
személy szerint a titkár ál-
landóan kísérje figyelemmel 
nemcsak a DlSZ-funkcianá-
riusokat, hanem ' az egész 
tagság működését. 

I.egyenck kczdeményezőek 
az alapszervezeti vezetősé-
gek. Szorosan együttmű-
ködve a helyi pártcsopor-
tokkal, kérjenek ezektől 
megbízatásokat és ennek 
megfelelően adjanak fel-
adatokat az egyes párton-
kívüli DISZ-tagoknak. 

Különösen fontos a jól ta-
nuló, tekintéllyel bíró DISZ-
tagok bevonása a szervezeti 
munkába. Kísérjék figyelem-
mel az alapszervezeti veze-
tőségek a területükön műkö-
dő pártonkívüliek munkáját, 
magatartásét és ha megfe-
lelőnek tartják, javasolják 
őket tagjelöltnek. 

Kari vezetőségeink a párt-
alapszervezetekkeP szerves 
kapcsolatot tartanak. Fel-
adatuk ezen a téren az, 
hogy állandóan felszínen 
tartsák a pártépítés kérdését, 
kísérjék figyelemmel sz 
alapszervezetek ilyenirányú 
tevékenységét. Maga a veze-
tőség — illetve a titkár — 
azon igyekezzék, hogy a pár-
tonkívüli vezetőségi tagok és 
a melléjük beosztott aktívák 
munkájukkal kiérdemeljék, 
hogy pártunk tagjelöltjei le-
gyenek. 

Nálunk a jogi karon szá-
mos példája van annak, hogy 
a DISZ jó munkát végzett 
ezen a téren. Gyöngyi Gyu-

la, Nagy Károly, Pócsi La-
jos elvtársak jelenleg állam-
életünk fontos posztján foly-
tatják munkájukat, Takács 

szerintem ennek kell elsődle-
ges szempontnak lennie, hi-
szen mindenki tudja, hogy 
pártunk 

Vezetőségválasztó taggyűlés aGH alapszervezetbea 

Rózsa elvtársnőt most vá- j nizmus eszmei talaján álló 
lasztottuk meg pártalapszer- ; párt. Egyetemi DlSZ-szerve-
vezeti vezetőségi tagnak és ! zeteink munkája nem merül-
még jónéhány olyan elvtárs h e t k i , csak abban, hogy 

Már jóval a taggyűlés előtt 
valamennyi pártcsoportban,' 
de a pártonkívüliek között is 

a marxizmus—leni"- élénk vita indult meg afelett, 
hogy a régi vezetőség tagjai 
hogyan járultak hozzá mun-
kájukkal a pártmunka szín-
vonalának emeléséhez, a tag-

dolgozik pártalapszerveze-
tünkben, akiket a kari DISZ-
szervezet nevelt tagjelöltté, 
illetve taggá. 

Négyéves tapasztalatom az, 
hogy igen sokrétű a pártépí-
tés feladata. Ügyelni kell ar-
ra, hogy a jó tanulmányi és 
társadalmi munka végzése 
mellett megfelel-e az elvtárs 
egyéb követelményeknek is. 
Különösen jelentős, hogy 
meglegyen a tekintélye a pár-
tonkívüliek között, ne legyen 
kifogás . magánélete ellen 
sem. Arra kell gondolnunk, 
amikor valakit javasolunk a 
párt tagjai sorába, hogy al-
ikalmas-e az illető arra, hogy 
rajta keresztül is tisztelje, 
szeresse a pártot ifjúságunk. 
Arról, hogy a világnézeti kö-
vetelményeknek is megfelel-
jen a javasolandó pártonkí-
vüli, nem akarok beszélni, 

egyes pártankívülieket tagje- ság aktivitásának növelésé-

zott a politikai munkán kí-
vül szakmai eredmények-
kel, hiányosságokkal és fel-
adatokkal, sok személyre 
vonatkozó dicséret és bírá-
lat is volt benne. 

Hibaként állapították azon-
ban meg, hogy a beszámoló, 
s talán a vezetőség sem fog-

löltnek javasolnak. Ez csu-
pán koronája az addig vég-
zett munkának és egy újabb 
munka kezdetét jelenti: a 
tagjelöltekkel való foglalko-
zás kezdetét. A pártba való 
javasolást meg kell előznie 
olyan DISZ-munkának, 
amely közelebb hozza az 
egész ifjúságot a párthoz, 
vagy mint Gosztony elvtárs 
mondotta: 

Valamennyi szervezetünk 
legfontosabb feladata és 
kötelessége, hogy az egye-
temi hallgatók szivébe és 
eszébe véssék be ifjúsági 
szövetségünk szent jelsza-
vát: „Hűség a néphez, hű-
ség a párthoz!" 

Simonyi Sándor 
egyetemi tanársegéd, 
a Jogi Kari DISZ-

szervezet titkára 

az Orvosegyetemi PB tit-« 
kára, valamint Törköly elv* 
társ is. A tagság azonban el-
sősorban a maga alapszerve-
zetét nézte csak és szavaza-
tát adta Paréjné elvtársnőre. 

Most, amikor az új vezető-
ségválasztó taggyűlésen túl 
vagyunk, pártéletünk új ta-

hez, a párt és a tömegek kö- laUuxott eléggé a káros, még n u l s 4 g o k ' k a l l e t t gazdagabb. 

A kórbonctani és bonctani vizsgák 
tapasztalatai 

A Kórbonctani Intézetben' sonlította a hallgatókról a 
is elérkeztek a félévi collo-

Iquiumokhoz, melyek a tan-
' szék oktató munkájának sem 
képezik kevésbbé jelentős ál-
lomását, mint a hallgatók ta-
nulásának. Ekkor nyer a tan-
szék először igazán megbíz-
ható képet arról, hogy a hall-
gatók hogyan sajátították el 
az anyagot, ekkor derül ki, 
mennyire volt eredményes a 
tanszék oktató munkája, ek-
kor derül fény az egyes hiá-
nyosságokra, s az itt szerzett 
tapasztalatokon okulva kell a 
második félév folyamán eset-
leg változtatni az oktatás 
módszerem a fennálló hibák 
kiküszöbölése érdekében. 

Az első félév folyamán 
megismert harmadik évfo-
lyamról a tanszéknek, az 
előző évfolyamhoz viszonyít-

katalógus és a gyakorlatve-
zető feljegyzései alapján 
nyert képpel, sőt a hallgatók 
félévi munkáját a colloquiu-
mok elbírálásakor nem egy-
szer tekintetbe is vette. Ismét 
bebizonyosodott, hogy néhány 
ritka kivételtől eltekintve, 
azok a hallgatók, akik a fél-
év folyamán nem hiányoztak 
s a gyakorlatokon érdeklő-
dést mutattak, lényegesen 
jobban voltak felkészülve, 
mint azok, akik sokat hiá-
nyoztak, vagy pedig, ha je-
len is voltak a gyakorlatokon, 
ott passzív magatartást tanú-
sítottak. Ezek alapján, né-
hány részletkérdéstől elte-
kintve, legfontosabb tanul-
ságként az vonható le a col-
loquiumok alapján, hogy a 
második félév folyamán min-

nyek idején. Éppen ezért az 
ú j vezetőségnek az-legyen az 
egyik fontos feladata, hogy a 

eredmények nagyok% de még 
tovább kívánja azt növelni a 
tagság. Bírálatok hangzottak 
el az orvosegyetemi párt VB 
felé is, amely keveset foglal-
kozott — az utóbbi időktől el-
tekintve — az alapszervezet-

zötti kapcsolat kiszélesítésé- esetenként meglévő jobbol-
hez dali elhajlásokkal 

Ha visszapillantunk a leié- I A beszámolóhoz szép szám-
pő vezetőség munkájára, mai hozzászóltak, «.e még jó-
megállapílhatjuk: sok Jel- val aktívabb színesebb, szín-
adatot oldott meg szép ered- vonalasabb hozzászólások 
ménnyel. Kezdetben a tag- szükségesek tagságunk részé-
ság, ha nem is bizalmatlanul, ről ilyen és hasonló esemé-
de némi fenntartással fo-
gadta a vezetőséget. Ez abból 
adódott, hogy két olyan elv-
társ — Albert, Paréjné elv-
társak — kerültek a vezető-
ségbe, akik még a munkate-
rületen is újak voltak, viszont 
a házi műhelyből beválasz-
tottak — Nagymihály és 
Rácz elvtársak — sem ren-
delkeztek kezdetben olyan ta-
pasztalattal, hogy biztos kéz-
zel és jól átgondoltan, min-
den körülmények között a 
párt politikájának következe-
tes betartásával tudtak volna 
a kérdésekihez nyúlni. 

EzeSken a kezdeti nehézsé-
geken azonban a vezetőség 
hamar túlnőtt és munkáját 
ha nem is hibamentesen, de 
becsületesen ellátta. A lelépő 
vezetőségi tagok kétéves ál-
dozatkész munkája meghozta 
gyümölcsét. Párttagságunk 
átérezte nagy és felelősség-
teljes feladatát, amikor össze-
ült, hogy az elkövetkezendő 
két esztendőre nábizza magát, 
a Gazdasági Igazgatóság po-
litikai vezetését olyan elv-
társakra, akik képesek a párt 
politikáját az eddiginél is kö-
vetkezetesebben betartani, és 
ami a legdöntőbb, betartatni 
a tagsággal és a pártonkívü-
liekkel is egyaránt. 

A titkári beszámoló széles 
alapokra épült fel. Erintet-
te a GH csaknem minden 
munkaterületét. Foglalko-

Elsősorban maga a tagság 
mutatott rá, hogy milyen 
nagy fontossággal bír. ha 
a felsőbb szervek minél 
több esetben résztvesznek 
taggyűléseinken, mert 
iránymutatással, egészsé-
ges bírálattal nagy nevelő-
hatást tudnának gyakorol-
ni. 

Megmutatkozott, hogy az 
tagsággal még többet, sokkal alapszervezetnek még meny-
többet foglalkozzon, neveije nyivel többet kell törődni az 
tovább a pártszerű bírálat és ; egyes személyekikel, hogy 
önbírálat harcos, bátor alkai- ' ezen keresztül a tagság prob-
mazására. A hozzászólásokból lémájét megismerhesse. Csak 
kiderült, hogy bár az elért• javuló politikai munkával és 

a termelés fokozásával va-
gyunk képesek elérni azokat 
a feladatokat, melyeket pár-

! tunk a II. ötéves tervben dol-
gozó népünk elé kitűzött. Ki-

Itünt a szavazás alkalmával, 
ihogy egyes elvtársak hibáz-

tel. pedig az egyetem gyó- j tak azzal, hogy az egyszerű 
gyító és kutató munkájának emberek türelmes nevelése 
igen nagy segítséget jelent a helyett a jelentkező hibák 
GH jó munkája. Ezt a mun- egyszerre való felszámolását 
kát — kérte a tagság — ne- tűzték ki célul. Szükségsze-
csak akkor nézzék meg, ami- rúen jelentkezett tehát az él-
kor a hibák bekövetkeztek, jövendő vezetőség számára 
hanem jó iránymutatással ve-
gyék elejét az ilyen jelensé-
geknek. 

A hozászóLások után meg-
kezdte munkáját a jelölőbi-
zottság. A jelöltek személyét 
kevésbé vitatta a tagság, mi-
vel azokat munkájukon ke-
resztül közvetlenül ismerték. 
Az öt jelöltön kívül még két 
személyt jelöltetett a tagság, 
Paréjné és Fenyvesi elvtár-
sat. A káderfejlesztés kérdé-
sében helyes, ha párttagjaink 
kellően támogatják felettes 
szerveinket. Erre rámutatott 
Vereska elvtárs, a Városi PB 
küldötte és Szilárd elvtárs, 

új feladatként, hogy az egyéb-
ként pártjukat, murikájukat 
szerető egyszerű dolgozókat 
szívós, kitartó munkával ne-
velje, a dolgozók tudását, lá-
tókörüket szélesítse. 

Kívánjuk az ú j vezetőség-
nek. hogy minden kérdésben 
kollektív munkával őrizze 
meg a párt tisztaságát. Vonja 
be a pártonkívüli dolgozód 
legszélesebb rétegeit minden 
feladat megoldásába és akkor 
hisszük, hogy újabb két esz-
tendő eltelte után gazdag 
eredményekre pillanthatunk 
vissza. 

D. J. 

Segítsük a tanulr'st, neveljük a hallgatókat 
a szakma szeretetére 

Ormos Jenő főorvos vizsg áztatja a III. éves hallgatókat. 

va, általában jó véleménye 
alakult ki. Bár a hiányzások 
még mindig elég gyakoriak 

I voltak, a hallgatóság sokkal 
nagyobb része mutatott élénk 
érdeklődést, mint tavaly, s a 
gyakoratokon, a visszakérde-
zések foyamán úgy látszott, 
hogy általánosságban elég jó 
évfolyamról van szó, úgy 
hogy a tanszék nagy várako-
zással tekintett a colloquiu-
mok elé. Az évfolyam na-
gyobb részének vizsgázása 
után meg lehet állapítani, 
hogy a hallgatóság többsége 
a tananyag lényeges részével 
általában tisztában van, azon-
ban alig vannak, aikik az ao-
róbb részletekig menő pontos 
tudással rendelkeznének. Kii 

! vételt képez többek között 
' Dobranovits Ilona, Kerényi 
, Tamás, Vecsei Ferenc, öt jós 
! Lajos és Laub Margit, ők ki-
emelkedő tudásról tettek ta-
núságot. Azoknak is kicsi vi-
szont a számuk, akik a to-
vábbi tanulmányok megérté-
séhez szükséges minimális 
tudással sem rendelkeznek, s 
ezért elégtelen osztályzatot 
kaptak: az eddigi 78 coHo-
quáló között 6-an voltak. A 
colloquiwmok eddigi 3,8-as 
átlageredménye jobb a tava-
lyinál, amiben a hallgatóság 
összetételén kívül feltétlenül 
lényeges szerepet játszik, 
hogy Korpássy Béla profesz-
szor tollából a félév folyamán 
igen jó jegyzet jelent meg. 

A collcKiuiumok eredményét 
a tanszék mindig összeha-

den erővel az absentiák csök-
kentésére kell törekedni és 
arra, hogy a hallgatók az elö-

Pártunk Központi Veze-
tőségének az egyetemek ta-

nulmányi és politikai helyze-
Uéről szóló határozata és a 
j DISZ KV. III. teljes ülése 
| igen komoly bírálata a sze-
! gedi egyetemi és főiskolai 
| DISZ szervepetek tanulást 
j segítő munkájának is. Két-
I ségtelenül tovább javult az 
j elmúlt évben a tanulmányi 
fegyelem, csökkent a hiány-
zások száma .és ebben DISZ 
szervezeteink nevelő munká-
jának része van, de nem kö-
vette ezt a tanulmányi szín-
vonal fokozatos és tartós 
emelkedése 

| számszerű eredményekben 
j lemérhetőep nem. 

Az ú j ösztöndíjrendszer 
serkentő hatását DISZ veze-

i tőink jórésze egyedüli esz-

valamennyi DISZ szervezet-
nek az egyetemi DISZ bizott-
ságtól a DISZ csoportokig. 
Fel kell újítani az elvtársi 
segítségnyújtás régen bevált 
módszereit 

Nagyobb figyelemmel kell 
kísérnünk a munkás és 
paraszt származású hallga-
tók és szakérettek tanulá-

sát. 
DISZ csoportjainkban ki 

kell alakítani a tanulás he- irányulnak, hogy kisebb cso 

az 
az 
és 

adásokon adnak számot 
évfolyam, a kar, esetleg 
egész egyetem oktatói 
hallgatói előtt. Kérjenek fel 
DISZ szervezeteink szakmá-
juk tudósai, gyakorlati szak-
emberei közül előadókat, 
akik ismertetik munkájukat, 
eredményeiket, szakmájuk 
nehézségeit, perspektíváit. 
Igen helyesek azok a kezde-
ményezések, ) amelyek arra 

lyes, legalkalmasabb módsze-
reit, tanszékek tanácsainak 
figyelembevételével. DISZ 
szervezeteinknek törekedni-

legalább is ök kell arra, hogy egyetemi 
és főiskolai hallgatóinkban 
fokozatosan növekedjék, el-
mélyüljön a szaktárgyuk, 
szakmájuk iránti szeretet. 
Hogy szakmájuknak alkotó 

adAsokonVs „ « „ ; 1 k ö z n e k tartotta a tanulmányi ' szakemberei legyenek, adásokon és a gyakorlatokon ff,DV(1i„m ^ . u i 
ne csak testben, hanem lélek-
ben is jelen legyenek. 

A bonctani kolloquiumokra 
az egész első félév folyamán 
rendszeresen folytak az elő-
készületek. Mind az első, 
mind a második évfolyam 
időnkint beszámolt egy-egy 
boncolási gyakorlaton az 
anyag ismeretéről. Közvetle-
nül a vizsgák előtt a tansze-
mélyzet consultatiokat tartott 
a hallgatóság részére. A lel-
kiismeretes felkészültségnek 
meg Is van az eredménye. Dr. 
Nagy István docens és dr. 
Kozma Márta adjunctus egy-
behangzóan jobbnak ítéli 
meg az idei vizsgák eredmé-. t k . . . 
nyét a tavalyinál. Az első év-1 Yet , - ?KePPen 

folyamon eddig 3.7, a ^ o - ^ t A * 
dikon 3.8 az atlagos vizsga-
eredmény. Érdekes, hogy alig 
tapasztalnak a hallgatókon 
vizsga-lázat, a fegyelem te-
rén sincs semmi kifogásolni-
való. Mindkét évfolyamon a 
vizsgák több mint 00 százalé-
ka jeles vagy jó. 

Legszebben feleltek az elcő 
évfolyamon Szentes István, 
Tüske Gyula, Kerekes Erzsé-

fegyelem megszilárdítására, 
a tanulmányi eredmények fo 
kozására és elfelejtették, 
hogy az ú j ösztöndíjrendszer 
csak a szívós és kitartó segí-
tő és nevelőmunka mellett 
eredményezheti mindazt,, 
amit puszta létezésétől vár-
tak. Ebből következett, hogy 
az egyetemi tanulmányi mun-
ka követelményeinek eme-
lésével párhuzamosan DISZ 
szervezeteink egyrésze le-
mondott az elvtársi segítség-
nyújtás régi, bevált módsze-
reinek alkalmazásáról, mond-
ván: „A tanulás pénzkérdés, 
mindenki maga dolgozzék 
meg az ösztöndíjáért". Kö-

a hallgatók 
gyen'gébbek 

segítésével csak a tanszékek-
nek kell törődniök. Távolról 
sem így van. 

Egyetemi DISZ szervezete-
inknek első és legfontosabb 
feladata, hogy elősegítsék a 
polítikai'ag és szakmailag 
jól képzett szakemberek 
nevelését az egyetemen és 
a főiskolán. 

„Pártunk politikájának va-
bet, Szendrci Etelka évfo- lóraváltásáhöz, a szocializmus 
Iyamtitkár és Ohát Ilona. A j felépítéséhez arra van szük-
második évfolyamon is van- ség. — mondotta Gosztonyi 
nak kiemelkedő előmenetelt j elvtárs a K. V. ülésén — 
felmutató hallgatók: Sági,hogy minden egyetemi hali-
István. Szalisznyó Katalin, 
Marhás Zsuzsa, Endrődi Já-
nos, Badó Zoltán, Szekszár-
di Tamás, Pálka Lajos és Sü-
megi Gyula. 

gató művelt, öntudatos, poli-
tikailag szilárd, szakmailag 
jól'képzett szocialista szak-
emberré váljék." E feladat 
megoldásán kell dolgoznia 

Tudományos diákköreink 
és szakköreink munkája és 
eddigi eredményei azt bizo-
nyítják, hogy növekszik hall-
gatóink tudományos érdeklő-
dése, fejlődik szakmai tudá-
suk. 

Egyre többen vannak, aldk 
a tudományos diákkörökön 
kívül is elmélyültebben 
foglalkoznak szaktárgyuk-
kal. 
Ezeket az eredményeket 

fel kell használnunk arra, 
hogy hallgatóink többségének 
érdeklődését felkeltsük szak-

portok tanulmányi kirándu-
lást tesznek jövendő munka-
helyükre. Tovább kell fejlesz-
teni azt a helyes kezdemé-
nyezést, hogy egyetemi és 
főiskolai hallgatóink 'középis-
kolai szakkörök és úttörő-
csapatok vezetésében vállal-
nak munkát, egyrészük pedig 
üzemi problémák megoldásá-
ban nyújt segítséget. 

Pártunknak, dolgozó né-
pür^knok nem mindegy, hogv 
milyen felkészültségű é-*.ei-
miség hagyja el egyetemein-
ket, s hogy a szegedi egye-
temről és főiskoláról mtlyen 
szakemberek kerülnek ki, 
abban pártszervezeteink, ok-
tatóink mellett igen komoly 
felelősség hárul a DISZ szer-
vezetekre is. Éppen ezért hív-
ja fel a K. V. III. teljes ülé-
se valamennyi DISZ Bizott-
ság, alapszervezet és DISZ 
csoport figyelmét arra, hogy 
,a tanulmányi munka segí-

tárgya iránt, túl az egyetemi tése, a hallgatók tudományos 
program kötelező anyagán, munkájának fokozása, szak-
Helyes. ha a tudományos di- maszeretetük elmélyítése el-
ákkörök, szakkörök nyilvá- sőrendű kötelességük", 
nos vitaüléseken, kisebb elő- ' Nagy István 

I F J Ú S Á G ! 
Tavasz tavában áradó szívek! 
Fiúk s leányok égre nyílt 

szemében 
Vidáman leng a játszi szellő, 

kéken 
S ezer jövendő, csöpp gyerek 

tipeg. 
S ezer remény! — mely 

teljesül ragyogva, 
a fémbe forr; s az új családi 

ház, 
a zúgó bánya mélye: rá 

vigyáz, 
a kéz szövi, hamár fonálba 

fonta. 

E féktelen, dc bölcs és dús 
erő 

mindent elönt erős igába 
hajtva, 

csiholva mindenütt a szent 
tüzet! 

Hazát, jövőt, utódot érlelő, 
lobogjon égig egyre ú.i 

tüzed: 
ifjú szívek gigászi forra-

dalma! 

Magyar Vince László 
II. éves joghallgató 
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„Magyar barátaim közölt töltött órák 

mindig emlékezetesek maradnak számomra" 
Levél Varsóból 

A Varsói Egyetem aspirán-
saként két hetet töltöttem 
Szegeden, Kiss professzor in-
tézetében, az Általános és 
Fizikai Kémiai Intézetben. 
Ezen pár sorral most azokról 
az élményekről szeretnék be-
számolni, amelyekben a Sze-
gedi Egyetemen való tartóz-
kodásom alatt részem volt. 
Az első és legfontosabb élmé-
nyem az a baráti fogadás és 
szívélyes vendéglátás volt, 
amellyel már ottartózkodá-
som első napjaiban találkoz-
tam. Kiss professzor intéze-
tét azért kerestem fel, hogy 
ott azokat a szakismereteket 
és tapasztalatokat közelebb-
ről és részletesebben áttanul-
mányozzam, amelyek elsősor-
ban az elefktrolitoldatok ab-
szorpciós színképeire vonat-
koznak és amelyek nálunk 
Lengyelországban csak álta-
lánosságban ismeretesek. 
Számomra az Intézetben való 
tartózkodásom alatt szerzeit 
tapasztalataim igen előnyö-
sek voltak. Kiss professzor, 
amikor az utolsó beszélgeté-
sünk alkalmával meglehető-
sen akadozva köszönetet 
igyekeztem mondani a segít-
ségéért, a következőket vála-
szolta: „egy kutató tudósnak, 
alki valamilyen problémával 
kapcsolatosan többet tud és 
ért, mindig maradéktalanul 
meg kell adnia minden se-
gítséget egy olyan fiatal ku-
tatónak, aki hozzá iiyen se-
gítségért fordul". 

A majd mindennapos meg-
beszéléseink során, amelye-
ket az elektrolitoldatok ab-
szorpciós színképeivel kap-
csolatban folytattunk, igen 
sok esetben megvilágította 
előttem az egyes fényelnye-

lési problémák helyes értel-
mezését, és azt, hogy milyen 
módszerekkel és nézetekkel 
kapcsolatban vizsgálják ma 
Magyarországon az abszovp-. 
ciós spektroszkópia modern 
problémáit. 

Az Altalános és Fizikai Ké-
miai Intézetben végzett tanul-
mányaimon. és megbeszélé-

'seümen kívül alkalmam volt 
az egyetem más kémiai inté-
zeteit is meglátogatni. Ha-
sonló mély benyomást keltett 
bennem ezekben az intézetek-
ben is tapasztalható igen 
élénk és magasszínvonalú tu-
dományos kutatás. Egy olyan 
kutatónak, mint nekem is, 
aki a II. világháborúban erő-
sen lerombolt és sok kárt 
szenvedett Varsóból jöttem, 
ezenkívül igen feltűnő volt a 
tudományos folyóiratoknak 
és szakkijnyveknek hatalmas 
gyűjteménye az egyes intéze-
tek könyvtáraiban. Maga az 
Egyetem és különösen a ké-
miai intézetek igen tágasak-
nak és tisztáknak tűntek-

Az Acta Chemica Minera-
lógica et Physica régebbi kü-
lönlenyomatainak számos 
ajándékképpen kapott példá-
nyát vittem magammal, ami-
kor kéthetes tanulmányutam 
után elhagytam Szegedet, és 
azzal a gondolattal távoztam, 
hogy magyar barátaim kö-
zött töltött órák mindig igen 
emlékezetesek maradnak szá-
momra. 

Végül mégegyszer szeret-
ném megragadni az alkalmat, 
hogy szívbőljövő köszönete-
met fejezem ki azért a baráti 
fogadtatásért, amelyben Kiss 
professzor és munkatársai ré-
szesítettek. 

Libus Wlodzimierz 

Spektroszkópiai ankét 
a Természettudományi Karon 

A Magyar Tudományos 
Akadémia Fizikai Főbizott-
sága és Abszorpciós Spekt-
roszkópiai Szakbizottsága ja-
nuár 27-én Szegeden ab-
szorpciós spektroszkópiai an-
kétot rendezett. Az ankéton 
az Abszorpciós Spektroszkó-
piai Szakbizottság tagjai, va-
lamint szegedi, budapesti, 
veszprémi kuta tók is részt-
vettek. 

Az ankét keretében nyolc 
előadás hangzott el. A Kísér-
leti Fizikai Intézet részéről 
Ketskeméty István az oldatok 
fényelnyelésének elméletéről, 
Dombi József és Horvai Re-
zső a reabszorpciónak a fluo-
reszcencia-színképekre gyako-
rolt befolyásáról. Dombi Jó-
zsef, Horvai Rezső és Sár-
leány Béla pedig a fotoelekr-
ronsokszorozós abszorpciómé-
rés pontosságáról tar tot t elő-
adást. Az Általános és Fizi-
kai Kémiai Intézet részéről 
Szepesy Gábor heterociklusos 
bázis fényelnyelésére, Csá-
szár József (helyett betegsége 
miatt Kiss Árpád professzor) 

nikkel-komplexek fényelnye-
lésére. Bán Miklós a stílben 
Sáv-maximumai helyének ki-
számítására, Híres József a 
Schiff-bázisokra, Horváth Er-
zsébet pedig a dhrysen fény-
elnyelésére vonatkozó vizsgá-
lataikat ismertette. Az elő-
adásokat élénk, ta r ta lmas vi-
ták követték, amelyekből a 
további kutatások számára 
sok hasznos szempont alakult 
ki. A Szakbizottság kibővített 
ülése az ankétot joggal ér té-
kelte minden tekintetben igen 
sikeresnek és hasznosnak. 

Az előadások után az ankét 
résztvevői megtekintették a 
Kísérleti Fizikai Intézet és az 
Altalános Fizikai Kémiai In-
tézetet. 

A tervezett hasonló anké-
tek sorában a Szegeden ta r -
tott ankét volt az első és 
örömmel á l lapí that juk meg 
sikerességét. A hazai kutató-
sok koordinálását, a hasonló 
szakterületen működő kuta-
tók együttműködését nagy-
mértékben elősegítette. 

Uj képes folyóirat jelent m e g 
Üj képes folyóirat indult 

novemberben Képes Magyar-
ország címmel. Honismertető 
folyóirat, amely a magyar 
haza legszebb t á ja inak , tör-
ténelmi múltú városainak, 
szocialista létesítményeinek, 
népművészetének rendszeres 
megismertetését tűzte ki cél-
jául. Nagyon hiányzott ez a 
f a j t a újság a magyar sa j tó-
ból. Az egyre növekvő bel-
és külföldi idegenforgalom 
érdeke egyformán megkíván-
ta létrejöttét. A Képes Ma-
gyarország azonban nemcsak 
havonta megjelenő útikalauz, 
hanem ugyanakkor hazasze-
re te t re vezérlő kalauz is, Hi-
szen az ország szépséges vi-
dékeinek megmutatásával a 
szülőföld, a honi t á j szerete-
tére is buzdít. 

A Képes Magyarország ja-

nuár 20-án megjelent har»» 
madik száma ismerteti az 
1956. évi idegenforgalmat, 
képes r iportban m u t a t j a be a 
téli Hajdúszoboszlót, r iportot 
közöl a Keleti Főcsatorna 
építkezéséről, ezenkívül az 
ú j szombathelyi római kori 
leletekről, Aggtelek ú j bar -
langcsodáiról, a magyar tu -
risták szovjetunióbeli látoga-
tásáról, a tatai várról és vé-
dett területéről közöl többek 
között illusztrált cikkeket. 

Sport, divat , keresztre j t -
vény egészíti ki a 24 oldalon 
megjelenő j anuár i számot. 

A folyóirat á ra 3.— Ft. 
Előfizetni lehet a postahiva-
talnál, az IBUSZ irodákban, 
vagy levelezőlapon a lap k i -
adóhivatalánál, Budapest, VI. 
Lenin kr t . 67. 

A fudományos élet" eseményeiből 

Hogyan nyertem el „ I z Oktatásügyi 
Minisztérium feliigye!e:e alá tartozó intézmények 
legjobb tűzrendészeti előadója" vándorzászlót 

Tűzrendészeti munkánk 
megjaví tása érdekében az 
Oktatásügyi Minisztérium 
1954-ben vándorzászlót ava-
tott fel azzal, hogy azt min-
den év j anuá r j ában anyagi 
jutalom mellett a legjobb 
munká t végző tűzrendészeti 
előadó kapja meg. 

A vándorzászló elnyerésé-
ér t folyó versenyben az Ok-
tatásügyi Minisztériumnak 
kb. 70 intézménye vett részt. 

A versenybe mi is bekap-
csolódtunk. Először az intéze-
tek tűzrendészeti felelősi és 
aktívahálózatát igyekeztem 
kiépíteni és a szükséges ki-
képzést biztosítani. Legfon-
tosabb feladat volt az egye-
tem területén felszámolni a 
tűzrendészeti szabálytalansá-
gokat és eleget tenni a meg-
előző tűzvédelem követelmé-
nyének. E program megvaló-
sítása azonban 1954-ben csak 
részben sikerült. A tűzrendé-
szeti szabálytalanságok nagy-
részét ugyan felszámoltuk, de 
tűzrendészeti szempontból 
megfelelő szakképzettségű 
aktíva-hálózatot még nem si-
került kiépíteni. Hiányzott a 
politikai felvilágosító munka. 
A dolgozók közömbösen vet-
ték a megelőző tűzrendészeti 
intézkedéseket, hisz mint 
egyesek mondták, „már 30 
éve nem volt tűz az egyete-
men, miért éppen most len-
ne". Így aztán f á jó szívvel 
vet tem tudomásul, hogy a 
vándorzászlót a Miskolci 
Egyetem vitte el, s mi csak a 
második helyre kerül tünk. 

Ez azonban nem keserített 
el, hanem kihívtam az Okta-
tásügyi Minisztériumhoz ta r -
tozó intézmények tűzrendé-
szeti felelőseit ú jabb verseny-
re. Célul tűztem ki, hogy a 
vándorzászlót nekünk kell 
megnyerni. Az egyetem poli-
tikai és állami vezetésétől 
minden támogatást és segít-
séget megkaptam. 

Tűzrendészeti bizottságot 
szerveztünk, előtérbe helyez-
tük a politikai felvilágosító 
munká t és ezzel elértük, hogy 
az intézetek tűzrendészeti fe-
lelősi és aktívahálózata segít-
ségével a tűzveszélyes anya-
gok és elektromos berendezé-
sek tárolásával, illetve hasz-
nálatával kapcsolatos sza-
bálytalanságokat megszüntet-
tük. Nagy segítséget nyúj to t t 

az egyetem házi műhelye, 
ahol mindig nagy súlyt he-
lyeztek a tűzrendészeti sza-
bálytalanságok megszünteté-
sére, mind a szerelési, mind 
az építési m u n k á k területén. 

Az egyetem területén ver-
senyt szerveztünk „A tűzren-
dészeti munkák terén legjobb 
eredményt elérő épület" cí-
mért . 

E munkánkka l sikerült el-
érni azt, hogy az Oktatás-
ügyi Minisztériumban január 
24-én a tűzrendészeti munkák 
1955. évi értékelésével kap-
csolatban tar tot t értekezleten 
elnyerhet tük a vándorzászlót. 

Szabó Vince 
' fsát, . tűzrendészeti előadó 

A budapesti Orvosi Műszer-
gyár dolgozói kiváló orvostudó-
sok segítségével új vizsgálóbe-
rendezést, úgynevezett világító 
agylapot gyártottak. Ezzel a 
műszerrel agyoperációknál az 
agy belső, rejtett részeit is meg-
tudják világítani. Hasonló ké-
szülék lesz a világító gégelap, 
amelyet gégevizsgálatoknál al-
kalmaznak. 

# 

. D. S. Hendry . professzor, a 
nyugat-skóciai mezőgazdasági 
főiskola rektora, aki az angol 
mezőgazdasági küldöttség tagja-
ként tavaly ősszel látogatást telt 
a Szovjetunióban, a földműve-
lésügyi minisztérium skóciai 
osztályának hivatalos közlö-
nyében cikket írt a szovjet me-
zőgazdaságról. A szűzföldek 
hasznosításáról szólva Hendry 
professzor rámutat arra, hogy ez 
„elgondolásában, hősies, lendü-
letében lélekzetelállitó vállalko-
zás, amély méltán kelt lelkese-
dést az emberben", 

* 

Megjelent a Zdorovje (Egész-
ség) című folyóirat első száma. 
A folyóiratot a Szovjetunió Köz-
egészségügyi Minisztériuma ha-
vonta adja ki. Az első számban 
Szergej Kurasov, az OSZSZSZK 
közegészségügyi minisztere cik-
ket írt az egészségvédelmi kul-
túra színvonalának emelkedésé-
ről. A népszerű-tudományos fo-
lyóirat közölte továbbá Jevge-
nyij Pavlovszkij akadémikus 
,,Orvostudomány és földrajz", 
Asot Markoszján „A szív mun-
kája", Nyikolaj Szinyicin pro-
fesszor „ Szervátültetés" című 

cikkét. A folyóirat egyéb anya-
gokon kívül tartalmazza szak-
orvosok válaszait az emberi 
egészséggel kapcsolatos időszerű 
kérdésekre, 

A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának kiadásában meg-
jelent a „Világtörténelem" című 
mű első kötete. A világtörténe-
lem szovjet tudósok sokkötetes 
alkotása és magában foglalja az 
emberiség történelmét a legré-
gibb időktől napjainkig. Az el-
ső kötet az emberi társadalom 
keletkezésével, az ősközösségi 
rendszer első szakaszaival fog-
lalkozik. A kötet az időszámítá-
sunk előtti VIII—IX. századbeli 
Ókori-Görögország történetét is-
merteti. 

A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája 1956-tól 
kezdve „Atomnaja Energj ja" 
címmel ú j tudományos mű-
szaki folyóiratot jelentet 
meg. A folyóirat a hazai és 

\ külföldi tudománynak és 
technikának az atomenergia 
békés felhasználásával kap-
csolatos legújabb eredménye-
iről közöl ma jd eredeti cik-
keket és szemléket. A lap 
következő témákkal foglal-
kozik: atomfizika, a tomener-
gia, atomnyersanyag, rádio-
aktív izotópok alkalmazása, 
atombiztonsági technika. A 
folyóirat az atomenergia bé-
kés felhasználásával foglal-
kozó tudósok és mérnökök 
számára készül, s tíz ív ter-
jedelemben kéthavonként 
egyszer jelenik meg. 

. • 

Az állami politikai irodal-
mi kiadó sa j tó alá rendezi a 
testvéri kommunista és mun-
káspár tok vezetőinek műveit, 
így k iad ják Klement Gott-
wald, Gheorghiu-Dej, Rákosi 
Mátyás, Maurice Thorez, En-
ver Hodzsa műveit . A Kínai 
Országos Népi Gyűlés 2. 
ülésszakának anyaga szintén 
megjelenik. 

Uj egyetemi Acták 
Az „Acta Universitatis 

Szegediensis" következő kö-
tetei és számai jelentek meg 
eddig: 
Sectio Philologia 

Nyelv- és Irodalomtudo-
mány I. kötet. Tanulmánya-
it í r ták: Baróti Dezső, Nyiri 
Antal, Mészöly Gedeon, Ha-
lász Előd, Mór Elemér, Na-
csádi József, Pósa Péter, 
Velcsov Mártonné, Péter 
László. 
Sectio Politico — Juridica 

Tom. I. Fasc. I. II . III. A 
tanulmányok szerzői: Pólay 
Elemér, Bólya Lajos, Hor-
váth Róbert. 
Pars Physica Et Chemica. 
Nova Series. Tomus. I. Fasc. 
1—4. 

A tanulmányok szerzői: 
Fodor Gábor, Kiss József, 
Gombay Lajos, Steiner Fe-
renc. 
Pars Geographia. Tomus I. 
Fasc. 1—4. 

A kötet öt tanulmányt t a r -
talmaz. Szerzői: Wagner 
Richárd, Pálmai Mátyás, 
Wichán Zoltán, Andó Mi-
hály, Kiss Árpád. 
Pars Biologica. Nova series. 
Tomus 1. Fasc. 1—4. 

A kötet tizenkét tanulmá-
nyának szerzője között a kö-
vetkező neveket olvassuk: 
Greguss Pál, Ábrahám Amb-
rus, Bartucz Lajos, Kolozsvá-
ri Gábor, Szalay István, Tí-
már Lajos és Vámos Rezső, 
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A szegedi diákellátással kap« 
csolatban felmerült panaszok ow 
voslásra találtak. A Belkcresket 
delmi Minisztérium Uzemélelrae-
zési Igazgatósága megvizsgálta 
a panaszokat és több intézke-
dést tett a hiányosságok kikü-
szöbölésére. ígéretet kapott az 
Egyetem^ hogy • szegedi telep 
dolgozóinak számát 10 fővel 
emelik. Az étlap összeállitá-
tásnál nagyobb gondot íordjta-: 
nak a házias és kedvelt ételek 
készítésére; 

• 

A Tudományegyetem és Főis-
kola DISZ-szervezetei 1956. feb-
ruár 11-én a Hungária összes 
termeiben farsangi műsoros kar-
nevált rendeznek. 

* 

Ás Orvosegyetemi DISZ 
VÉ 

február 9-től február 11-ig at 
Orvosegyetem 60 DISZ vezető-
jének tanfolyamot rendez, me-
lyen a megyei pártbizottság, az 
Orvosegyetemi Pártbizottság és 
a ÜISZ Központi Vezetőségének 
tagjai tartajiak ^¡adásokat, 

Az Orvosegyetemi DlSZ-bizött« 
ság február 3-án a Hungária he« 
lyiségében műsoros, jelmezes 
bálát rendez, amelynek teljes 
bevételét a szegedi ifjúsági 
üdülő építésére ajánlották fel, 

* i 

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

1*D1( 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadla: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizottsága, a Tudo-
mányegyetem rektora, az Orvos-
esrvelera dékánja, a Főiskola tgaz-
eatóta . a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős verető: Viaeze Győr í r 

— Minden megjárná — 
okoskodott Pálfalvi Gyula, 
egy kicsi, szapora beszédű 
ember — csakhét azt beszé-
lik, hogy ki van mondva: 
minden kedvezményt vissza 
kell csinálni, őszre pedig 
mindenkinek be k^U lépni a 
szövetkezetbe. Meg azt is 
mondják, Kistarit előre vet-
ték a sorrendben, hogy ebből 
kell leghamarabb szövetke-
zeti fa lut csinálni .- . . Azért is 
van ez az erősítés . ; . Szóval 
— engem azért küldtek volna 
ide, hogy őszre vigyem be az 
egész fa lut a szövetkezetbe. 
Azt mondtam nekik: — néz-
zék, h a maguk akarnak, ak-
kor is bemennek, ha én nem 
vagyok itt, nem igaz? Vagy 
ősszel, vagy tavasszal, vagy 
előbb, vagy utóbb er re is csak 
sor kerül egyszer, 

Felnevettek. 
— Ha a k a r u n k . . ; persze! 

De csak, ha akarunk! 
— S ha nem akarnak — ki 

tud ja magukat erre kénysze-
ríteni? 

— No.- . : no! mondta két-
kedőn T. Nagy. — Lát tunk 
már olyat a történelemben... 

— A kedvezményről meg 
annyit mondhatok: délelőtt 
voltam a járásnál, ott hal-
lottam, a bogarosi gépállo-
másról egy elvtárs mesélte, 
hogy tavaly tavaszon az egyik 
faluból két vagon trágyát 
hordott ki a gépállomás az 

(egyéni parasztok földjeire. 
' Most meg, ezen a tavaszon 

E g y p á r t t i t k á r f e l j e g y z é s e i 
Az alábbiakban részleteket közlünk 

Mocsár Gábor „Egy párttitkár feljegyzései" 
című rövidésen megjelenő kisregényéből. A 
történet hőse egy falusi pártmunkára vál-
lalkozó kommunista, aki mint Kistari párt-
titkára nehéz és nagy feladatok elé kerül. 

Nemcsak a szövetkezeti dolgosokkal kell 
törődnie, de az egyéniekkel is, keresi velük 
a kapcsolatot, meglátogatja egyikét-másikát 
és igyekszik segíteni nekik. Ennek egy ér-
dekes jelenetét mutatja be a következő 
részlet: 

— már eddig majdcsak húsz 
vagonra van előjegyzés. 

— Hogy értsük ezt? — tu-
dakolta egy hallgatag ember. 

— Ügy értsük — mondtam 
—, hogy a gépállomás segít a 
kisparasztok földjére kihor-
dani a trágyát. Vontató van, 
rakodó kocsi van. szólni kell 
a gépállomásnak, aztán . . . 

Ezen elgondolkozott a hét 
ember. ' Megihányták-vetették 
a dolgot, jónak is találták, de 
Gábor Imre végül is meg-
mondotta: 

— Nem megy az e l v t á r s -
Nem megy, hiszen nem képes 
rámenni a földre a nehéz te-
herrel a vontató. 

— Hallja, szomszéd, n s m 
úgy van az! — ellenkezett 
Pálfalvi Gyula. Okoskodó kts 
parasztnak nézem ezt a Pál -
falvit. — A vontató, azzal a 
széles gumijával még köny-
nyebben bodogu l . . . A szekér 
a keskeny kerékkel elül, 
agyig süllyed. A vontató, az 
okos jószág . . ; az még tán 
jobban tudna boldoguln i . . , 

— poldogul, dehogyis bol-
dogul. A vízen nem tud át-
menni, jóember! Az én föl-

demre meg csak vízen át le-
het m e n n i . . 

Szóval, Gábor Imre cs \k 
akkor becsüli a gépállomási 
segítséget, h a neki s z o l g á l . . . 
Neki pedig nem tud szolgáin:, 
mer t a vízen nem tud á t -
menni a vontató. 

— Hát vezesse le a vizet a 
f ö l d j é r ő l . ; . 

— Hova. drága t i tkár elv-
társ, hova? A hátamon nem 
hordhatom bele a Körösbe, 
kilométerekre. A víznek le«-
folyása meg nincs, mer t nem-
csak az én földem úszik, ha-
nem a másiké is, a harma-
diké is. Ha én vágok egy á r -
kot, ráfolyik a szomszédra, 
az meg vagy beperel, vagy 
tovább vezeti — itt a sógo-
rom, annak a földjére. így 
van ez a mi határunkban, vi-
zes esztendőkben. Bíbic visít 
a búzaföldön, mint a régi vi-
zivilágban, amikor csónakkal 
jár tak Szeghalomig. Meg ló-
háton mentek szárcsatojást 
szedni az apámék. Majd a 
nap f e l s z í j a : . ; ebben re-
ménykedik az e m b e r . . . 

Bizony — nem egyszerű 

dolog ez. Lá t tam én is sok-
felé a határban, hogy meg-
vannak rekedve a vizek. S 
ezek az emberek itt azon ke-
seregnek: a búza menthetet-
lenül kipusztul alóla, ha .nég 
egy hétig ilyen lesz az idő. 
Valami motoszkál bennem: 

— Mi lenne, h a összetársul-
nának? Kinéznének egy 
i r á n y t : : . á t a f ö l d e k e n . . : 
csinálnának egy b a r á z d á t . . . 
befognának egy ekébe ná-
rom-négy lovat, húznának 
egy mély b a r á z d á t . ; , 

— Aj ja j , elvtárs . . : dehát 
ki bolond összevágatni a 
földjét, a vetését? Mert a ve-
tésen kéne átvágni, s még-
hozzá olyan földeken, ahol 
vlz sincs, például a Sánta-
Szabó földjén. S ahogy a 
Sánta-Szabót i s m e r j ü k , . . 
nem egyezik b e l e . . . Hiszen 
ismeritek — fordult a többi-
ekhez a ház igazda . . . 

Azok szomorkásán bólogat-
tak . . . — Ismerjük . . . bár ne 
ismernénk. Kitolna egy kecs-
két a sárból két kra jcárér t ! 

— Lássák — mondom, meg-
ragadva az alkalmat, hogy a 
tsz mellett beszélhetek — a 

tsz-ben ilyen gond nincs, o t t 
ez "az akadály megszűnik, ot t 
vezetik a vizet a táblán, ahol 
akar ják . 

— Na, csak ezt ne említet te 
volna — éledezik a konok, 
szúrósszemű T. Nagy. — Hi-
szen ott meg az a baj , hogy 
ás tak csatornát, de a víz nem 
megy bele. Minket a víz ól 
meg, azok meg nem tud-iak 
öntözővizet v i n n i . . . Belebuk-
tak a vá l l a lkozásba . ; , 

— Azért h a l l j á k ; : , mégse 
bolondság az. amit az elvtárs 
mond — okoskodik megint a 
kicsi Pálfalvi. — Ha például 
azt el lehetne intézni, hogy 
Sánta-Szabó, mondjuk egy 
mázsa búzáért, á tengedné a 
földjén az árkot, meg ha kap -
nánk egy lánctalpas t raktor t , 
mer t a mi lovaink ehhez mé-
giscsak gyengék. 

Ezen aztán egy ideig el tár-
gyalgattunk. Megígértem a 
segítséget, ők meg vállalták, 
hogy a gazdakör vezetőséget 
még holnap délelőtt köröm 
közé kapják, hogy szerezzen 
egy mérnököt, mer t mérnök 
az mégiscsak kellene, de ha 
nem lesz akkor se tá t juk 6 
szánkat, mer t ezzel várni 
nem l e h e t . . ; 

I lyenforma beszélgetéssel 
bizony eltelt az idő Tíz felé 
.iárt már — máskorra is 
hagyjunk valamit — javasol-
ta T. Nagy. mer t azt mondja , 
neki menni kell hazafelé. 

Elköszöngettünk - Besenyei 
Páltól. 


