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Azok az irányelvek, melyeket a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XX. Kongresszusa a hatodik ötéves tervre vonatkozó-
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tását és helyeslését váltják ki. 
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Üdvözöljük a két egyetem 
Pártértekezletét 

Egyetemeink és főiskolánk 
vezető kommunistái, párttag-
ságunk küldöttei r. kö7eli na-
pokban pártértekezleteken 
tárgyalják meg szegedi felső-
oktatási intézményeink két-
éves munkáját . Az értekezle-
tek elsősorban pártbizottsága-
ink, pártszervezeteink és tö-
megszervezeteink politikai 
munkáját teszik mérlegre: 

megvizsgálják, hogy e szervek 
hogyan teljesítették az egye-
temen folyó tudományos 
oktató munkát. pnrtárte 
kezletek feladata les«, hogy 
megválasszák az egyetemi 
pártbizottságokat és küldötte -

' ket, valamint, hogy mcgsza!.-
ják az elkövetkezendő évek 

, legfontosabb politikai teuni-
1 valóit. 

Fontos kérdéseket vitatott meg 
a DISZ-vezetők .anfolyama 

Félévi vizsgák 
az Orvostudományi Egyetemen 
Az I. félévi vizsgaeredmé-

nyek általában a hallgatók 
munkájának megfelelően a 
várt eredményeket hozták. A 
hallgatók többsége igyekezett 
lelkiismeretesen felhasználni 
a felkészülési időt és ha az 
évközi tanulmányi munkára 
nagyobb gondot fordítanak, 
még jobb eredményerői szá-
molhatnánk be. A vizsgatár-
gyak számának emelkedése 
ellenére a vizsgákon való 
megjelenés — az elmúlt tan-
évekhez viszonyítva —"Ienye-
ges javulást mutatott. Az or-
vostanhallgatók 5.2 százalé-
kának volt vizsga-elmaradá-
sa. Ezek nagyrésze is indokolt: 
távolmaradás. Az elmúlt tan-
évben 13—14 százalék volt a] 
vizsgán meg nem jelenők szá-
ma. 

Az orvoskari átlagered-
mény: 3.83. 

(Azonos az elmúlt tanév I. 
félévi átlageredményével.) 

Az első évfolyam általános 
felkészültsége csak közepes-
nek mondható, amit az év-
folyam átlageredménye is k i -
fejez: 3.40. Az egyes intézetek 
ili. oktatók véleménye általá-
ban megegyezik abban, hogy 
ez az évfolyam rendszeresebb 
tanulással jobb eredmény 
elérésére képes. Az elsőéves 
hallgatók egy része nem min-
den tárgyból igyekezett egy-
formán lelkiismeretesen fel-
készülni, ez a hallgatók egyé-
ni átlageredményét is sok 
esetben lerontotta. Pl. 11 hall-
gató átlageredménye a 8 kö-
telező tárgy közül egy tárgy-
ból elért gyengébb eredmény 
miatt nem lett kitűnő, amit 

nagyrészben annak köszön-
hetnek, hogy a szerintük 
„nem súlyponti tárgyból" nem 
készültek fel megfelelően. 

A második évfolyamon az 
átlageredmény: 3.61. 

Az egyébként jó képességű 
évfolyam a vártnál gyengébb 
eredményt ért el 

élettanból (3.32) és c tárgy-
ból 27-en vizsgáztak elég-
telen eredménnyel. 

Sajnos, a gyengébb hallgatók 
csak igen kis mértékben, vagy 
egyáltalán nem vették igény-

be az intézet évközi és vizs-
ga-előkészítő konzultációit. 

A III. évfolyam tárgyan-
kénti eredményei és a vizsga-
tapasztalatok azt mutatják, 
ha a második félévben az ed-
digi gyenge tanulmányi fe-
gyelem terén javulás áll be, 
az évfolyam az é w é g i nehe-
zebb szigorlatokon jól megáll-
ja a helyét. (Évfolyamátlag: 
3.85.) 

A negyedéves hallgatókat 
aránylag könnyebb feladatok 
elé állították az első félévi 
kollokviumok és a várakozás-
nak megfelelően jó átlagered-
ményt értek el (4.12), bár a 
tanulmányi fegyelem terén az 
első félévben komoly hiá-
nyosságok voltak. 

Az V. évfolyam érte el a 
legjobb átlageredményt 
(4.19). Igen szépen vizsgáz-
tak szemészetből (4.30), de a 
többi tárgyból is átlagon fe-
lüli eredményt értek el. 

Pl. bőrgyógyászatból 31-en je-
lesen vizsgáztak, e tárgy át-
lageredménye is jobb a tava-
lyi évfolyaménál. 

Marxizmus—leninizmusból, 
iil. politikai gazdaságtan-
ból az orvoskari átlagered-
mény 362. 

A marxizmus-vizsgák tapasz-
talatai is megmutatták, hogy 
azok a hallgatók, akik év köz-
ben az egyes szemináriumok-
rp. becsületesen felkészültek, 
a vizsgán is megálltak helyü-
ket, de sajnos, jónéhány 
hallgató csak a vizsga előtti 
két-három napon toglaíkozott 
komolyabb mértékben az 
anyaggal. Több hallgatót iga-
zolatlan hiányzás és elégtelen 
szemináriumi szereplés miatt 
még a vizsgák előtt külön be-
számolókra kellett kötelezni. 

A félévi vizsgák tapasztala-
tai hallgatóinkat arra figyel-
meztetik. hogy év közben 
minden időt használjanak fel 
ismereteik alapos elmélyíté-
sére. Ha ezt elérik, akkar a 
vizsgaidőszakban nem az 
anyag teljes megtanulása le*z 
a feladatuk, hanem annak 
felújítása ég rendszerezése. 
Így nyugodtabban tanulhat-
nak és tartósabb tudásra tesz-
nek szert. 

Angol nyelven is 
megjelent 

Gregu's professzor 
könyve 

Ez év januárjának elején 
megjelent Greguss Pál egyetemi 
tanár a ma élő fenyőfélék szer-
kezetével xylotomiai alapokon 
foglalkozó könyvének angol 
nyelvű kiadása „Identification 
of Living Gymnosperms on the 
Basis of Xylotomy" címen az 
Akadémiai Kiadó kiadásában. 
E munka német nyelvű kiadá-
sát, amely a múlt év szeptem-
berében jelent meg, a lipcsei vá-
sáron egy különböző szervekből 
álló bizottság a magyar nyom-
daipar 1955. évi legszebb kiállí-
tású könyvének nyilvánította. 
Az angol nyelvű kiadás méltó 
^árja az előző kiadásnak. A 
leönyv tartalmi részét illető el-
ismerések semmiben nem ma-
radnak el a külső formára vo-
natkzó elismerések mögött. A 
legismertebb külföldi szakembe-
rek, professzorok egyöntetűen a 
legteljesebb elismerés hangján 
nyilatkoznak a műről cs a bo-
tanikai világirodalomban alap-
Vető fontosságúnak ítélik meg. 

DIAKKLUB MŰSORA: 

Február 17. 16 óra. Leonid 
I-eonov: „Tisztítótűz" című 
színművének ankétja, a ren-
dező dramaturg közreműkö-
désével. Rendezi: Pedagógus 
Szakszervezet. 

I ' Február 17. 20 óra. „Jó 
reggelit" című film vetítése. 

, Rendezi: Katonai Tanszék. 
Február 18. 20 óra. Tánc-

est. Rendezi: Jogi Kar. 
Február 19. 20 óra. Mozart 

est II. 
Február 21. 20 óra. „A ba-

bonák eredete". Csongor 
Győző vetítettképes előadása. 

Február 22. 20 óra. „Világ-
gazdasági kérdések" című 
előadás. Előadó: Horváth Ró-
bert egyetemi tanár. Rende-
ző: Jogi Kar. 

Február 24. 20 óra. „Ki a 
legjobb emlber" című film 
vetítése. Rendezi: Katonai 
Tanszék. 

Február 26. 20 óra. Mozart 
est. III. 

Február 28. 20 óra. „Fran-
ciaország és a gyarmati kér-
dés". Előadó: Úzuth Béla ta-
nársegéd. 

t Vezetőség 

Irodaloml-öri-énészeink Szegeden 

Karácsonyi Béla képviselő elvtárs előadást tart a tanfolyam 

—. résztvevőinek. — 

A Szegedi Tudományegye-
tem és Főiskola DlSZ-bizott-
sága ifjúsági szövetségünk 
100 egyetemi és főiskolai ve-
zetőjenek részvételével ja-
nuár 29—31. között tanfolya-
mot rendezett. A tanfolyam 
célja DÍSZ-szcrvezeteink 
helyzetének és feladatainak 
megbeszélése volt, a DISZ 
KV III. teljes ülésének do-
kumentumai alapján. A na-
pirenden szereplő témák — 
mint például a párt és az if-
júsági. szövetség (Karácsonyi 
elvtárs), az alapszervezetté 
fejlődő DISZ-csoportok kér-
dései (Székely Sándor elv-
társ), kultúr- és sportmun-
kánk feladatai (Lazur elv-

| vita alapján is a tanfolyam 
; csúcspontja volt. Az egye-
| temi DISZ-munka sajátos jel-
i legének, s helyes arányainak 

meghatározása szempontjá-
ból igen fontos, hogy a ta-
nulmányi munka segítését 
alapelvként állapította meg. 

A tanfolyam további előre-
lépést jelentett a KIMSZ 
hősi harcainak megismerése 
és a lenini Komszomol ta-
pasztalatainak alkotó elsajá-
títása terén is. Az előadók 
általában tanulságosan össze-
gezték a Komszomol tárgy-
köreiket érintő tapasztalatait, 
egyedül a kultúr- és sport-
munkáról szóló beszámoló-
ban éreztünk némi arányla-

Ritka alkalom, hogy a leg-
kiválóbb magyar irodalom-
történészek olyan népes cso-
portját üdvözölhettük Szege-
den, mint január 24—27 kö-
zött. A múlt évi Irodalomtör-
téneti Kongresszus után a 
felszabadulás óta a legna-
gyobb jelentőségű irodalom-
történeti tanácskozás zajlott 
le egyetemünk falai között a 
készülő egyetemi tankönyv 
tematikájának gyümölcsöző 
megvitatása során. A Magyar 
Tudományos Akadémiától, a 
budapesti és a debreceni Iro-
dalomtörténeti Intézettől itt-
járt többek között Sőtér Ist-
ván, Bóka László. Tolnai Gá-
bor, Ortutay Gyula, Barta 
János. Klaniczai Tibor. Szau-
der József, Király István, Ge-
rézdi Rábán, Nagv Péter, 
Kardos Pál, Komlós Aladár, 
Bán Imre, Kerékgyártó Ele-
mér, Nagy Miklós, Varga 
Balázs, Rejtő István, Tóth 
Dezső, Garamvölgyi József, 
Bokor László, stb. Mind csu-
pa olyan nevek, akiket iro-
dalomtörténeti tanulmánya-
ink során tudományos dolgo-
zataikból már régóta isme-
rünk. Folytathatnánk a fel-
sorolást azokkal a történé-
szekkel (Spira, Pamlé.iyi, 
Makkai), akik hasznos éssre-
vételeikkel értékes útmuta-
tást nyújtottak a tankönyv-
íróknak. 

Az egységes alapelvek és 
módszerek kidolgozásával 
minden biztosítékunk meg-
van ar ra nézve, hogy az 
egyetemi tankönyv a közeljö-
vőben ténylegesen elkészül s 
felbecsülhetetlen értéket je-
lent mind az „egyetemi hall-
gatók. mind az egész iroda-
lomtörténeti oktatás számára. 
A lelkiismeretes előkészüle-
tek azt bizonyítják, hogy az 
ú j tankönyv felöleli az eddigi 
magyar irodalomtörténeti 
kutatások tudományos' ered-
ményeit s különös súlyt kap 
a felszabadulás után végzett 
kutatás. A négy napig tartott 
intenzív tanácskozás nagy-
mértékben felhasználta a 
kongresszus eredményeit s az 
elvi kérdések megvitatása so-
rán kiderült, hogy élni tu-

dunk a szovjet irodalomtudo-
mány segítségével is. 

I A viták alatt a periódizá-
ción, mint főprOblémán kívü; 
a humanizmus, a felvilágoso-
dás. a Mikszáth-kérdés, vala-
mint a Nyugat írtfí tábora és 
a népi írók értékelése jelen-
tett központi problémát. Kü-
lönös figyelmet érdemel 
Bóka László kötet-terve, 
amely első ízben vállalkozik 
a XX. századi magyar iroda-
lomnak egységes szempontú 
feldolgozására. A 31 órás ta-
nácskozás alatt 65 felszólaló 
fejtegetése segített a kérdé-
sek tisztázásához, illetve egy-
két esetben rámutatott arra, 
hpgy bizonyos pontokban, 

í mint a Mikszáth-kérdésnél 
' (Barta, Király) további ozű-
' kebbkörű megbeszélésre van 
¡szükség. Mint Tolnai Gábor 
elvtárs záróbeszédében külön , 
kiemelte, igen biztatóan sze-
repeltek a fiatal irodalomtör-
ténészek. s nem egy kérdés-
ijén talpraesett véleménynyil-
vánításukkal járultak hozzá a 
tankönywita eredményessé-
géhez. 

A szegedi Irodalomtörté-
neti Intézet oktatói teljes 
számmal aktívan kapcsolód-
tak a megbeszélésekbe, s első 
helyen Baróti Dezső, Koltay-
Kastner Jenő és Halász Előd 
megjegyzései igen sok eset-
ben konkrét segítséget is je-
lentettek. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Történettudo-
mányi Intézete részéről Ka-
rácsonyi Béla hozzászólásai 
bizonyultak igen értékesek-
nek. A tanácskozáson részt-
vettek középiskolai tanárok 
és gyakorlati szempontból 
tettek értékelő megjegyzése-
ket. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia. az Oktatásügyi 
Minisztérium és a résztvevők 
egybehangzó elismerésüket 
fejezték ki a Szegedi Tudo-
mányegyetemnek a minta-
szerű rendezéséli. Joggal le-
hetünk büszkék arra, hogy ez 
a nagyszabású tanácskozás, 
amely valóban ú j fejezetet 
nyit marxista irodalomtörté-
netírásunkban, városunkban, 
egyetemünk aktív közremű-
ködésével folyt le. 

Szekeres László 

társ), vagy a szervezeti éle-
tünkben egyre jelentősebb 
helyet elfoglaló tervezési 
munkák és módszertani kér-
dések (Sipos István elvtárs) 
— megvitatása során az elő-
adók és felszólalók DlSZ-éle-
tünknek szinte minden terü-
letét elemezték. 

A megbeszélések során fel-
merült kérdéseknek e he-
lyen még vázlatos összeállí-
tására sem vállalkozhatunk, 
széleskörűségük bizonyíté-
kául talán elegendő megemlí-
teni, hogy a világnézeti ne-
veléstől az állami csoport-
vezetők munkájáig sok min-
denről esett szó. 

Valamennyien nagy érdek-
lődéssel hallgattuk Goszto-
nyi elvtársnak a DISZ KV 
III. teljes ülése irányelvei-
ről szóló előadását, mely 
nemcsak tárgyának jelentő-
ségénél fogva, de a sokoldalú 

lanságot eredményeink és 
tennivalóink részletesebb ki-
fejtése rovására. 

A DISZ VB nem feledke-
zett meg a résztvevő fiatalok 
szórakoztatásáról sem. Kö-
zösen megnéztük a «Mada-
rász»-! és a -«Verdi»- című 
filmet, az utolsó napot pe-
dig' a diákklubban -végki-
merülésig» tartó záróünnep-
ség tette emlékezetessé. 

Altalánosnak mondható vé-
lemény, hogy a sikerült tan-
folyam — ha tanulságait 
minden területre alkalmaz-
zuk — a jobboldali elhajlás 
időszakában elburjánzott ter-
méketlen problémázgatással 
szemben igen termékeny 
munka kezdetét jelenti. 
DISZ-istáink lelkesedése, a 
párt politikájába vetett hite 
biztosítja e lehetőség valóra-
váltását. 

POSA ZSOLT 

Ultipusú levelező oktatás 
a Pedagógiai Főiskolán 

A nyolcosztályos általános 
iskola bevezetésével igen sok 
nevelőre lett szükség egy-
szeriben, hogy a felső tago-
zat szakosított oktatását jól 
el tudják látni. Ezért kerül-
tek a kétéves képzés után 
katedrára gyakorló éves je-
löltjeink, ezért áldozott kor-
mányzatunk hatalmas össze-
geket éveken keresztül a 
tanítóság szakosítására. Ezek-
hez a szakosított kartársak'-ioz 
3 éven keresztül egy-egy me-
gyei központba kiutaztak a 
főiskola előadóig 6—8 órás 
konferenciákon megvitatták 
a szaktárgyak egyes kérdé-
seit, s útmutatást adtak a 
nevelek, további tanulásához. 
A hallgatók félévenként vizs-
gáztak, s a harmadik év vé-
gén általános iskolai tanári 
oklevelet nyertek. 

Ebben a tanévben újrend-
szerű levelező-oktatás in-
dult. A párt és a kormány-
zat lehetővé tette az egysza-
kos nevelőknek, hogy okle-
velüket másik — rokon — 
szaktárggyal egészítsék ki. 
Így az orosz-szakosok ma-
gyarra, a magyarosok törté-
nelemre, a testnevelők bioló-
giára iratkoztak be. A ne-
gyedévi konferencián már 
megmutatkozott érdeklődé-
sük, ezt megelőzően levél-
heti is érdeklődtek szakkér-
désekről. Általában ismerős 
arcokkal találkoztak az elő-
adók, hiszen nagy részük itt, 
a főikolán szerezte az első 
oklevelet. 

Ugyancsak szép reménye-
ket fűzünk az újtípusú leve-. 

lező-hallgatók másik cso-
portjához. Ők teljes önkölt-
séggel indulnak a négyéves 
továbbképzésnek. Szaktárgyi, 
helyesírási vizsga alapján 
nyertek felvételt az elmúlt 
év . júliusában. A tananyag-
nak 4 évre való elosztásai 
valamint a teljes önkéntes-
ség biztosítani fogja azt a 
színvonalat, amelyet kul túr-
forradalmát vívó népünk 
ügye a délelőtti hallgatóktól 
is elvár. 78 hallgató kezdte 
összesen a 4 éves levelező 
tagozatot (magy.—4ört.: 28; 
biol.—földr.: 21; mat.—fiz.: 
29). Ezek közül 49-en tet-
tek eredményes félévi vizs-
gát, a többiek részben meg-
felelő indok alapján haladé-
kot kaptak, mások megsza-
kították tanulmányaikat. 

Tapasztalható, hogy a pe-
dagógus pálya sokirányú el-
foglaltsága mellett ezek a 
hallgatók becsülettel ipar-
kodtak eleget tenni köteles-
ségüknek. Érdekli őket szak-
tudományuk szépsége, ne-
hézsége. A tanárok a már-
ciusi és augusztusi határoza-
tok szellemében nem álhu-
mánus liberalizmussal, ha-
nem jószándékú, a magyar 
kultúráért felelős követke-
zetes komolysággal támasz-
tanak követelményeltet a 
számonkérésnél. Csak flyen 
szellemű közös munkával 
várhat ják az újtípusú leve-
lező hallgatók a negyedik év 
végén a kitűnőnek járó pi-
rostáblás oklevelet. 

Mucsi József né 
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Példamutatás a vizsgákon 
JMTég most, a vizsgák utáni mint Mucsl Erzsébet, Takács 

sem lesz érdektelen, sőt Rózsa, Földi Vilmos, Szántó 
szükségét érezzük annak, hogy, Éva a tanulmányi munkában is 
foglalkozzunk az első félév ta-, kiválnak. Néhány pártcsoport-
nuJmánvi eredményeivel. Szinte vezető elvtárs, mint például 
hagyományossá váló feladatunk, Szilágyi József, akinek honvé-
liogv lemérve a vizsgák elfutó | delemből elégséges jegye van, 
idejét, számotvessünk itt párt-' szorgalmasabb is lehetett volna 
tagjaink szereplésével. Büszke | képességeit tekintve és olyan 
ürömmel tölt el bennünket, j példamutató tanulmányi ered-
hogy szinte évről évre kiemel 
kedő eredményekről számolha-
tunk be e téren. Mert bízvást 
elmondhatjuk, hogy párttagja-
ink zöme megértette, hogy ma-
gatartásuk nemcsak egyéni éle-
tükben játszik szerepet, hanem 
a közösség, a szocialista nevelés 
területén is. Félreértés ne le-
gyen! Nem a mindenáron való 
vagy éppen érdemtelen dicsé-
ret gondolata vezet bennünket, 
a tények, a szimpla adatok ele-
venen bizonyítják mondaniva-
lónkat. Mindjárt az első pél-
dánk igazol bennünket A két 
társadalomtudományi kar tanul-
mányi átlageredménye a követ-

ményt érhetett volna el, mint 
Balogh Árpád és Deák Etelka 
a Jogi Karon, vagy Rakonczás 
Pál a Bölcsészettudományi Ka-
ron. Rákosi-ösztöndíjas párttag 
hallgatóink egyébként kiemel-
kedő munkájukkal bizonyítot-
ták be, hogy e kitüntetés jogos 
volt. Németh Margit és Gottlieb 
Mária kitíínőrendűen .végzett, 
Bartók Mihály és Kőhegyi Er-
zsébet pedig jelesrendű. (Vajon 
az I. éves Papp János nem 
tudta volna az ő példájukat kö-
vetni?) 

A DISZ-vezetők közül is so-
kan dicséretreméltó ered-

ményeket értek el. Elsősorban 
kező volt: az Állam- és Jogtu- Jtt meg kell említeni Sípos Ist-
dományi Karon 3.61, a Bölcsé-Jván elvtársat, a Bölcsészettudo-
szettudományi Karon 3.98.! mányi Kar DISZ-litkárát, aki 
Ugyanezen karokon a párttag | Rákosi-ösztöndíját méltán kap-
hallgatók tanulmányi útlagered- ; ta, mert tudása legjobb és leg-
ménye 3.78, illetve 4.22. Ez igen ' alaposabbnak mondható nem-
jelentős, mert az emiitett karo-
kon a párttag hallgatók száza-
léka 12, illetve 15 százalék fe-
lett van. Olyan mag tehát, mely ' elvtárs, a TTK kari DlSZ-titká-
köré kikristályosodhat a jó hall- rának másokat segítő, elvtársias 

csak a párttagok, hanem az 
egész kar viszonylatában. Di-
cséretre méltó Fekete László 

gatói kollektíva. 
Az Állam- éí a Jogtudomá-

nyi Karon — sajnos, ép-
pen az első évesek kivételével 
— minden évfolyamon mégha, 
ladja az évfolyamátlagot a párt-
tag hallgatók tanulmányi átla-
ga. Különösen példamutató a 
II. évfolyam két tagjelöltjének, 
Tóth Lászlónak és Múló Fe-
rencnek a tanulmányi eredmé-
nye, mely az évfolyamátlagot 
egy egész jeggyel haladja meg. 
Megkérdjük Mátó elvtársat: mi 
lett volna, ha a honvédelemből 
is jobban sikerült volna a vizs-
gája?! 

A 
Bölcsészettudományi Ka-

ron a magyar-történelem, illetve 
magyar és történelem szakos 
párttag hallgatóink értek el né-
gyen felüli átlagot, általában 
messze meghaladva az évfolyam 
eredményeket. Különösen ki-
emelhető közülük is a harmadik 
évfolyam magyar-történelem 
szakjának négy párttagja, aki-
nek átlageredménye a szakátlag-
gal (3.80-al) szemben 4.63. Saj-
nos nem mondható ez el a ma-
gyar-orosz szakos hallgatóink-
ról. A II. évfolyamon jóval 
alatta marad* a két párttag át-

munkája. Példaképül kell még 
megemlíteni a DISZ-vezetőségi 
tagok közül Kovács Erzsébet, 
Iírupa András, Bartók Mihály 
elvtársakat, akik nevének meg-
említésével ez a névsor koránt-
sem teljes. 

Uájlaljuk, hogy akadt a 
párttagok közölt is olyan, 

oki a párt világnézetének az el-
sajátításában nem teljesítette a 
kötelességét, mint pl. Volosin-
szky Zoltán, Budai István, Ke-
repesi Miklós, Tóth K. József 
hallgatók és Pacsika István hon-
védelemből szerzett elégtelenje 
sem méltó párttagságához. 

]Vf egpróbáltuk itt röviden fel-
tárni a félévi vizsgák tük-

rében a párttagok tanulmányi 
munkájának a képét. A tanulsá-
gokat úgy véljük — nemcsak, 
nekünk kell leszűrni ebből. 

Gondolatok az íróasztal mellől 
Kétharmad délután ülök naponta 
az íróasztal mellett. Még a békés 
ábrándozó folyó habjában fürdik 
a nap, hogy a sorokat rónni kezde 
s már rég beburkolózott a sötétség 
puha takarójába, a lámpát oltva 
jóízűen alszik, — s alig jutottam 
a kezdet kezdetén túl... És vajúdd 
verejtékezve vallatom magam: ha 
tízéves lennél és előre látnál, 
az első verset, mondd, leírnád újra'.' 

< 
A terhelő fogamzás oly gyönyört ad. M 

a megkönnyebbítő szülés nehéz csak. 
Vajúdva minden versnél újra élni 
mérhetetlen kínját Démoszthenésznek.. . 
De míg Démoszthenész kínnal kinyögte 
lelkének, rezdüléseit, ha kész is 
a vers, úgy érzem, mintha még szívember 
ott hordanám a kínos-édes terhet, 
az érzelmeknek képe ott marad benn, 
s a vers nagyolt és hitvány másolat csak. 
És újra szülni — szászor kínosabb már. 
de még fájóbb, ha nem talál talajra 
a vers másoknak lüktető szívében, 
elhal, és én temethetek magamban... 

Magunkat adni... Bűnös viszeketegség? 
De nem, hisz akikor szégyenlős ijedve 
kapnánk ruhánk magunkra, mert sokaknai: 
nem tetszik tiszta mezítelenségünk. 
S mi mégis tovább mutogatjuk lelkünk 
és önzetlen szívünk... Nem lenne könnyebb, 
ha tetszelgősebb maskarában állnánk 
az emberek elé, mint kínok árán 
a most születő új világ képére 
fáradhatatlan szülni önmagunkat 
gyönyörködtető és igaz szavakban?.. 

Előttem sűrűn teleírt s áthúzott 
meddő lapok... Ott kint a toronyóra 
tizenkettőt ütött... Már minden alszik. 
Feleségem is alszik, szíve alatt 
jövendő gyermekünkkel. S én nem alszom, 
nem alhatok. Ki mondja el fiamnak, 
hogy élni szép, hogy élni jó, ha én nem? 

...Ha kínok árán is, de újraszüllek 
akár minden nap kínból és reményből, 
és nyelvem alatt kősziklákat hordok, 
hogy kimondhassalak tisztán és zengői 
és inesszehangzón, Életünk Szépsége! 

Petrovácz István 

A Földtani Intézet 
tudományos eredményei 

Néhány szó 
| az Orvostudományi Egyetem 

népnevelő munkájáról 
PÁRTUNK Központi Ve-

zetőségének az egyetemek 
tanulmányi és politikai hely-
zetéről szóló múlt évi augusz-
tusi határozata munkánk leg-
gyengébb pontjául a politi- | 
kai nevelést jelölte meg. A | 
határozat megjelenése óta az 
Orvostudományi Egyetem I 
párt-végrehajtóbizottsága ko-
moly lépéseket tett, vannak 
is kezdeti eredményeink a j 
politikai munka megjavítása j 

, terén. De az egyéni nevelő- j 
, munka, a pártonkívüliekkei | 
; való foglalkozásnak ez az 
egyik legeredményesebb mórí-
ja, az oktatók és hallgatók 
körében még az elmúlt évek-
ben megszűnt és a párthatá-
rozat sem eredményezett 
ezen a területen változást. 

ŐSZINTÉN meg kell mon-
danunk. hogy ez a helyzet az 
elmúlt évek jobboldali elhaj-
lásának a maradványa és 
mind a párt-végrehajtóbizott-
ságnak, mind az illetékes 
pártalapszervezeteknek a leg-
rövidebb időn belül meg kell 
szüntetni&k ezt a tarthatat-
lan állapotot. Vajon közöm-
bösen szemlélhetik-e párt-
szervezeteink, hogy hallgató-
ink körében nincs egyéni po-
litikai nevelés, mert a DISZ 
a párt segítségét, útmutatá-
sát várja — ez azonban még 
mindig késik. Tarthatatlan 
az is. hogy a párt-végrehajtó-
bizottságnak nincs tudomása 
arról, melyek azok a kérdé-
sek. amelyek tanszemélyze-
tünket foglalkoztatják, mit 
nem látnak tisztán, miben 
kérik a párt segítségét. De 
hogyan akarjuk ifjúságunk 
politikai nevelését eredmé-
nyessé tenni, ha a legfonto-
sabb ' ' neszemet, az egyéni 
nevelést elhanyagoljuk, nem 
törődünk vele. » 

Tisza köze földtani felépíté-
sére vonatkozó eddigi néze-
teket. A régebbi felfogás sze-
rint a Duna—Tisza közén 
csak a fenszint borítja 

, mind a 
« évfolyam átlagának. Nem Már az elkövetkezendő napok-
es&nk túlzásba, amikor azt ban és az év végéig állandóan 
mondhatjuk, hogy éppen az * foglalhozniok kell pártszerveze-
ő eredményük rontotta el teinknek az egyes párttagok ta-
az egyébként jónak indult nulmányi mitnkájával. Meg kell 
évfolyamátlagot. Meg kell találni a módját annak, hogy a 
szívlelniük ézt a figyelmezte- (Természettudományi Kar párt-
tést. Annál inkább dicséretet ér- tagjai és az Állam- és Jogtudo-
demel a IV. évfolyam orosz mányi Kar I. éves párttagjai is 
szakának hat párttagja. Tanul- elérjék, meghaladják állagered 

Az' Alföld földtani tanul-
mányozása hosszú időn ke-
resztül meglehetősen elha-
nyagolt terület volt. A fel-

_ , , . szabadulás utáni években 
lény, hogy parttagjaink nagy k o r m ó n y z a t u n k e téren is pó- egyetlen lösz vagy futóho-
resze becsülettel helytállt a t o l t a a l e t ü n t rendszer mu- ' mok réteg, ez alatt pedig io-
felevi vizsgákon. Viszont sze- l a s z t ó s a i t i nagyszabású, az lyóvizi lerakodások volnának, 
retnénk már most felhívni mm- e g é s z o r s z á g r a kiterjedő 1 A felszínen végighúzódó mé-
den pártszervezetünk figyel- geológiai felvételező munká- ' 
mét, hogy a félévi és az elkövet- l a t o k a t jn d í tott meg, a rend-
kezendő éwégi vizsgákra való s z c r e s anyagkutatás, hazánk 
felkészülés nem a vizsgák előtti ásványi nyersanyagkincsei-
hetekben kezdődik. Párttagja- n e k feltárása érdekében. így 
ink jó, vagy rossz eredménye az került sor a megfelelő ér-
egyes pártszervezetek jó, vagy kölcsi és anyagi eszközök 

szak, mindpedig rossz munkájának a mércéje is. biztosítása révén az Alföld 
földtani tanulmányozására 
is. 

ményeikben a kari átlagot 
G zeretnénk befejezni e cik-

ket azzal, hogy ne feled-
kezzenek meg párttagjaink 
pillanatra sem arról, hogy 

Az Alföld az ország ural-
kodó területét alkotja és 

az Alfölddel kapcsolatos 
számos kérdés, mint pél-
dául mezőgazdasági, víz-
rendezési, csatornázási, stb. 
kérdések csaik úgy oldhatók 
meg, ha tudományos ala-
possággal végzett földtani 
vizsgálatok állanak rendel-
kezésre. 

egy' Egyetemünk Földtani Inté-
őkot zete Miháltz István vezetésé-

mányi átlaguk (4.52) kiemel-
kedő mind a szakátlag (3.58), 
mind az évfolyam átlag (3.99) 
felett 

A Természettudományi Ka- . 
ron globálisan a párttag dolgozó népünk azért küldte az vei kizárólag ezzel a kérdés-

hallgatók tanulmányi átlaga egyetemre, mert a reánk váró sel foglalkozik, főleg a fel-
(3.78) kisebb a kari átlagnáli nagy feladatok során számit szabadulás í t a cs e kérdés-
(3.81). A IV. éves hallgatók kö-, kiváló munkájukra és pártunk nek specialistájává lett. A 
/.ül Maród Imre és Csomós Ka- azért vette fel őket az élcsapat vízépítési intézmények ál-
talín elvtársak példamutatóak soraiba, mert bizik abban, hogy landóan igénybe is veszik a 
nagy szorgalmukkal. mellyel' méltók lesznek e megtiszteltetés- tanszék segítségét a vízügyi 
minden nehézséget leküzdve, a 
jelesrendűek közé jutottak. 

¡Mismerésreméltó, hogy a 
közösségért végzett lelkes minden párttag hallgatónak el-E1 

munka mellett az egyetemi párt-' érendő kötelessége, 
szervezetek vezetőségi tagjai, Bczerédi István 

re. Jól dolgozni, jól tanulni, tár- építkezésekhez szükséges 
sadalmi munkában és egyéni földtani vizsgálatok elvégzé-
magatartásban példát mutatni, s é r e . Így a tanszék végezte 

KINEVEZES 

A Minisztertanács Nyíri 
Antal egyetemi docenst 1956. 
évi február hó l-l hatállyal 
egyetemi tanárrá nevezte ki. 

— Szőkefalvl-Nagy Béla 
kétszeres Kossuth-díjas egye-
temi tanár résztvett a Moszk-
vában január 16—24-ig ren-
dezett funkcionálanalízis kon-
ferencián. A konferenciát a 
Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája a moszkvai Lo-
monoszov Egyetemmel együt. 
tesen rendezte. Szőkefalvi 
professzor moszkvai útjáról 
február 4-én intézeti klubest 
keretében számolt be. 

el Mihálti: elvtárs vezetésé-
vel a tiszalöki, a szegedi 
duzzasztómű, valamint a 
Duna—Tisza csatorna terüle-
tének földtani vizsgálatát is. 
Jelenleg pedig az öntözés alá 
vonandó területek földtani 

A Bölcsészkar DlSZ-aktí-
vái példamutatóan szerepel-
tek az Egyetemi és Főiskolai ; vizsgálatával foglakoznak. Az 

által rende- ' elmondottakból is világosan 
meghí-

DlSZ-bizottság 
zett tanfolyamon: a 
vottak közül mindenki meg-
jelent. 

— A Szegedi Pedagógiai 
Főiskola és gyakorló iskolájá-
jának dolgozói hazánk föld-
rengés-sujtotta lakosságának 
megsegítésére 2.117 fonintot 
adományoztak. 

Február 3-án az Orvos-
egyetemi DISZ-bizottság 
nagysikerű farsangi karne-
vált rendezett a Hungária 
összes termeiben, melynek 
bevételét az ifjúsági vizité- j az eredményeik 
lep felépítésére fordítják. I megváltoztatták 

kitűnik, hogy 
a Földtani Intézet munkája 
milyen szoros kapcsolatban 
van a gyakorlati élettel, 
milyen tevékeny szerepe 
van igen lényeges problé-
mák eredményes gyakor-
lati megoldásában. 
A tanszék munkájának 

gyakorlati jelentőségén kívül 
igen jelentős tudománvos 
eredményei is vannak. Mi-
háltz elvtárs múlt év decem-
ber hó végén számolt be az 
Akadémia Földtani Főbizott-
sága előtt tudományos kuta-
tómunkája utóbbi három 
évének eredményeiről. Ezek 

alapvetően 
a Duna— 

lyedések, az ú. n. „semlyé-
kek" vagy „laposok" a Duna 
egykori medreit jelölnék. 
Miháltz Istvánéknak számos 
fúrás alapján sikerült meg-
állapítaniok és egyben bebi-
zonyítaniok, hogy 

a Duna—Tisza közén' nein-
csak a legfelső lösz-szint 
van meg, hanem a nyugati 
és a középső részen 30—50 
m mélységia több lösz-
szint is található, melyeket 
futóhomok vagy humuszos 
vályogrétegek választanak 
el egymástól, mely rétegek 
mind szélhordta lerakodá-
sok. 

A Duna—Tisza köze tehát 
legalább is a jégkorszak felső 
részében már folyóvíz nem 
járta, kiemelkedő terület 
volt. A Tiszavölgy és a Ti-
szántúl ez alatt erősen sü-
lyedt és folyóvízi lerakodások 
töltötték fel. Itt valóban csak 
a legfelső löszréteg képződött. 

A szélhordta lerakodások-
ból álló területen a réte-
gek kifejlődése alapján a 
rétegek földtani korát le-
hetett megállapítani. 

A rétegek kormeghatározásá-
nál lényeges szerepe volt az 
egykor élt növények virág-
pora — pollené — vizsgála-
tának, valamint a rétegekbe 
zárt csigák tanulmányozásá-
nak. Vizsgálataik eredmé-
nyességét nagy mértékben 
elősegítette a kollektív mun-
ka. melybe nemcsak az inté-
zet tagiai. hanem az intézet-
ben nevelkedett néhány hall-
gató is bekapcsolódott és 
amelv munkához szervesen 
hozzácsatlakozott és mlnteev 
kiegészítette az Állatrend-
szertani Intézet e területre 
vonatkozó munkála is. 

A Maevar Tudományos 
Akadémia Földtani Főbizott-

a Sw«edi Tudomány-
e v e t e m Földtani Intézetében 
folvó munka eredménveinek 
elisme'-éséül Miháltz István 
tanszékvezető docenst a Fő-
bizottság állandó tagjává vá-
lasztotta és egyben magas 
prémiummal iutnimn^ta. 

Grasselly Gyula 
egyetemi adjunktus 

TERMÉSZETESEN az 
egyéni nevelést, a népneveló-
munkát nem a régi. sokszor 
mechanikus módszerek sze-
rint képzeljük el. Nem arról 
van szó, hogy azt a régi, 
rossz gyakorlatot elevenítsük 
fel. amikor egy népnevelőnek. 
10—12 emberrel kellett fog-
lalkoznia. Nem is mindenki-
nél van arra szükség, hogy 
külön egyénileg foglalkozza-
nak vele. Az a helyes móri-
szer. ha egy-egy népnevelő 
egy-két emberrel tart szoro-
sabb kapcsolatot, segíti a* 
irányítja. Hallgatóink köré-
ben is hasonló módszert kell 
alkalmazni. 

MÁS CÉLJA kell hogy lá-
gyén a népnevelőértekezle-
teknek is. Ezek a kétheten-
ként tartott megbeszélések 
olyanok legyenek, ahol a 
népnevelők számolnak be el-
sősorban tapasztalataikról, u 
felmerült problémákról és az 
értekezlet vezetője ezekre 
ad választ s ezekből kiindul-
va jelöli meg az elkövetke-
zendő feladatokat. Külön ki 
kell emelni alkalmazotti és 
gh. alapszervezetünket, ahol 
rendszeres, eredményes nép-
nevelő munka folyik, amelyet 
a pártvezetőségek állandóan 
figyelemmel kísérnek és irá-
nyítanak. Igen termékeny 
volt az a legutóbbi összevont 
népnevelői értekezlet is, ahol 
mintegy 100 népnevelő vett 
részt a legfontosabb felada-
tok megvitatásálban. 

FELTÉTLENÜL szükséges, 
hogy tanszemélyzeti alap-
szervezeteink a legrövidebb 
időn belül rendet teremtse-
nek ezen a területen is. mert 
az eredményes népnevelő-
munka elengedhetetlen felté-
tele a politikai nevelőmunka 
megjavításának. 

Bartók lstvánné 

Sej, öreg egyetemi p a d o k . . . ! 
Hát itt vagyok újra az 

egyetemen. Beültem az évek-
kel ezelőtt elhagyott padba, 
valami előadást meghallgat-
ni a babonáról és a vallásos-
ságról, ezekről a hamis illú-
ziókról és tradíciókról. Leül-
tem tehát, egy kissé felleb-
bentve a régi hangulatoltat, 
amikor még magam is na-
ponta ezeket a masszív, kar-
csú padOkat koptattam. Hát 
elővettem a papírt és ceru-
zát, mint régen, mikor itt 
dolgozatokat írtunk Baráti 
vagy Halász professzoraink-

\ naík, s mivel — sajnos — 
soha sem szerettem jegyez-
getni, elhatároztam, hogy 
csak az érdekesebb gondola-
tokat vetem papírra, ame-
lyeknek majd alkalomadtán 

. hasznát vehetem. Magam elé 
fektettem hát a papírt meg 
a ceruzást, a régi fakó, bar-
nába játszó drapp faikönyök-
lőre, s látom: még ma is ép-
pen úgy itt vannak a diák-
kezek, diáiksorsok, diáksze-
relmek, s a diákhumor nyo-
mai, mint hajdanán. (Ejnyr-
ejnye kedves ismeretlen 
diáktársaim, padutódaim, hát 
soha sem szokunk le már mi 
ezekről az édes és káros ha-
szontalanságokról?) S hát lá-
tom, a pad tetején nagy 
ákombákomokkal, kimunkált 
nagy betűkkel áll az írás: 
ÉDES KIS+POCIKAM — 
majd alatta jönnek azok a 
régi-régi meghitt és csintalan 
órák alatti néma írásos pár-
beszédek, hogy: 

I.: Ki az (vagy „mi" az) a 
pocikám? 

II.: Az én vagyok, egy ara-
nyos kislány! 

Most egy gondolatnyi szü-
net következik, aztán kissé 
lejjebb és jobbra így folyta-
tódik: 

I-: Rajzold le Magad! Mert 
én ilyet még nem láttam! 

S itt balról ügyeske. primi-
tív rajzból csodálkozik fel 
ránk az ismeretlen „kislány", 
majd folytatódik a párbeszéd: 

II.: Megfelel? Kicsit rossz, 
de nem vagyok művész. De 
azért hasonlít — majd: 

I-: Bocsánat, hogy közba-
írók, de a hölgy nem felel 
meg az ízlésemnek' 

S itt vége szálkád. De foly-
tassuk csak gondolatban. Ró-
mai kettő picikét elszomoro-

rodik, bosszúsra vont arccal, 
, legalábbis így mutatja. Mire 

— talán már csengetnek is 
és csak a szünetben — római 
egy mókázó bocsánatkéréssel 
hízelgi vissza magát 'római 
kettő játékos kegyeibe. 

Elábrándoztunk, öregdiád 
kom-exdiákom, elábrándoz-
tunk ... Megkezdődött a~ 
előadás, és az előadó éppen 
arról beszél, hogy milyen 
erősen gyökereznek a vallá-
sos tradíciók az embereikben. 
Igen. S hogy a házasság han-
gulatát emelje a hely szép-
sége, ünnepélyes volta is. És 
hogy nekünk is kell a tanács-
nál ünnepélyes házasságkötő 
terem, meg hogy a 1kulturá-
lis ünnepségek díszes termei-
ben köttessenek a házasságok. 
De hány házasság köttetett 
ezekben az öreg padokban, a 
padok párbeszédekkel rovott 
fedelén, a botladozó kurta so-
rokban, jutott eszembe, vajon 
mennyi? Ki tudná megmon-
dani? Kedves kicsi névtelen 
római kettes, kis kislány, tu-' 
dod-e? Vagy te, férfiasan 
taktiUcázva — mert bizony 
csak így szeretnek belénk a 
lányok, úgy-e — elutasító 
római egyes, te névtelen férfi-
barátom (vajon hány éves le-
hetsz te most: tizenkilenc, 
vagy harminchárom, vagy 
csaik huszonnégy, mint ma-
gam is?) meg tudnád-e adni a 
választ? 

Sej, öreg egyetemi padok!... 
mennyi titkot tudnátok ti. 
mesélni, de mennyit! Szívek 
titkát, fiatalok titkait... Ta-
lán már a ti sorsotok is egy-
máshoz köttetett kedves ró-
mai egyes és római ketten? 
Itt talán, éppen e padra ro-
vott sorok pecsételték meg? 
Régi padok, új tradíciók! 
Vgy-e ti nem a templomba 
vonultatok aztán, hogy a pa-
dok fedelén kirajzoltátok az 
.,igen"-t. (De máskor inkább 
tegyetek papírt magatok elé 
a padra, hisz az .,inen"-t úgy 
sem fújja el a szél!) 

Bizony, új nemzedékek, új 
tradíciók nőnek föl ezekben 
a régi padokban, ahol papír-
ra vetettem ezt a pár sort, 
mint régen a dolgozatokat. S 
bizony most sem tudom, hof/y 
mit jegyeznek be majd a vé-
gére a professzorok. 

Németh Ferenc 
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Az orvos IV. évfolyam alapszervezete 
DISZ-vezetőségénck határozata az évfolyam 

munkáidról 
Az orvosegyetem IV. évfo-

lyam Dl SZ-vezetősége meg-
tárgyalta az évfolyam politi-
kai helyzetét, tanulmányi és 
szervezeti munkáját. Ennek 
alapján a következő határo-
zatot hozta: 

Egyetemünkön, évfolya-
munkkal az utóbbi időben 
nem volt minden rendben. 
Az évfolyamon kispolgári 
légkör uralkodott el. Hang-
adókká váltak a munkafe-
gyelem rontói, nagy volt az 
igazolt és az igazolatlan hi-
ányzás. Politikailag nein 
eléggé szilárd hallgatók be-
folyása alá került az évfo-
lyam egy jelentős része. Ér-
vényesült a szervezeti élet 
és a társadalmi munka 
nagyfokú lebecsülése. Nagy 
méreteket öltött a cinizmus, 
a nemtörődömség. 

A kialakult helyzetért fe-
lelősség terheli elsősorban 
az évfolyam volt DlSZ-veze-
tőségét. 

Az új DISZ-vezetőség fel-
adatának tekinti, hogy alap-
vető változást hajtson végre 
a pártszervezet és a DISZ 
VB segítségével az évfolyam 
munkájában és véget vessen 
az évfolyamon uralkodó 
helytelen légkörnek. 

A IV. évfolyam DISZ-vc-
zetősége a fentiek alapján a 
DISZ-alapszervezel minden 
egyes tagjának kötelességé-
vé teszi az évfolyam becsü-
letének visszaszerzését. 

Az évfolyam DlSZ-vezető-
sége munkáját úgy fogja vé-
gezni hogy ezt a határozatot 
következetesen végrehajtsa 
és évfolyamunkon rövid időn 
belül tényleges változások 
történjenek a fenti hibák ki-
küszöbölésére. 

Orvostudományi Egyetem 
IV. évfolyamának 

DISZ-vezetőségc 

Hozzászólás a IV. évfolyam 
DlSZ-vezetöségének határozatához 

Az elmúlt év folyamán 
igen sok kifogás merült fel 
évfolyamunk tanulmányi 
eredményével és fegyelmé-
vel kapcsolatban professzo-
raink és az orvosegyetemi 
párt- és DISZ-VB részéről 
egyaránt. Ezek a kifogások 
teljesen jogosak. Különösen 
feltűnő volt az igazolt és iga-
zolatlan hiányzások nagy 
száma. 

Miért volt ilyen sok mu-
lasztás? 

Sajnos, erre a kérdésre 
nem lehet elfogadható vá-
laszt adni. Még a nagyszá-
mú utóvizsga sem indokolja 
ezt a nagyfokú hiányzást, 
mert októberben és novem-
berben már nem voltak utó-
vizsgák és a hiányzás ekkor 
is alig csökkent. 

Érthetetlen okból igen sok 
volt a mulasztás a gyakorla-
tokon. Pedig az itt tanultak-
ra már egyetlen »előadásel-
lenes« évfolyamtársunk sem 
hozhatja fel érvül azt a sab-
lonos védekezést, »-megtalá-
lom úgyis a könyvben ami-
ről az órán szó volt«. Ter-
mészetesen az előadásokkal 
iaapcsolatban sem helytálló 
ez az érv, hiszen előadóink 
mind kiváló felkészülségű 
tudósok, akik rendkívül 
nagy elméleti tudással és ta-
pasztalattal rendelkeznek az 
orvostudomány és az orvos-
képzés terén egyaránt. Aki 
nem , hallgatja szívesen He-
tényi professzor rendkívül 
logi#is előadását, vagy Ba-
tizfalvy professzor által el-
mondott klinikai eseteket, 
amelyek a dolgozó emberek 
életéért vívott heroikus küz-
delem példái —, önmagáról 

állít ki szegénységi bizonyít-
ványt. 

Nemcsak az 
mány az, amit 
tanulhatunk, 

orvostudo-
előadóintól 

hanem a pon-

tosság, a lelkiismeretesség es 
a humanizmus is. Természe-
tes, ehhez az szükséges, hogy 
a tudomány mellett ezeket 
az orvos számára nélkülözhe-
tetlen tulajdonságokat el is 
akarjuk sajátítani. 

Nem »agitálni-« akarok az 
órák látogatására. Ez köte-
lességünk. Azt hiszem, ezt 
tapasztalták azok, akik köte-
lességüket elmulasztva, dé-
káni megrovásban, ösztöndíj-
levonásban részesültek. Meg 
szeretnénk előzni az ilyen 
eseteket. A félévi vizsga 
eredményei bizonyítják, hogy 
évfolyamunkban megvan a 
képesség a jó eredmény el-
érésére. 

El kell érni, hogy a hi-
ányzások Csökkentésével és 
aktív munkával visszasze-
rezzük professzoraink és ve-
zetőink megbecsülését. Ne 
fegyelmi megrovások segít-
ségével, ösztöndíj-csökken-
téssel, hanem önfegyelem-
mel, tudományunk iránti 
szenvedéllyel képezzük ma-
gunkat lelkiismeretes orvo-
sokká. Nem kisebb feladat 
megvalósítása vár ránk, mint 
a szocializmust építő magyar 
nép egészségvédelme és ne-
velése. 

Kovács Zoltán 
IV. éves o. h. 

LÖWY SÁNDOR 

D I S Z hírek 
A Jogi Kari DlSZ-szerve-

zet március elején találkozót 
rendez az illegális munkás-
mozgalomban résztvett sze-
gedi elvtársakkal. 

* 

A Bölcsészkari Tudomá-
nyos Diákköröket Szervező 
Iroda február 2-án bővített 
ülést tartott melyen az egyes 
diákkörök előzetes beszámo-
lója alapján az elnök: Szá-
deczky-Kardoss Samu tan-
székvezető docens összegezte 
az eddigi eredményeket cs 
rámutatott a további felada-
tokra. A beszámolókat több 
hozzászólás egészítette ki. 

Január hó 31-én jelent 
|meg Both Ödön egyetemi ta-

íársegéd könyve: »Az 1848. 
;vi sajtótörvény létrejötte« 
;ímmel. 

Február 9-én megindult az 
Orvosegyetemi DlSZ-bizott-
ság vezetőképző tanfolyama, 
ahol a DISZ-munka fonto-
sabb problémáit fogják meg-
vitatni. A tanfolyam három-
napos. 

• 

Á közeljövőben kerül meg- I 
rendezésre a két egyetem és j 
a Pedagógiai Főiskola Rákosi j 
ösztöndíjasainak konferen- j 
ciája. ! 

A Tudományegyetem DISZ-
hizottsága 5000 munkaórát 
vállal az ifjúsági vízitelep 
felépítésében. 

* 

Február hó 20—25-e között 
kerül sor a Tudományegye-
temen a tagkönyvklosztó 
DISZ-gyűlésekre, ahol ünne-
pélyes keretek között fogják 
a hallgatók az új DISZ tag-
könyveket megkapni. Ezen-
kívül itt fogják megtárgyalni 
a Központi Vezetőség hatá-
rozatait. 

* 

Tavasszal falujáró csopor-
tokat szerveznek a DlSZ-bi-
zottságok, a diákotthonok 
közreműködésével. 

• 

Az idén lesz a Szegedi Tudo-
mányegyetem fennállásának 
35. évfordulója. Ebből az al-
kalomból a tudományegyete-
mi DISZ-szervezet kiadvá-
nyokat jelentet meg, ame-
lyek az egyetem haladó ha-
gyományairól és jelenlegi éle-
téről fognak számos cikket 
tartalmazni 

• 

A Tudományegyetem DISZ-
bizottsága Egyetemi Énekkar 
szervezését vette tervbe, 
melynek szervezési munkála-
tai március közepéig fejeződ-
nek be. 

Az ANSA hírügynökség je-
lenti, hogy kitört a Stromboli 
vulkán. A kráterből előtörő 
égő láva széles folyamban 
ömlik a tengerbe s ott fel-
forralja a vizet. A partot 
gőzfelhő borítja. 

» 
A Szovjetunió Legfelső 

Tanácsának Elnöksége 1956. 
február 2-án közzétett tör-
vényerejű rendelete értelmé-
ben Muszo Dzsalil (Musze 
Musztafovics Zalilov) költő-
nek, a Nagy Honvédő Há-
ború idején a német fasisz-
ta hódítók ellen vívott har-
cokban tanúsított rendkívüli 
bátorságáért halála után a 
Szovjetunió Hőse címet ado-
mányozta. 

• 
Mint amerikai szaklapok-

ból értesülünk, az American 
Institute of Physics angol 
nyelvre fordítva, évi hat fü-
zetben kiadja a Zsurnal Ex-
perimentalnoji Teoretyicse-
szkij Fiziki c. szovjet fizikai 
folyóiratot. Az első kötet az 
1955. évi anyagot tartal-
mazza. 

• 

Az újabban felfedezett 101. 
elemet a periódusos rendszer 
felfedezőjéről, a nagy orosz 
kémikusról, Mengyelejevről 
nevezték el. 

* 

A Román Üjságíró Szövet-
ségben szerdán ünnepi ülé-
sen emlékeztek meg a Ma-
gyar Sajtó Napjáról. Az ülé-
sen résztvevő bukaresti új-
ságírók és külföldi sajtótu-
dósítók előtt Kádár Kálmán, 
a Magyar Népköztársaság 
bukaresti nagykövetségének 
attaséja méltatta a nap je-
lentőségét. 

• 
India közvéleménye nagy 

érdeklődést tanúsít N. A. 
Bulganyin és N. Sz. Hrus-
csov ázsiai utazásának anya-
ga iránit. Indiában százezres 
példányszámban adták ki azt 
a füzetet, amely N. A. Bul-
ganyin és N. Sz. Hruscsov 
Indiában, Burmában és Af-
ganisztánban elmondott be-
szédeit és nyilatkozatait tar-
talmazza. Ugyanilyen pél-
dányszámban bocsátották ki 
N. A. Bulganyinnak és Ni 
Sz. Hruscsovnak a Szovjet-
unió Legfelső Tanácsa ülés-
szakán elhangzott beszámo-
lóját, illetve beszédét. A bro-
súrákat különböző indiai 
nemzetiségek nyelvén, va-
lamint angolul jelentették 
meg. 

ötven évvel ezelőtt az 1905— 
1907-es nagy forradalmi fellen-

j düléa idején született Lőwy 
, Sándor, a kommunista ifjúmun-
| kás-mozgalom egyik kiemelkedő 
alakja. Olyan korban élt és har-
colt a magyar nép, a magyar if-
júság felszabadításáért, amikor 
az uralkodó osztályok számára 

I vörös posztót jelentett minden 
] szervezkedés, minden. pártos 
gondolat, szó és cselekedet. Ha-
lállal büntetendő bűn volt ak-
kor kommunistának lenni. Az 
ország börtöneiben ifjúmunká-
sok ezrei senyvedtek és pusz-
tultak. A magyar nép történeté-
nek ebben a sötét és válságos 
korszakában a prolelárliősök 
egész serege született, akik vál-
lalták a mérhetetlen szenvedése-
ket, üldöztetést és embertelen 
kínzást, akik életüket is felál-
dozták azért, hogy előbbrevi-
gyék a dolgozó nép felszabadu-
lásának ügyét. Ezek között volt 
Lőwy Sándor is. 

Az alig húsz éves Lőwy Sán-
dor rendkívül nagy elméleti tu-
dással és a munkásmozgalomban 
szerzett gazdag tapasztalatokkal 
jött Kassáról Budapestre, hogy 
a párt ifjúsági szervezetének 
élére álljon. 

Az ellenforradalmi Magyaror-
szág fasiszta hóhérainak eddigi e , s ö Rákosi-per során - a nem« 
tevékenysége bőven elég volt zctközi munkásszolidaritás és a 
nhhoz, hogy a gyengék lemond- "agyar n éP óriási felhkborodá« 
janak a harcról és elrettenjenek s a következtében — kénytelen 
az ellenállásnak még a gondola- v o l t kimondani az ügyben való 
tától is. A törvényesített terror illetéktelenségét. A „rendes" bí-i 
következtében a magyar nép r ó s á 8 3 é v i fegyházra Ítélte 
színe-virága dőlt ki a sorból. L 5 w y Sándort, aki a börtönben 
Lőwy Sándort mindez nem té- | i á folytatta a tanulást és ké« 
ritette le forradalmi útjáról. S7Ül t az eljövendő új harcokraj 
„Meggyőződéses kommunista A magyar fasizmus félt a meg« 
vagyok.-.-, minden erőmmel ar- jbilincselt kommunistáktól is; 
ra törekedtem, hogy a párt nagy , h a n e m végezhette ki nyíltan, 
és hatalmas legyen és hogy a . o r v u l igyekezett elpusztítani. 
kommunista ifjúmunkások szii- j 1 9 2 9 5 s z é n az ország börtönei* 
vétségé megerősödjék" - va l - ; b e n l é v ő politikai foglyok éh« 
lotta a statáriális bíróság előtt, j ségsztrájkot kezdtek, hogy hely« 
Ez az út, a párt útja — a szo- j hetükön javítsanak. A kommu« 
cializmusért vívott harc áldoza- listákat kényszer-táplálással ki« 
tokát követelő útja volt. L ő w y

 n°zták; ennek során Lőwy 

vezetése alatt álló ifik bátran 
védték és népszerűsítették a 
nemzetközi proletariátus élgár« 
dáját, a szovjet népet. „Éljen a 
leigázott gyarmati népek és a 
kizsákmányolt munkások védő-, 
je: Szovjetoroszország!" — ez 
volt jelszavuk. A KIMSZ röp« 
lapjai lerántották a leplet a ma-t 
gyar fasizmus minden aljassá« 
gáról és szennyéről, a fasizmust 
kiszolgáló klerikális reakció és a 
munkásáruló szociáldemokrácia 
népámitó mesterkedésérői. 

Egyévi — eredményekben 
gazdag tevékenysége után Lőwy 
Sándor — a párt Központi Bi-
zottságának több tagjával együtt 
— Horthy rendőrségének a ke« 
zébe került A harcot azonban 
az osztályellenség fogságában 
sem adta fel. Erkölcsi szilárdság 
ga, elvhűsége és tisztánlátása 
megdöbbentette a fasizmust 
képviselő bírákat. Honnan ve« 
szi ez az ötnapi kínzás után 
statárium elé állított fiatal kom« 
munista ezt az óriási lelkierőt? 
Lőwy Sándort a magyar 
sorsáért érzett felelőssége 
rettenthetetlen hőssé. 

A statáriális bíróság ez eset« 
ben is — mint korábban — aa 

nep 
tette' 

Sándor tüdőgyulladást kapott 
és az éhségsztrájk hetedik nap« 
ján meghalt, már nem érhette 
meg a harc végét, a mártírok 
sorsára jutott De líelyébe újak 
— még többen álltak és az ügyj 
amelyért harcolt és amelyért 
életét áldozta, győzelemmel vég-1 

ződött 
Lőwy Sándor úgy élt, mint 

Sándor szervezte és vezette a 
harcot a dolgozó ifjúság embe-
ribb életéért, a jobb jövőért. 
Szenvedélyesen harcolt az ifjú-
ságot testileg-lelkileg gyötrő, fa-
siszta leventeinlézmény ellen. 
„Tanítani, osztályöntudatra ne-
velni akartuk a fiatal munkás-
ságot." — vágta hóhérai szemé-
be Lőwy Sándor. A kommunis-
ta ifjúmunkások röplapjai szer- az igazi forradalmárok, úgy ¡8 
vezkedésre, harcra buzdították a halt meg. Példája ma is világító 
munkás- és parasztfiatalokat, az fáklyaként mutatja az utat) 
összefogásban rejlő hatalmas erő amelyen ifjúságunknak halad-1 

felismerésére nevelték őket Míg nia kell, ha n dolgozó népet 
Magyarországon a Szovjetuniót akarják szolgálni. 
csak suttogva, vagy gyűlölködve 
emlegették, addig Lőwy Sándor 

Sonkoly Pál 
egyetemi tanársegéd 

líatiácsatntnat u i z s p á z a m 

Mindig büszkén gondolok 
arra, hogy egyik jeles költő 
kortársam/mai négy évig 
együtt ültem az egyetem pad-
jaiban. Irodalomszakosak vol-
tunk. O már akkor is élt-halt 
a művészetért. Ahogy ő 
mondta volt: „különösen a 
saját lírámban látók olyan 
nemes vonásokat, amelyek 
arra köteleznek, hogy fél-
szegségemet az elismerés ál-
talam is kimondott szavaival 
elhessegessem". Riába volt 
halálosan szerelmes, egy vö-
röshajú állatorvosnőbe. Bará-
tom nagy távolbanéző. me-
rengő szemeiben sokszor 
megcsillantak az oroszlánkör-
mök. Ilyenkor egyszerre csak 
megszólalt. 

— Tudod, pajtikám. Cso-
konai megírta a „Lilla-dalo-
kat", Ady a „Léda-dalokat", 
Juhász Gyula pedig a gyö-
nyörű „Anna-dalokat". Ó, az 
én Riám nézésétől is dalok 
fakadnak lelkem humuszá-
ból. Csodálatos ciklus lesz ez, 
az irodalomtörténet „Ria-da-
lákként" fogja számontartani. 
Ó Riám! De szép is volt a 
tegnapi éjszaka! Felmentem 
a szobádba és hajnalig néz-
tük egymást. Gyönyörű per-
cek voltak. Tele van a lelkem 
élménnyel. Érzem, hogy rö-

videsen megszületik a leqna-
gyobb „Ria-dalom". 

* 

Az első vizsgánk 1949-ben 
volt: „Az egyházalapítás idő-
szakából való lókengyel, mint 
művelődéstörténeti dokumen-
tum" című tárgyból. Izga-
lommal ácsorogtunk a pro-
fesszor szobája előtt, a folyo-
són. A kulcslyukon keresztül 
az előttünk vizsgázó csoport-
ra pompás kilátás nyílt. Kor-
társam be-be kuccsantott. Így 
tájékoztatott bennünket: 

— Balogh Tóni felel. Kép-
zeljétek, nevet! Biztosan jó ing 
van az öregen. Vastan Sanyi 
most fogott meg a hasán egy 
bolhát, már morzsolgatja is, 
ügyesen most ejti az öreg 
tintatartójába. Szőnyi Jutka 
imádkozik. A pad alatt éppen 
most veti a keresztet. Nem 
hajolt le. A keresztvetést 
nem a szíve fölött intézte el, 
csak úgy kötés alatt, de így is 
hasznos lehet. Mit csináljon 
szegény? Szükség törvényt 
bont. 

A csoport kivonult. Raj-
tunk a sor. Kortársam ment 
előre, már ekkor vezéregyé-
niség volt, úttörő. 

— Jóreggelt kívánok! — 
köszöntünk kórusban. A job-
ban felkészültek ezt is hozzá-
tették — professzor úr! 

A professzor a székekre 
mutatott: 

— Foglaljanak helyet a kol-
lega urak. — Kortársam a fü-
lembe súgta: — Nehéz az 
anyag, ez igazán túlterhelés. 

— Készültek a kollega 
urak? 

— Igen, hogyne, készülget-
tünk — felelte kortársam 
mindannyiunk helyett. 

A professzor kortársamra 
szegezte nyájas tekintetét és 
feltette neki az első kérdést. 

— Mi az, ami a 1kollega 
urat előadásaim során leg-
jobban megragadta? 

— Az élmény, professzor 
úr, az élmény, hogy egyetem-
re járhatok! A szép világos 
kollégium, a házias menza és 
a tudomány vára, amit ostro-
molnunk kell. Sokszor úgy 
érzem, méltatlan vagyo\ erre 
a nagy ajándékra. 

— Beszéljen csak a kol-
lega úr, fölöttébb érdekes 
dolgokat mond. Érdékel. 

— Emlékszem kisgyerek 
koromban mennyit kellett 
nélkülöznünk — felelte hi-
bátlanul kortársam. — Még 
1946-ban is nap mint nao 
kukorica-puliszkán éltünk. 
És íme, azóta alig telt el há-
rom év és minden megválto-
zott. Például tegnap este tej-
berizst vacsoráztam. Ezelőtt 
három évvel még gondolni 
sem mertem volna erre. 

— Nekem sem ismeretle-
nek ezek az élmények. Har-

sány i kollega. 1946-ban én is 
ettem puliszkát. 

— Tényleg, a professzor úr 
is? — csodálkozott rá a ta-
nár válaszára hirtelen a féle-
lemtől reszkető Savanyú Lí-
dia. 

— Ettem bizony, ugy-e ma-
guk erre nem is gondoltak? 

— Nem, nem. Es tetszőit 
szeretni? 

— Kitűnően el lehet készí-
teni. Mint mindennek, ennek 
is megvan a maga fortélya. 
Természetesen nem mind-
egy, hogy milyen kukoricából 
készül a liszt. A putyi kuko-
rica a legalkalmasabb. A hi-
deg vízbe mindjárt bele kell 
tenni a sót, hogy alaposan 
feloldódjék. A liszt-szitáiés-
nak is megvan Önmaga csinja-
binja, kedves kollegák. A 
legjobb a sűrűszálú szita. 
Amikor pedig a pulisilka pö-
szögő állapotban van már, 
különös gondot kell fordí-
tani a kavarásra. Kizárólag 
csak jobbra szabad kavarni. 
A jobbra irányuló keverés-
nek zamatadó befolyása van 
a puliszkára. Amikor felesé-
gem főzött, sokszor éles vi-
tánk támadt. Következetlen 
volt a kavarásban. Jobbra is 
kavart, balra is kavart. Ebből 
mindig zagyvalék lesz. Én so-
hasem ettem belőle. 

— Bocsánatot kérek, pro-
fesszor úr — szólt közbe sze-
rényen kortársam —, de ne-
kem meaauőződésem.. hoou « 

következetes balrakavarás lé-
nyegében ugyanarra az ered-
ményre vezet, mint a szintén 
következetes, de ellenkező 
irányú kavarás, hiszen a ka-
nál a kásában ugyanolyan 
elipszis pályát fu\ balra is. 
Tehát ugyanazt a funkciót 
végzi, mint a jobbra irányuló 
keverésnél, következéskéj}-
pen a zamatnak is elő kell 
állnia. 

— Nem végzi ugyanazt a 
funkciót, a kollega úr téved! 
— csattant fel ellentmondást 
nem tűrően a professzor. — 
Illetve ugyanazt a funkciót 
végzi, de ellenkező előjellel 
és ez a fontos. Nem gondolja, 
Harsányi úr, hogy ezt is fi-
gyelembe kellene vennie? 

Kortársam kegyetlenül 
megijedt a professzor határo-
zott hangjától. Később kö-
zölte velem, hogy túlzott 
önbizalma egyáltalán nem 
volt indokolt, mert a tan-
anyag-jegyzetet csak egyszer 
lapozgatta át, azt is régeb-
ben. Pillanatnyilag nem ju-
tott eszébe, hogy a kentfyelt 
mire is használják. Egyszer 
úgy gondolta, hogy a lónak a 
szájában van, aztán arra is 
gondolt, hogy azzal ütik a 
lovat. Végül is az utóbbi fel-
tevése mellett kötött ki. Vá-
teszi' lelke úgy érezte, hogy 
ez áll legközelebb a művelő-
déstörténethez. Kortársam, 
hogy a helyzetet megmentse, 
gyorsan közbeszólt. 

— Ami a kavarást illett, 
mégis a professzor úrnak van 
igaza. Igazán keverni csak 
jobbra lehet. 

— Na látja, én nagyon 
meg vagyok elégedve a kol-
lega úrral. Kérem az indexe-
ket. 

Kitűnőt írt be mind a né-
gyünknek. Mikor az ajtóhoz 
értünk, utánunk szólt: — A 
kását csak jobbra keverjék, 
úgy ízletes, mindig csak 
jobbra! 

Tegnap hallottam, hogy 
már régóta nem tann az 
egyetemen. Tudományos 
munkát végez. Most írta meg 
élete főművét. De nem adja 
ki. Majd később. A címe: „A 
szeplőtelen fogantatás lelki 
aktusai". 

» 
Kortársam azóta nagy 

költő lett. A minap meg-
küldte, nékem ajánlva „Ném-
bercsókok szegélyzik éltem 
útját" című legújabb szo-
nettkötetét. Ajánló szövegét, 
mely csupa gondolat és Ura, 
ideiktatom: „E kötet felelet 
a legnagyobb professzor, az 
Élet kérdéseire. Szárnyasbe-
széd magamról magamnak. 
És még valakinek, aki lélek-
néző szemeivel meglátta lel-
kem szárnyán a hímport és 
azóta nem alkar mellőlem tá-
gítani." 

Kiss Lajos , 
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A MI OTTHONUNK L á ' o p f á s a Városi Vér^onzervá'ó Állomáson 
Késő estig égett a* villany a 

vizsgaidőben az Irinyi és Jó-
zsef Attila leány diákotthon ta-
nulóiban. De a szobákban, a 
folyosón, társalgóban is jegyze-
tek fölé hajló leányok tanullak. 
Készültünk a vizsgákra. A fél-
év munkája és a vizsgaidőszak 
erőfeszítése szép eredményeket 
hozott. Nem egy olyan tagja 
van diákotthonainknak, mint 
az egyetemisták között Göbl 
Erzsébet, Perei Zsuzsa, Felföldi 
Eszter, Fabók Irén, Németh 
Margit, Zsíros Mária a Termé-
szettudományi Karról, Somo-
gyi Erzsébet bölcsészhallgató, 
Fábián Eszter joghallgató, vagy 
a főiskolások közül Boldis Má-
ria, Földesi Júlia, Boda Zsófia, 
K. Szabó Anna, akik minden 
vizsgájukat jelesre tették le. 

A nyugodt,, zavartalan tanu-
lás biztosítása érdekeben min-
dent megtett a Diákotthon ve-
zetősége és a Diák-bTzottság. Az 
első emeleti tanulószoba neon-
világitást, a második emeleti 
asztali-lámpákat kapott. vizs-
gák idejére a Hősök-kapuja fe-
Iptti nagy terem is rendelkezé-
sünkre állt. 8 óra után esténként 
elcsendesedtek a folyosók, dol-
gozhatott mindenki nyugodtan. 

Pár évvel ezelőtt valóban csak 
szállása volt az egyetemi és fő-
iskolai hallgatóknak ez a hely, 
most egyre jobban érezzük, hogy 
otthonunkká válik. Az épület 
egyik felében kb. 70 ezer forin-
tos költséggel festették újra 
ragyogó fehérre az ajtókat, ab-
lakokat, az állami vezetés gon-
doskodása eredményeképpen. A 
beszerzett szőnyegek, függönyök, 
terítők csinossá teszik a szobá-
kat, de a lányok is sok kedves 
ötlettel, csipkékkel, virággal, 
képekkel díszítik szobáikat. 
Több szobában van rádió cs re-
méljük hamarosan megvalósul 
az a terv, hogy minden szoba 
vezetékes-rádiót kap. 

Szívesen jövünk ide haza az 
egyetemről, sőt a végzett hall-
gatók is be-be térnek volt ott-
honukba. Ba.Ua Ilona battonyai 
földrajzszakos tanárnő mondta: 
¡¿Vem tudok Szegedre utaznih 

Az Irinyi Diákotthon 112-es szobájának lakói: Göbl Erzsé-
bet, Katona Erzsébet és Kiss Margit szorgalmasan készül-

— nek a vizsgákra. — 

hogy be nc. nézzek hozzátok. 
Eg'J-egy órára újra diák vagyok 
itt, ahol annyit küzdöttünk, 
örültünk négy év alatt, ahol 
erre az időre otthonunk helyett 
otthont találtunk". 

Igen. Négy évet töltünk itt, 
együtt munkában, tanulásban, 
pihenésben, szórakozásban. Kö-
zös célunk, hogy minél jobb 
tanárok, jogászok, szakemberek 
legyünk. Ezt a célt elsősorban 
egymás segítéseve/, támogatá-
sával tudjuk elérni. A félév 
elején erről beszélgettünk, mi-
kor megválasztottuk a Diákve-
zetőséget, hogy vezesse, egység-
befogja otthonunk munkáját. 
Azóta jelentős eredményeket ér-
tünk el. Legdöntőbb, liogy ki-
alakult a jó diákotthoni közös-
ségi szellem, amelynek alapját 
a szobakollektívák adják. Az 
elhelyezést az igazgató és a 
Diákvezetőség tavalyi tapaszta-
latok alapján a Tanulmányi 
Osztályokkal együttműködve ol-
dották meg. Figyelembe vették a 
tanulmányi eredményt, politi-
kai felkészültséget és azonos év-
folyamú, megfelelő szakos hall-
gatók kerültek össze. A baráti 
közösségek segítik egymást a 
vizsgákra való felkészülésben, 
tanulásban, de a társadalmi 
munkában is. A legjobb DISZ-
funkcionáriusok, mint Kalocsai 
Elvira, Igaz Jusztina, Bakos 

Rózsa, Dutl-.on Edit, Sándor 
Ilona segítik a hallgatók politi-
kai fejlődését. A DISZ-bizoltság 
minden segítségei megad Göbl 
Erzsébet diákotthoni felelősön 
keresztül. A DISZ-vezetöség 
munkája eredményeképpen ma 
már alig van olyan szoba, aho-
vá nem jár rendszeresen a Sza-
bad Ifjúság, vagy a Szabad 
Nép. 

As egyetem vezetői, oktatói 
törődnek a mi életünkkel, gond-
jainkkal, meglátogatnak ben-
nünket és segítenek megoldani a 
nehézségeket. Nyíri Antal elv-
társ, a Bölcsészettudományi 
Kar dékánja már ebben a fél-
évben kétszer volt nálunk, de 
más oktatók, professzorok is 
eljöttek hozzánk: Pólay Elemér 
elvtárs, oktatási rektorhelyettes, 
Karácsonyi Béla" képviselő elv-
társ, Mezősi József dékánhe-
lyettes elvtárs és még sokan 
mások. 

Az egyetem, főiskola és diák-
otthon vezetősége minden segít-
séget megad az eredményes 
munkához: rajiunk múlik, hogy 
a második félévben még jobb 
eredményeket érjünk el, hi-
báinkat kiküszöbölve, egymást 
segítve, mind a tanulásban, 
mind a közösségi munkában. 

MESZ'AROS JOLI A 
III. magyar-történelem-

szakos hallgató 

Dokumentum a Horthy-korszakból 
A SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG JELENTÉSE 

A BELÜGYMINISZTERHEZ, A RENDŐRSÉG ÉS 
A SZOCIÁLDEMOKRATA VEZETŐK 

EGYÜTTMÜ KÖDÉSÉRÖL 
(1943. január 25.) 

Tisztelettel jelentem, hogy a Szociáldemokrata Párt 
szegcdi szervezete folyó évi január hó 16-án újraszerve-
zése érdekében választmányi iilést tartott, amelyen a 
központ képviseletében Szeder Ferenc országgyűlési kep-
viselő vett részt. Kijelentette, hogy ők nem bolsevisták. 
1918-ban a «lumpenproletár« tömegek tódultak bc a szer-
vezetbe és a régi vezetőket félretolták. Vigyázni kell na-
gyon, hogy ez többé ne fordulhasson elő és a közeljö-
vőben várható nagy betódul ást úgy fogják megakadá-
lyozni, hogy minden egyes tagfelvételt vizsgálat tár-
gyává fognak tenni. 

Tisztelettel jelentem, hogy Szeder Ferenc országgyű-
lési képviselő, szociáldemokrata országos főtitkár, jó-
szándékait és jóhiszeműségét nincs okem kétségbevonni. 
Sőt, magam is meg vagyok győződve róla, hogy szándé-
kai egyenesek. 

Minthogy engem szegedi viszonylatban semmiféle meg-
lepetés nem érhet, a párt szervezkedése elé semmiféle 
ákfdályt nem gördítek, bejelentett gyűléseiket és érte-
kezleteiket engedélyesem, az ellenőrzést is látszólag a 
legszükségesebb mérvre korlátozom, hogy a megindult 
szervezkedés irányát megfigyelhessem. 

Miért nem kapták meg az Orvosegyetem DISZ-tagjai 

lapunk decemberi, januári számait? 

A Koreai Központi Táv-
irati Iroda jelentése szerint 
az egészségügyi minisztérium 
az idén mintegy 200 új or-
vosi rendelőt létesít a terme-
lőszövetkezetekben. Dél-
Phenjan tartományban már-
cius elején 20 új orvosi ren-
delő nyílik. 

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

lanla 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadia: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizotlsága a Tudo-
mányegyetem rektora, az Orvos-
egyetem dékánla. a Főiskola igaz-
ontőla. a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze Győré» 

Ha az I. sz. sebészeti kli-
nika tantermébe igyekszünK, 
a bejárat mellett érder.es 
üvegszekrény vonja magara 
a figyelmünket. Apró kis 
játékbabák teljesen élethű 
öltözetben bemutatják itt a 
véradószolgálat működését, a 
vér életet mentő szerepét. Az 
ügyes kis játékfigurákat 
nemrég valamelyik Lenin-
utcai kirakatban láthattuk. A 
sok között ez is egyik szelle-
mes propaganda eszköze a 
szegedi Vöröskeresztneik a 
véradók toborzásának nehéz 
feladatában. 

Felkerestük a Városi Vér-
konzerváló Állomás vezető-
jét, dr. Gál György sebészeti 
klinikai tanársegédet és el-
beszélgettünk vele az állomás 
működéséről, a kezdet nehéz-
ségeiről és a jövő terveiről. 

— Mi tette szükségessé a 
Vérkonzerváló Áldomás léte-
sítését? 

— A II. világháború óta a 
vérátömlesztéseket „ jóval 
gyakrabban alkalmazzuk. 
Régebben csupán a legsúlyo-
sabb heveny vérszegénység-
ben életmentésképpen ad-
tunk vért, ma már igen sok 
egyéb kóros állapotban is 
végzünk vérátömlesztést s 
ezzel elősegítjük a beteg 
szervezet gyógyulását. A 
megnövekedett igényeknek a 
régebbi, minden szervezés 
nélküli vérgyűjtési rendszer 
már nem tudott eleget tenni. 

— Mikor kezdte meg mű-
ködését az állomás? 

— Csírájában már 1952-
ben is működött a sebészed 
klinika keretén belül, de hi-
vatalosan 1953 januárjában 
kezdte meg működését. Eb-
ben az évben már 580 1. vért 
gyűjtöttünk. A szükségletnek 
megfelelően a következő 
években egyre több vérrel 
tudtuk kielégíteni az igénye-
ket: 1954-ben 800 liter, 1935-
ben pedig már 1100 liter vér 
volt a „forgalmunk". 1955 
augusztusában átköltöztünk 
a klinika földszintjén saját 
terveink szerint létesített ú j 
helységekbe. 

Beszélgetés közben szétné-
zünk a vakító fehérségű, ra-
gyogó tisztaságú üvegfallal 
elválasztott termekben. Érde-
kes módon a véradó csupán 
a karját nyújtja be abba a 
szobába, melyben a vért ve-
szik tőle. Külön helységben 
történik áz üvegedények és 
szerelékek mosása és fertőt-
lenítése, ismét másikban áll-
nak a konzervált vér tárolá-
sára szolgáló nagy villamos 
hűtőszekrények. 

Megtudjuk azt is, hogy 
most havonta átlag 130 liter 
vért gyűjtenék, illetőleg 
ennyit szolgáltatnak ki a kü-
lönböző intézeteknek. Ezt a 
mennyiségű vért kb. 350 vér-
adó szolgáltatja. A legna-
gyobb vérigénylő természete-
sen maga a sebészeti klinika, 
de sokat fogyaszt a belgyó-
gyászati. a gyermek- és a 

szülészeti klinika is. Az ál-
lomás éjjel-nappal ügyeletes 
szolgálatot tart, tehát bármi-
kor kiszolgáltatja az igényelt 
vért. 

— Beszélgessünk most a 
véradókról. Hányan vannak? 
Mit kapnak egy-egy véradás-
ért? 

— Jelenleg mintegy 1000 
véradót tartunk nyilván. Leg-
többen üzemi dolgozók, 

( egyetemi 'hallgatók, egészség-
ügyi iskolák tanulói. Gondot 
fordítunk arra, hogy két hó-
napnál rövidebb időn belül 
ne adjon senki se vért két 
izben. Minden véradót alapo-
san átvizsgálunk. Ez csütör-
tökönkint délután szokott 
történni, a vérvételek pedig 
hetente háromszor: hétfőn, 
szerdán és pénteken vannak. 
Egy-egy vérvétel után kiadós 
uzsonnát adunk a véradónak 
és dl-kint 25 forintot. 

— Ezen a téren még igen 
sok a tennivaló. Rengeteg 
felvilágosító előadást tartot-
tunk már; ma este éppen a 
Nemzeti Bank dolgozói szá-
mára rendeztünk egyet. So-
kan idegenkednek attól a 
semmiségtől, amit 2—3 dl. 
vér levétele jelent, holott ez-
zel esetleg éppen egy ember-
társuknak életét lehet meg-
menteni. A helybeli Vöröske-
reszt ez év januárjának vé-
gén megrendezte a betegek 
és a véradók találkozását 
egy ankét keretében. Meg-
ható jelenetekre került sor, 
amikor a megmentettek sze-
mélyesen fejezhették ki kö-
szönetüket az életet jelentő 
vér adójának. Ekkor egyéb- 1 

ként kitüntették mindazon 
véradókat, akik már tíz alka-
lommal nyújtottak segítsé-
get embertársaiknak. Most 
mi is azon vagyunk, hogy a 
betegek lehetőleg minden 
esetben maguk köszönjék 
meg egy-két sorban a gyó-
gyulásukat elősegítő vért. 
Erre a célra minden palack 
vérhez egy képeslapot mellé-
kelünk s ezt azután mi jut-
tatjuk el a véradóhoz. Nagy 
segítségünkre lehetnének az 
orvosok és általában a z 
egészségügyi dolgozók is. ha 
sikerülne rávenniök a meg-
gyógyult betegeket arra, 
hogy teljes gyógyulásuk és 
felerősödésük után maguk is 
lépjenek a véradók sorai 
közé. Az egyetemi dolgozók 
is nagyobb számban adhatná-
nak vért. 

Még néhány szót az intéz-
mény további terveiről. Ed-
dig 1 hétig volt felhasznál-
ható a konzervált vér. Most 
olyan eljárást honosítanak 
meg. mellyel a vér 21 napiá 
válik felhasználhatóvá. Meg-
valósítják továbbá a plazma-
készítést is és tárolni fognak 
plazmaalkatrészeket is. 

Elbúcsúzás után, hazajövet 
felelevenedtek emlékeim kö-
zött olyan halálesetek, me-
lyek elkerülhetők lettek vol-
na. ha bőven lett volna kéz-
nél vér. Milyen segítséget 
jelent ma számunkra a Vér-
adó Állomás! Hálásak lehe-
tünk egészségügyi kormány-
zatunknak ezért az int"5'-
ményért! 

dr. Zelenka Lajos 

Rejtvény rovat 
VII. FORDULÓ 

Filmművészet 
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Megfejtésül beküldhető a 
hat betűrejtvényben lévő 
filmcím. A megfejtéseket a 
Szegedi Egyetem szerkesztő-
ségébe (Szeged, Felszabad u-

0** T) 
sz.) kell eljut-» lás újta 5. 

tatni. 
A megfejtés értéke rejtvé-

nyenként 2—2 pont. 
Beküldési határidő: már-

cius 1, 

DISZ alapszervi sajtófelelős: Ez mind a legújabb szám? 
Orvosegyetemi DISZ-bizottság sajtófelelőse: Ügy gon-

doltuk. hogy egyszerre adjuk oda mindkét hónap példá-
nyait, így kevesebb a tennivaló. 

„Nálunk minden felfordult cs 
csak most kezd elrendeződni", 
— ezekkel a szavakkal jellemez-
te Tolsztoj Leó a XIX. század 
második felének Oroszországát. 
Dosztojevszkij kora a kapita-
lizmus oroszországi fejlődésének 
időszaka, amely egyaránt tápot 
adott a pesszimizmus és az in-
dividualizmus, a tolsztojániz-
mus és a „Békülj, büszke em-
ber!" formulában kifejezett 
Dosztojevszkij-i elv kialakulásá-
nak. 

AZ OROSZ ÉLET c tragikus 
korszakában születtek 1 olsztoj 
'.eo keserű hangú regényei, 
Oszlrovszkij „Vihar" című meg-
rázó drámája, - Szaltikov-Scsed-
rin „Golovljov-család"-ja, de 
okkor bontakozik ki Csajkov-
-zkíj elégikus hangulatú zenéje 
és a világhírű orosz festőmű-
vészek — Repin, Szurikov, Sze-
röv, Perov — drámai sorsokat 
Ábrázoló művészete is. 

Fejlődése kezdetén Dosztojev-
szkij .egyik magánlevelében a 
'.«¡vetkezőket írja: „Meg akarom 
tanulni ,mit jelent az ember és 
iz élet'. Az ember titok. Ezt 
meg kell fejteni, s ha megértet-
ed az egész életet, akkor ne 

mondd, hogy elfecsérelted az 
időt. Én ezzel a titokkal fog-
lalkozom, mert ember akarok 
lenni". Az élet megértésére való 
törekvés vezeti egész munkássá-
gában. 
A XIX. század egyik legna-

D O S Z T O J E V S Z K I J 
gyobb irodalom-kritikusa, Be-
linszkij ismerteti meg őt azok-
kal a haladó eszmékkel, ame-
lyek segítik abban, liogy meg-
értse az „ember titkát". Belin-
szkij hatását érezzük első, s egy-
ben egyik legkiválóbb müvén, 
a „Szegény emberek"-en. A .mű 
rendkívüli és önálló tehetségre 
vall. Nem sokkal később saját 
hibájából szakít Belínszkijjel, s 
így önmagát fosztja meg a szi-
lárd elvi bázistól, attól, hogy az 
orosz élet káoszában tájékozód-
ni tudjon. Dosztojevszkij a 
„megalázottak" és a „meg-
szomorítottak" zászlaját szán-
dékozik magasra tartani, de 
— mivel csak a saját ösztönére, 
gyakran téves tapogatózására 
van utalva — nem képes meg-
birkózni az élet bonyolult el-
lentmondásainak talányaival. 
Igaz, egyidőre aktív tagja Bu-
tasevies-Pctrasevszkij forradal-
mi tankörének, itt olvassa Be-
linszkij Gogolyhoz intézett hűes 
levelét, amiért 1849-ben letar-
tóztatják, majd Szibériába 
száműzik. Kilenc évet tölt Szi-
bériában, ami fizikailag és 
szellemileg egyaránt megtöri. 

Visszatérése után már nem 
hisz a forradalomban, de az 
emberben igen. Humanizmusa 
ez alatt az idő alatt új színekkel 

gazdagodott. Az a kegyetlenség, 
durvaság, amiből neki is bőven 
kijutott, arra késztette őt, hogy 
még mélyebbre hatoljon az em-
beri lélek labirintusában. Ha-
talmas érték az ember, s útja a 
kínok útja az osztálytársadalom-
ban. Ezt a golgotát ábrázolja a 
„Megalázottak és megszomorí-
tottak" című regényében. 

AZ 1861-ES dicstelen „job-
bágyfelszabadítás"-! tapssal kö-
szönti, s azt a reakciós eszmét 
teszi magáévá, mely szerint 
Oroszország „sajátos úton" ha-
lad, s megmenekül a kapitaliz-
mus borzalmaitól.. Dosztojev-
szkij fél, hogy a rossz erkölcs, 
a burzsoá erkölcse diadalmas-
kodni fog a nemesi erkölcs fe-
lett. Jogosan fél a burzsoá „sza-
badságtól", amin első sorban 
a bűnözések szabadságát érti. 
Tökéletesen megérti, kik állanak 
a társadalom boldogságának út-
jában, s tudja azt is, hogy szép 
szóért ezek az erők nem adják 
fel vélt jogaikat, mégsem haj-
landó elismerni az erőszak al-
kalmazásának szükségességét. 
Ezt a nézetét legvilágosabban a 
„Bűn és bűnhődés" című regé-
nyében fejti ki. Társadalom-bí-
rálat szempontjából műve vég-
eredményben realista. Aki 
igazi nagy ruűvész, az nem tud 

hazudni. így történik az, hogy 
hiába erőlteti hőseire a reakciós 
elveket, azok pontosan oly mér* 
tékben és oly gyorsan, aineny-f 
nyire a reális élet talaján álla' 
nnk, megszabadulnak ezektől a 
sallangoktól. Fényes bizonyítói 
ka ennek a „Karamazov-testvé-
rek" című műve is. A zseniális 
kritikus nem tudja elhinni, hogy 
van emberi boldogság, hogy az 
emberek meg tudnak szabadulni 
az egoizmus lelket bilincselő 
láncaitól. Ö csak az evangélium; 
a vallás, Krisztus tanításában 
talál számára is elfogadható 
megoldást. Abban a tévhitben 
ringatta magát, hogy a nép sor-
sának könnyítésén dolgozott. 
Ennek ellenére reakciósabbá 
lelt, amit téves nézeteinek kö-
szönhetett, s talán annak, hogy 
megrettent a forradalom vér-
áldozataitól. Szeretjük őt, mint 
az emberi lélek nagy kutatóját 
és ábrázolóját. A burzsoá indi-
vidualizmus krízisét nála jobban 
senki sem ábrázolta. A gazda-
gok és a szegények, a törvény-
nyel büntetlenül visszaélők és a 
megszomorítottak, az erkölcste-
lenek és a megalázottan is tisz-
ta emberek ellentmondásait 
utolérhetetlenül zseniálisan, reá-
lisan leíró mestert, bár követ-
keztetéseivel nem érthetünk 
e£yet, megbecsüljük. 

Bálint István 
egyetemi tanársegéd 


