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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

IV. óvi. 7. szám 1956 április 11. Ára 40 fillér 

A kommunista és a munkáspártok legfontosabb kö-
telességüknek tartják, hogy mint a szemük fé-
nyére, vigyázzanak a marxista—leninista elmélet 
tisztaságára, hogy ezután is lankadatlanul harcol-
janak a burzsoá ideológia ellen, tárják föl annak 
népellenes jellegét és reakciós voltát, hogy lelep-
lezzék a kapitalizmus kizsákmányoló lényegét. 

(Tartós békéért, népi demokráciáért! 1956. áp-
rilis 1-i vezércikkéből.) 

titaszlci/aí u t a m i á t 

A matematikai tudomá-
nyok állandó hatalmas fejlő-
dése szükségessé teszi, hogy 
időnként a matematika •¿gy-
egy speciális ágára korláto-
zott tárgykörrel is tartsanak 
az illető tárgykör kutatói na-
gyobbszabású konferenciá-
kat. A Szovjetunióban már 
hagyományuk van az ilyen 
megbeszéléseknek, mindig 
nagy érdeklődés kíséri eze-
ket, s hatásuk a kutatómun-
ka további során igen jelen-
tősnek bizonyult. A matema-
tikai anilizis modern, a ku-
tatások előterében álló nagy 
ágából, az u. n. »funkcionál-
analizis«-ből egyszer már 
tartottak a Szovjetunióban 
konferenciát, ezelőtt 20 év-
vel; akkor ezt a tudomány-
ágat még igen kevesen mű-
velték ott. Azóta hatalmas, 
ugrásszerű fejlődés állt be, 
ma már igen sokan foglal-
koznak a Szovjetunió egész 
területén a funkcionálanalízis 
problémáival, e tudományág 
egész fejezetei (mint pl. az 
u. n. »normál gyűrűk« elmé-
lete, a »végtelen dimenziós 
csoportelőállítások« elmélete, 
vagy az »általánosított függ-
vények« elmélete) keletkezé-
süket 

szovjet hutalóknak 
köszönhetik (I. M. Gelfand, 
M. G. Krejn, M. A. Najmark, 
A. D. Rajkov, Sz. L. Szobol-
jev stb.). 

A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája, a moszkvai, Lo-
monoszov nevét viselő állami 
egyetemmel együttesen ez év 
január 17 és 24 között »össz-
szövetségi « konferenciát ren-
dezett Moszkvában a »funk-
cionálanalízis és alkalma-
zásai« tárgykörből. A kanfe-
renciára hazánkból Riesz 
Frigyes akadémikust és en-
gem hívtak meg. Riesz Fri-
gyes egyike a funkcionálana-
lízis megalapítóinak, az ő, 
közel 50 éven át e területen 
kifejtett alapvető munkás-
ságát nagyon jól ismerik és 
becsülik a Szovjetunióban is. 
Sajnos, súlyos betegsége 
miatt Riesz professzor nem 
vehetett részt a konferen-
cián, röviddel ezelőtt, feb-
ruár 28-án el is távozott az 
élők sorából, a matematikai 
tudományos élet nagy gyá-
szára. Európából még há-
rom kiváló matematikust: S. 
Mazurt, W. Orliczot és • F. 
Mikusinskit hívták meg, kö-
zülük Mazur betegsége miatt 
szintén távolmaradt. Három 
kínai matematikus: Tseng, 
Hsu és Tien is résztvett a 
konferencián. 

Budapestről január 14-én 
indultam repülőgéppel, a 
lvovi és kievi kb. 1—1 órás 
megszakítással, összesen 8 
órás utazás után este értem 
Moszkvába. A repülőtéren a 
Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának elnöksége 
megbízásából az Akadémia 
külügyi osztályának egy 
tisztviselője, a konferencia 
rendezőbizottsága nevében 
pedig Fomin professzor foga-
dott. Utóbbit 

tudományos 
munkássága 

révén jól ismertem, ő szer-
kesztette annak a funkcionál-
analízisről szóló monográfiá-
nak orosz kiadását, amelyet 
Riesz professzorral együtt ír-
tunk. Szállásom a modern, 
21 emeletes »Leningrác'« 
szállóban volt, ennek 17. 
emeletén, ahonnan szép kilá-
tás nyílt a hóval borított 
Moszkvára, a Kreml csillogó 
régi tornyaira és a modern, 
torcmytípusú, jellegzetesen 
moszkvai felhőkarcolókra. 

A konferencia színhelye a 
moszkvai egyetem új, kolo-
szális épületében volt. a Le-
nin-hegyen, amely valóban 

építészeti remekmű, csodála-
tosan felszerelt tanszékeivel, 
diákotthonaival, múzeumai-
val, kulturális és sportbe-
rendezéseivel páratlanul áll a 
világon. Benne mindenütt a 
a legnagyobb rend és ragyo-
gó tisztaság, pedig ebben az 
épületkolosszusban naponta 
15.000 ember fordul meg, kö-
zülük 10.000 itt is lakik. Fel-
tűnő az is, hogy nyoma sincs 
az »iskolalevegőnek«, erről 
tökéletes szellőzőberendezés 
gondoskodik, mely pl. a föld-
szinti folyosócsamokba ál-
landóan fenyőillatú tiszta le-
vegőt juttat s elszívja az el-
használt levegőt, dohányfüs-
töt. 

A konferencia programja 
meglehetősen zsúfolt volt. 
Délelőttönként a teljes ülé-
sek folytak, ezeken egy-más-
fél órás előadások hangzot-
tak el, összesen mintegy 20. 
Délután párhuzamosan foly-
tak a szekciókban a funkcio-
nálanalízis egyes speciális 
problémaköreibe vágó rövi-
debb, 20—30 perces előadá-
sok, összesen mintegy 60. Az 
én előadásomat az első dél-
előtti ülésen, elsőnek tartot-
tam, francia nyelven. Saját 
kutatásaim eredményeiből 
mutattam be, melyek szoro-
san ¡kapcsolódnak éppen a 
moszkvai fünkcionálanalizis 
iskola, Gelfand, Rajkov és 
Najmark professzorok kuta-
tásaihoz. Előadásomat — 
melyen kb. 250—300 résztve-
vő volt jelen — Gelfand aka-
démikus tolmácsolta szaka-
szonként, majd hozzászólá-
sokkövetkeztek. Megjelenik 

a konferencia 
kiadványában 

is. A konferencián magain 
később N. Bogoljubov aka-
démikus és M. A. Najmark 
professzor előadásaihoz szól-
tam hozzá. 

A konferencia utolsó elő-
adását január 24-én Gelfand 
tartotta, ebben rendkívül ér-
dekes módon mutatott rá a 
fünkcionálanalizis fejlődésé-
nek jövő perspektíváira. 
Ugyanaznap szűkkörű foga-
dás zárta be a konferenciát, 
amelyet a Szovjet Tudomá-
nyos Akadémia elnöksége 
adott a Prága-étteremben. 
Ezen számos felköszöntő 
hangzott el, melyek során 
igen meleg és megtisztelő 
módon aposztrofálták a 
fünkcionálanalizis magyar 
művelőit is. 

Jólesően kell megállapíta-
nom, hogy sikerült igen köz-
vetlen és szoros személyi 
kapcsolatokat teremtenem a 
fünkcionálanalizis kiváló 

szovjet kutatóival, elsősorban 
M. G. Krejn, I. M. Gelfand 
és M. A. Najmark professzo-
rokkal. Meglepően jól cy&lé-
keztek mindannyian eddigi 
tudományos kapcsolataink 
minden * mozzanatára. Gel-
fand pl. említette, milyen 
örömet jelentett számára az 
az ismertetés, amelyet az u. 
n. normált gyűrűkről szóló, 
azóta híressé vált dolgozatai-
ról írtam 1939-ben a berlini 
Zentralblattban. 

Látogatást tettem a Szov-
jet Tudományos Akadémia 
Szteklóv nevét viselő mate-
matikai kutatóintézetében, 
ahol Vinogradov akadé-
mikus, 

a számelmélet 
világhírű tudó f.a, 

az intézet igazgatója foga-
dott, a látogatást követően 
az intézet két helyettes igaz-
gatója, N. Vékua lev. tag és 
Sz. Nyikolszkij professzor 
egy gruz vendéglőben vacso-
rán láttak vendégül. Másik 
alkalommal a többi külföldi 
vendéggel együtt megtekin-
tettem a Szovjet Tudomá-
nyos Akadémia gyors elek-
tronikus számológépét, ame- ; 
lyet a nehéz matematikai | 
műveletek hihetetlenül gyors 
elvégzésén kívül arra is be-
rendeztek, hogy egyszerű, 
technikai szövegeket angol-
ból oroszra fordítson. Ott-
létemkor a gép éppen »fordí-
tott«. Meglátogattam továbbá 
a Tudományos Információk 
Intézetét, ahol 12 tudomány-
ágból készítik a referáló fo-
lyóiratokat. 

Alkalmam volt megtekin-
teni a Kreml múzeumait és 
a Lenin—Szitálin mauzóle-
umot. Voltam a híres Trje-
tyakov-képtárban és több al-
kalommal opera- és balett-
előadásokon a Nagy Színház-
ban és a Sztanyiszlavsakij-
színháztoan. Mindez termé-
szetesen mély benyomást tett 
rám. 

Január 27-én hajnalban, 
moszkvai idő szerint 4 óra 
15 perckor hagytam el 
Moszkvát repülőgéppel és 
ugyanaznap magyar idő sze-
rint 10 óra 30 perckor már 
Budapesten is voltam. A 
moszkvai repülőtérre az éj-
szakai idő és hideg ellenére 
az egyik kínai professzor is 
kikísért, példát adva ezzel is 
a kínai udvariasságból. . 

Moszkvai utam mind tudo- | 
mányos tanulságai folytán,1 

mind számos élménye miatt,1 

mind az igen barátságos fo- ( 
gadtatás következtében fe-
lejthetetlen marad számomra. 

Szőkefalvi-Nagy Béla 
egyetemi tanár 

Munkásmozgalmi emlékek 

Magyar-szovjet barátsági nap 
a Pedagógiai Főiskolán 

A szegedi Pedagógiai Fő-
iskola MSZT alapszervezete 
a magyar-szovjet barátsági 
hónap keretében március 27-
én barátsági napot rende-
zett a Főiskolán. 

A nap eseményeiből ki-
emelkedett a díszteremben 
megrendezett zenei bemuta-
tó, melyet a Főiskola taná-
rai és hallgatói nagy érdek-
lődéssel vártak. Káldor Já-
nos főiskolai adjunktus elő-
adása nyomán impozáns mé-
retekben bontakozott ki az a 
zenei fejlődés, amely a Szov-
jetunióban már az októberi 
forradalmat követő években 
megindult. Az . előadás be-
mutatta, hogy ez a fejlődés 
állandó harc közben érlelő-
dött a formalista, dekadens, 
népellenes * irányzatokkal 
szemben. E művészetellenes 
irányzatok hatása alól sok-
szor a legkitűnőbb zeneszer-
zők sem tudták magukat ki-
vonni. de a párt nyílta- és 
bátran közvetítette feléjük a 

tömegek elutasító vélemé-
nyét. Prokofjev, Sosztako-
vics, Muragyelli és a többi 
szovjet zeneszerző alkotó-
munkásságának fejlődése 
meggyőzően példázza, hogy 
milyen gyümölcsöző volt szá-
mukra a párt kritikai se-
gítsége. Az előadást a szov-
jet zene kimagasló alkotá-
sainak bemutatásával zárult. 

A jelenlévők nagy tetszés-
sel hallgatták Hacsaturján 
Hegedűversenyét, melyben a 
legnemesebb klasszikus ha-
gyományok az örmény nép-
zene gazdag keleties színei-
vel fonódnak össze. Prokof-
jev: „Rómeó és Júlia" című 
balettjének részletei a zene 
ember- és helyzetábrázoló 
erejét fedtek fel. Sosztako-
vics: „Dal az Erdőről" című 
oratóriuma pedig, a szocia-
lizmus építésének ez a lel-
kesítő himnusza, megkapó 
szárnyalásával méltó befeje-
zője volt a hallgatók számára 
maradandó élményt nyújtó 
zenei bemutatónak. 

Egy hete hordom emlékeim 
között egy kellemes vasár-
nap délelőtt hangulatát. 
Most, hogy kezembe vettem 
a tollat, felelevenednek előt-
tem a rokonszenves idősebb 
baráti arcok és az a beszél-
getés, melyből oly sokat ta-
nultunk. 

Március 24-én délelőtt 10 
órakor idősebb elvtársakkal 
rendezett találkozót az Ál-
lam- és Jogtudományi Kar 
DISZ-szervezete. Olyan elv-
társak jöttek el hozzánk, 
akik a Horthy-korszak sötét 
éveiben résztvettek a mun-
kásmozgalomban, élesztget-
ték a reménykedő szívek-
ben a szabadság tüzét és 
harcoltak a reakció népámí-
tó mesterkedése! ellen. 

Szekeres elvtárs, aki je-
lenleg a III. kerületi Ta-
nács osztályvezetője — már 
fiatalon megbélyegzett em-
ber volt a szegcdi rendőr-
kopók szemében. Szekeres 
elvtárs az asztalosmesterség 
elsajátítása mellett élénk, 
vizsgáló szemekkel kapcso-
lódott be a korabeli fiatalság 
életébe. Arról a fiatalságról 
beszélt nekünk, amely nem 
vette készpénznek a kor-
mánypárt és a papság ok-
tató, nyájaskodó, de ugyan-
akkor megtévesztő szavait. 
A papság úgy nevelte a fia-
talságot, hogy kormányhű 
emberek legyenek a kezük 
elől kikerülő diákokból. Ez 
ellen a nevelés ellen vette 
fel a harcot a munkásmozga-
lom tisztánlátó fiatalsága. 
Mivel a városban tilos és 
veszélyes volt 10—12 mun-
kásembernek leülni és be-
szélgetni (!), ezért természet-
járó kirándulásokon, a Tisza 
partján, a Maros-toroknál és 
más helyeken jöttek össze a 
fiatalok, hogy mindennapi 
problémáik megbeszélése 
mellett magukba szívjanak 
egy kis friss levegőt és né-
hány tiszta gondolatot. 

A fejlettebbek megtanul-
tak eszperantóul és eszpe-
rantó nyelven vették fel a 
kapcsolatot külföldi munkás-
fiatalokkal. 

Kérésünkre előkerültek a 
féltveőrzött kincsek: levelek, 
képeslapok Moszkvából, 
Angliából, Kínából és újsá-
gok, melyek eszperantó nyel-
ven számolnak be a világ 
különböző munkásmozgal-
mairól, a spanyol harcok hő-
siességéről, a politikai hely-
zetről, a tőkések és a hitler-
adolfok pöffeszkcdéseiről, de 
ugyanakkor a munkások nö-
vekvő erejéről is. Nagyszerű 
érzés volt — meséli Szekeres 
elvtárs — tudni azt, hogy 
milyen óriási eredményeket 
ér el a Szovjetunió munkás-
osztály vezette állama, s hogy 
a világ más részein ropog a 
kapitalizmus gúzsbakötő bi-
lincse a munkások erejétől 
— s ez ú j lelkesedést, biz-
tató erőt adott a magyar 
munkásosztálynak is harcai-
ban. Csodálattal teli kérdé-
sek özönére kellett felelnie 
Szekeres elvtársnak, mikor a 
munkásfiatalok önművelését 
mesélte el a hallgatóságnak. 
Sok-sok veszedelmet szerzett 
a szaglászó detektívek miatt 
egy-egy brosúra, kiáltvány, 
fcrradalmi hangú vers, vagy 
plakát, s különösen egy-egy 
kommunista szellemű könyv. 
De a fiatalok, nem törődve a 
veszéllyel, olvasták, terjesz-
tették e műveket. 

Azután Kovács elvtárs, a 
Fémipari Vállalat igazgatója 
az egyetemi if júság helyze-
téről, az egyetemisták és a 
munkásfiatalok kapcsolatáról 
beszélt, s bizony nem sok jót 
hallottunk az akkori egyete-
mistákról. Lenézték, semmi-
bevették a tanoncokat, segé-
deket és a gyári munkásfia-
talokat. Alig tudtak öt egye-
temistát összeszámolni, akik-
nek kapcsolatuk volt a mun-
kásokkal. Ugyanakkor jól-

eső érzéssel emlékezett meg 
Kovács elvtárs a paraszt-
származású Veres Péterről, 
aki magas színvonalú, nép-
szerű előadásokat tartott, s 
miután leszállt az emelvény-
ről, jóízűen falatozva a ke-
nyérből, szalonnából, amivel 
megkínálták, sokáig elbe-
szélgetett az érdeklődőkkel. 

Hangulatos és mégis sok-
sok gondolatot, segítséget 
adó beszélgetéssé vált ez a 
találkozó a Diákklubban, 
mert a régi idők nyomasztó 
emlékeivel szemben száz-
szorta szebbé vált szocializ-
must építő jelenünk, s a 
munkásmozgalom lelkesítő 
példái több erőt, nagyobb 
lelkesedést kívánnak tőlünk 
jelenlegi munkánkban. Mert 
nemcsak a vértelen elnyo-
mást kellett elszenvednie a 
felszabadulás előtti munkás-
nak; Horthy elvetemült pri-
békjei megkóstoltatták velük 
a börtön és a büntetőtáborok 

gyötrelmeit is. összefogdos* 
ták a legjobb elvtársakat és 
brutális kínzások között hur-
colták magukkal — mene-
külve a Vörös Hadsereg dl-* 
csőséges győzelmei elől. 

Sokan ott szenvedtek ki — 
éhségtől és kínzásoktól — 
ezekben a táborokban, de 
akik hazajöttek, annál erő-
sebben fogtak hozzá a mun-
kához, hogy soha-soha többet 
ne uralkodhassék a fasiz-
mus, az elnyomás, az önkény 
a magyar nép, a szegediek fe-
lett. 

Nekünk, mai egyetemis-
táknak az a feladatunk, hogy 
ne puhuljunk el, ne veszít-
sünk a lendületből, hanem 
teljes erővel, rendíthetetlen 
szorgalommal, vasakarattal 
és lelkesedéssel tegyük szeb-
bé, virágzóbbá és boldogabbá 
azt a népet és azt az álla-
mot, melyért annyit küzdöt-
tek, szenvedtek és dolgoztak 
hős kommunistáink. B. J . 

Diákok az árvízkárosultak megsegítéséért 
Európaszerte óriási kárt ,még: Szalontai György, Lip-

okozott a korai és gyors olva- j ták Ernő, Sípos Károly, 
dás. Árvíz pusztított Német- ! Pásztor Imre. Fábián Eszter, 
országban, Magyarországon, 1 Csicseli Mária, Batki Jenő, 
Jugoszláviában és több más Tímár Ágoston, Kerényi 
országban. Az emberek ez-
rei egy akarattal, egy szívvel 
munkálkodtak azon hogy a 
megáradt folyókat megzabo-
lázzák, a hősi munka ha 
nem is teljes sikerrel, de 
igen nagy eredménnyel járt. 

Az üzemek dolgozói, a Sá-
nyászok, a honvédség, a dol-
gozó parasztok sokszor saiát 
életüket kockáztatva men-
tették az árvízsújtott embe-
reket, azok javait. Mi 
temisták, főiskolások nem 
tudtunk közvetlenül részt-
venni e hősi munkában, de 
forintjainkkal igyekszünk se-
gítséget nyújtani. Hogy ezt 
szívvel tesszük bizonyítja az, 
hogy igen jó eredmények 
születtek. A Bölcsészkar 296 
hallgatója közül 286-an ösz-
szesen 4003 forintot, a Jogi 
Kar 225 hallgatója közül 212-
en 2415 forintot, a főiskola 
230 hallgatója közül 225-en 
2263 forontot adtak. 

Jó példával jártak elől 
a Bölcsészkaron Somogyi 
Erzsébet, Kalocsai Elvira 
és Enyedi Ferenc, akik 
50—50 forintot adtak. Öt-
ven forintot adtak még 
Sípos István és Juhász 
Ottó Rákosi-ösztöndíjas hali-

György, Bernáth József, Ko-
vács Erzsébet, Mucsi Erzsé-
bet, Kulcsár Péter, Kovács 
Emília, Lőrinczi Attila. 

Ezenkívül sokan 25. 20, 10 
forintot küldtek az árvízsúj-
tottaknak. A Pedagógiai Fő-
iskola hallgatói ezenkívül 
elhatározták, hogy szemlél-
tető eszközökkel fogják se-
gíteni azokat az iskolá-
kat, amelyek az elemi 
csapástól sok kárt szen-
vedtek. Horváth Mihály 
DISZ-titkár ezt mondta; 
„Magunknak adjuk. amit 
adunk". Ez valóban, így van* 
Ki tudja hova, melyik isko-
lába fogunk kerülni, s mi-
lyen jól esik majd látni, hogy 
ezt a könyvet, vagy azt a 
térképet, rajzot, mi küldtük 
ide. Mi is segítettünk, hogy 
a gyerekek feledjék az el-
múlt borzalmat és nvugod-
tan tanuljanak. Tervezik a 
Főiskolán hogy táncestet ren-
deznek. amelynek jövedel-
mét szintén az árvízkárosul-
tak megsegítésére adják. Pár 
forintról van szó. de mégis 
nagy segítség. Pár forintról, 
amit nem szabad sajnálnunk, 
s amit nem is sajnálunk. 
Azoknak adunk, akiknek 

gatók, valamint Kiss Zsuzsa, | ennyi sincs. Azoknak, akik 
egy szál ruhában menekül-
tek; akik ú j életet akarnak 

aki 40 forintot adott, szintén 
a Bölcsész Karról. Gottlieb 
Mária és Nagy Lajos (Jogi 
Kar), Horváth Mihály ós 
Hruska Mária (Főiskola), 
Rákosi-ösztöndíjas hallgatók 
20, illetve 16 forinttal járul-
tak a károsultak megsegíté-
séhez. 30—30 forintot adtak 

kezdeni és kezdenek is, akik 
ú j (házat akarnak építeni, s 
építenek is, akiknek el kell 
felejteniök e nagy kárt és el 
is felejtik, mert a párt, a ma-
gyar dolgozó néo ezt akarja. 
S ezt akarjuk mi is egyete-
misták, főiskolások. 

Steszkó Ferenc 

Országos szerves kémiai diákkör 

szakkonferencia Szegeden 

Megkezdődtek az országos 
szerves-kémiai diákköri kon-
ferencia szervezés, munkála-
tai. A konferenciát június 1— 
3 között tar t ják és ez zárja 
be az idei szakosított orszá-
gos diákköri konferenciák 
sorozatát, amelyek közül a 
Veszprémben rendezett anali-
tikai és fizikai-kémiai kon-
ferencián a TTK három elő-
adással vett részt. A szerzők 
közül egy 400 forintos jutal-
mat kapott és mindhárom 
dolgozat szerzője könyvjuta-
lomban részesült. A gödöllői 
agrártudományi- és biológiai, 
a Budapesten rendezendő fi-
zikai és a debreceni matema-
tikai konferenciákon két-két 
előadással vesz részt a T f K . 

A Szegeden rendezendő 
szerves kémiai konferencián 
karunk 11 előadással szerepel. 
Nagy érdeklődés nyilvánul 
meg a szegedi konferencia 
iránt a társegyetemek részéről 
is. így a budaoesti ELTE 13 
résztvevőt és három előadást, 
a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem b részt-
vevőt és két előadást, a vesz-
prémi Vegyipari Egyetem 
nyolc résztvevőt és három 
előadást jelentett be 

A konferenciát rendsző 
operatív bizottság úgy sze-
retné munkáját végezni, hogy 
ez az esemény is méltó legyen 
egyetemünk és karunk szín-
vonalához, hagyományaihoz. 
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A SZKP XX. kongresszusa anyagának 
feldolgozása egyetemünkön 

A XX. pártkongresszus 
anyagának helyes feldolgozá-
sa komoly követelményellet 
támaszt egyetemünk oktató-
személyzetével, valamint a 
tanszemélyzet ideológiai to-
vábbképzését irányító és ve-
zető tényezőkkel szemben. 
Az Oktatásügyi Minisztérium 
Marxizmus—Leninizmus Ok-
tatási Főosztálya által e 
tárgyban tartott értekez-
let rámutatott arra, hogy 
a hallgatóság vonalán el 
kell érni azt, hogy 
hallgatóink oly mérték-
ben sajátítsák el a kong-
resszus anyagát, hogy az ab-
ból levonható tanulságokat 
az elkövetkezendő időkben 
tanulmányi munkájukban is 
képesek legyenek érvényesí-
teni. Ennek viszont előfelté-
tele. hogy oktatószemélyze-
tünk is beható tanulmányozás 
tárgyává tegye a kongresszus 
anyagát és tanulságait Ezt 
maga hallgatóságunk is meg-
kívánja. Az a nagy érdeklő-
dés, amelyet a hallgatóság a 
kongresszus megállapításai 
iránt tanúsít, nemcsak a 
marxizmus-leninizmus és po-
litikai gazdaságtan tanszékek 
tagjainak teszi kötelességévé 
az anyag alapos féldolgozá-
sét, hanem a szaktanszékek 
tagjainak is. A szaktárgyak 
tanulmányozásával kapcso-
latban mór eddig is több 
problémát vetettek fel hall-
gatóink, s ahogy fokozatosan 
behatolnak a kongresszusi 
anyag részleteibe, a felvetett 
kérdések száma egyre szapo-
rodni fog. De nemcsak a tan-
székek oktató-nevelő munká-
jában. hanem a tudományos 
kutató munkában is fontos a 
kongresszusi anyag beható 
ismerete, mint azt a fen'ti 
értekezlet Is élesen kiemelte. 
A kongresszus megállapítá-
sai a tudományos munka lé-
nyegéről és a tudományos al-
kotó munka kibontakozását 
gátló dogmatizmusról általá-
nosságban, valamint a termé-
szettudományokról s a társa-
dalomtudományokról (törté-
nettudományról, közgazda-
ságtudományról, filozófiáról, 
jogtudományról) s az azok 
előtt álló feladatokról külö-
nösen, nélkülözhetetlenné te-
szik ez anvag részletes ta-
nulmányozását. Enélkül 
ugyanis a tudományok to-
vábbi művelésében nélkülöz-
né a kutató azoknak az ál-
talános és különös követel-
ményeknek az Ismeretét, 
amelyeket a kommunizmus 
építése a szovjet tudomány, 
a szocializmus építése pedig 
a magyar tudomány művelői-
vel szemben támaszt. 

AZ OKTATÁSÜGYI Mi-
nisztériumnak az anyag fel-
dolgozása tárgyában március 
31. napján kiadott rendelete 
(melynek tervezetét a Főosz-
tály az egyetemek illetékes 
tényezőinek bevonásával vi-
tatta meg) megfelelő keretet 
biztosít a kongresszusi anyag 
tanulmányozására, amennyi-
ben eüőírja, hogy a hallgató-
ság a folyó tanév április és 
május havában legalább 12 
óra keretében fogja feldol-
gozni azt a marxizmus-lenin-
izmus oktatása kapcsán (a 
végző évfolyamok 6 órában, 
a levelező hallgatók 1 kon-
zultációs megbeszélés kereté-
ben). Az állami ideológiai 
oktatásban résztvevő tansze-
mélyzet ugyancsak április— 
május folyamán — a jelenleg 
folyó oktatási anyagok fel-
dolgozásának megszakítása 
mellett — dolgozza fel az 
anyagot, s a nemzetközi hely-
zetről, valamint a gazdasági 
építőmunka kérdéseiről tar-
tandó' egy-egy konferencia 
keretében vitatja meg azt 
(ugyanez vonatkozik megfe-
lelően az aspiránsokra is). 

A KONGRESSZUS anya-
gának hallgatói vonalon való 
feldolgozása komoly feladato-
kat ró a marxizmus-leniniz-
mus és a politikai gazdaság-
tani tanszékre. Ezeket a fel-
adatokat csak igen komoly 
felkészülés mellett lehet meg-
oldani. Ezért biztosítani kell 
a tanszéki elvi viták szabad 
légkörét. E viták során tisz-
tázni kell minda okát a nyi-
tott kérdéseket, amelyek az 
anyag előadása, és gyakorlati 
feldolgoztatása során felme-
rülhetnek. E vitáik természe-
tesen ne legyenek elszigetelt 
jellegűek, hanem nmenmii-
ben bizonyox problémák te-
kintetében nem jutnak nyug-

vópontra. haladéktalanul és 
menetközben is kérjék ki e 
tanszékek a Marxizmus—Le-
ninizmus Főosztály vélemé-
nyét, x egyben tartsák a leg-
szorosabb kapcsolatot a me-
gyei, városi és egyetemi párt-
bizottságokkal is, amely.-k 
messzemenő támogatást biz-
tosítanak e téren. Ezek az 
elvi viták azért is nélkülöz-
hetetlenek, mert csak igy 
biztosítható a tanszékek egy-
séges elvi állásfoglalása az 
egyes kérdéseikben. Fokozott 
súlyt kell helyezni a viták 
során a politikai gazdaságtan 
körében jelentkező anyag ta-
nulmányozására, ami azon-
ban semmiképpen sem je-
lenti azt. hogy a továbbiak-
ban a filozófia.' vagy a párt-
történet vesztene a jelentő-
ségéből. A kongresszusi 
anyag egyes tudományszako-
kat érintő problémái nélkü-
lözhetetlenné teszik azt, 
hogy e tanszékek még szoro-
sabbra fogják kapcsolatukat 
a szaktanszékekkel. Döntő 
jelentőségű a hallgatók ok-
tatása szempontjából az elő-
adások meggyőző volta. Ezért 
a tanszékek tagjai tekintsék 
központi feladatuknak a gya-
korlattal való kapcsolatot, 
(látogassanak ki üzemekbe, 
termelőszövetkezetekbe, ve-
gyék fel a kapcsolatot a ta-
nácsokkal). hiszen az előadá-
sok és általában az oktató-
munka meggyőző erejét el-
sősorban a helyesen megvá-
lasztott gyakorlati példák 
biztosítják. A felsorolt fé-
nyezőkkel való szoros kap-
csolat kiépítése azután nem-
csak a tanszékek aktató-ne-
veQő munkájá t teszi eredmé-
nyessé, de a tanszék tagjai-
nak tudományos munkáját 
is elmélyíti és képessé teszi 
a tanszékeket a jövőben a 
marxizmus-leninizmus tudo-
mányának alkotó művelésére 
is! 

NEM KEVÉSBÉ komoly 
feladatok hárulnak a tansze-
mélyzet állami ideológiai ok-
tatását irányító, illetve azt 
közvetlenül vezető, s azt tá-
mogató szervekre: a Tudo-
mányegyetem állami vezeté-
sére, Oktatási Bizottságára, a 
konferenciavezetőkre. vaia-
mint az ideológiai oktatás 
kari felelőseire stb. Az álla-
mi vezetésnek fontos feladata 
az elkövetkezendő két hónap-
ban az. hogy biztosítsa az 
anyag feldolgozásának tárgyi 
előfeltételeit (programok, kö-
telező és ajánlott irodalom 
idejében való eljuttatása a 
tanszékekhez; a szabad ok-
tatási délutánok biztosítása), 
a konferenciavezetőknek a 
vitavezetésre való jó felké-
szülését. az anyagnak a tan-
személyzet által való lelkiis-
meretes tanulmányozását, a 
konferenciákon teljes szám-
ban való részvételt (e tekin-
tetben komolyan számítunk 
a szakszervezet agitációs 
munkájára is), a megfelelő 
felkészülést s mindezek folyo-
mányaként a nívós vitákat. 
(Minthogy a kongresszusi 
anyag feldolgozása a folyó 
ideológiai továbbképzés meg-
szakítása mellett történik, s 
a tanulmányozás tárgya min-
denkire nézve ugyanaz az 
anyag, a párt és állami ve-
zetés szükségesnek látja, 
hogy az egyéni tanulási for-
mát választott oktatók is a 
professzori, illetőleg tanse-
gédiszeméilyzeflli konferencián 
vegyenek részt.) Az Oktatási 
Bizottság segítségével meg 
kell az állami vezetésnek 
vizsgálnia) azokat a lehetősé-
geket, amelyeknek felhasz-
nálása a kongresszusi anyag 
központi program szerint va-
ló feldolgozását összegyete-
mi. de kari. sőt intézeti szin-
ten is segítik, eredményeseb-
bé teszik. E tekintetben már-
is igen komolv segítséget ka-
pott az állami vezetés az 
Egyetemi Pártbizottságtól 
akkor, midőn az PB ülés ke-
retében behatóan foglalkozott 
az elmúlt napokban a tan-
személyzet ideológiai tovább-
képzésének. s ezzel kapcso-
latban a kongresszusi anyag 
feldolgozásának kérdéseivel 
és egyben iránymutatást 
adott lehetőségek féltárásá-
ra és felhasználására. 

Ennek megfelelően össz-
egyetemi szinten két előadás 
van tervbevéve, amelyek 

egyike a személyi kultusz, 
s a kollektív vezetés, vala-
mint az osztályharc problé- , 
máit tárgyalná, a másik pe- j 
dig a technika fejlődésének 
kérdésével foglalkoznék az 
imperializmus viszonyai kö-
zött. Emellett szükségesnek 
látszik karonként is megvizs-
gálni azokat a tanulságokat, 
amelyek a kar tudományos 
munkájára és feladataira 
nézve a XX, kongresszus 
anyagából adódnak. Elisme-
résreméltó kezdeményezés 
volt ebből a szempontból az 
Állam- és Jogtudományi Ka-
ron a Kar Tudományos Bi-
zottságának és MSZT szer-
vezetének közös rendezésé-
ben lezajlott vita amelynek 
során a Kar oktatói kollek-
tívája megkísérelte a kon-
gresszus megállapításainak 
fényében a magyar jogtudo-
mány helyzetének és felada-
tainak vizsgálatát. Ügy vél-
jük. hogy hasonló megbeszé-
lések a többi karokon is elő 
fogják mozdítani az anyag 
alkotó feldolgozását. A váro-
si pártbizottság képviselőjé-
nek indítványára az egyete-
mi pártbizottság javasolta az 
egyetem állami vezetésének, 
hogy az egyetem középisko-
lai tanszemélyzet részére 
egyes kérdések feldolgozásá-
ra, nyújtson segítséget. Eh-
hez képest az állami vezetés-
nek meg kell találnia azo-
kat a lehetőségeket, amelyek 
felhasználásával ez a leg-
eredményesebben valósítható 
meg. 

TISZTÁBAN kell lenni ter-
mészetesen azzal, hogy a 
kongresszus anyagának mély-
reható feldolgozása az elkö-
vetkező két hónapban — 
mint erre a Marxizmus—Le-
ninizmus FőosztáJy által tar-
tott értekezlet is rámutatott 
— nem lesz megejthető. A 
tanév hátralevő részében az 
anyag csak általánosságban 
és legdöntőbb részleteiben 
dolgozható fel; a kisebb rész-
letekbe menő feldolgozást, s 
ennek kapcsán, az anyag 
olymérvű elsajátítását, hogy 
az az oktató-nevelő és tuclo-
mányos-kutató munka állan-
dó vezérfonala legyen, csak 
a későbbi hónapok hozhatják 
meg. Miután azonban az 
előttünk álló két hónapban 
nyer megalapozást az anyag 
egyre mélyülő további fel-
dolgozása, fontos, hogy e két 
hónap megfelelően legyen ki-
használva. 

DÖNTÖ fontosságú, hogy 
a kongresszus jelentősége (ez 
a kongresszus vonta le két 
évtized tanulságait, tovább-
képezte a marxizmus—leni-
nizmus tanításait, útmutatást 
adott a további fejlődésre), 
s az anyag súlyponti kérdé-
sei (a két világrendszer ver-
senye. a békeővezet szélese-
dése, a háború problémája, 
a kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenet kérdése, 
a Szovjetunió VI. ötéves ter-
vénetk irányvonalai stb.) 
mindenki előtt világossá le-
gyenek. A hallgatóság részé-
re tartott előadásokat és 
gyakorlatokat, s a tansze-
mélyzeti konferenciákat ala-
posan fel kell használni, Fz 
azt jelenti, hogy nem szabad 
engedni a vitákat mellékvá-
gányra futni, hanem a fő-
kérdések köré kell koncent-
rálni, s emellett biztosítani 
kell a vita arányosságát (a 
személyi kultusz kétségkívül 
fontos kérdésének tárgyalása 
mellett megfelelő területet 
kell biztosítani a gazdasági 
problémáknak, s ezzel kap-
csolatban a nemzetiközi hely-
zetből adódó kérdéseknek, 
hiszen ezek egyaránt fontos 
kérdései a kongresszusnak). 
Az egyes konferenciákon 
megfelelő súllyal kell érvé-
nyesülnie a Karok profiljá-
nak (pl. történészeknél a tör-
ténettudomány feladatai, io-
gászcknál a szocialista tör-
vényesség és jogalkalmazás 
kérdései stb.) Emellett egy 
pillanatra sem lehet szem 
elől téveszteni azt. hogy a 
kongresszusi anyag tanulmá-
nyozásának alapvető célja 
az, hogy a hazai viszonyokra 
nézve vonjon le tanulságo-
kat, hiszen ez anyag feldol-
gozásában éppen ez jelenti 
az elmélet és gyakorlat egy-
ségét. 

PÓLAY ELEMÉR 
egyetemi tanár, 

oktatási és tudományos 
rektorhelyettes 

DISZ hírek 
Közeljövőben az Orvos-

egyetem »id. Jancsó Miklós 
Diákotthona« vitaestet ren-
dez a Délmagyarország már-
cius 25-i számában megjelent 
-«Fiatalok felelőtlen házas-
sága« című cikkről. A vitát 
Láng Imre professzor elvtárs 
vezeti. 

• 

Április második hetében 
megkezdődik a Somogyi téri 
sportpálya építése. 

• 

A Haladás Sportkörben 
megalakult a természetjáró 
szakosztály. Munkatervében 
szegedkörnyéki túrákon kí-
vül a Mecsek, Pilis, Mátra és 
Börzsöny hegység felkeresése 
is szerepel. A nyáron mozgó-
tábor szervezésére is sor fog 
kerülni. Érdeklődni és a 
szakosztályba jelentkezni 
Székely László III. éves 
TTK-s hallgatónál lehet. * 

A Jogi Kar DlSZ-szerve-
zetének színjátszói április 
25-én az aulában nagy siker-
rel mutatták be Barta Lajos 
«•Szerelem« című négyfelvo-
násos színművét. Az előadást 
Both Ödön egyetemi tanár-
segéd rendezte. 

• 

Április hó 26—28. között 
Szegeden rendezik meg az 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Tudományos Diákkörök II. 
Országos Konferenciáját. • 

Az Orvosegyetemen az ár-
vízkárosultak javára rende-
zett gyűjtésben az orvos III. 
évfolyam érte el a legszebb 
eredményt. Ezen az évfolya-
mon 1440 forintot adtak ösz-
sze a hallgatók. 

• 

A Bölcsészkaron a DISZ-
szervezet rendezésében meg-
kezdődött az évfolyamok kö-
zötti labdarugó bajnokság. 

• 
A közeljövőben tanársegédi 

DISZ-alapszervezetek alakul-
nak a Bölcsész Karon és a 
Természettudományi Karon. • 

A Tudományegyetemi és 
Főiskolai DISZ VB legutóbbi 
ülésén a sportmunkával fog-
lalkozott. Megvitatta a Sze-
gedi Haladás SK-ban folyó 
DISZ-munkát és élénk vita 
után határozatot hozott szak-
esztályonkénti DlSZ-csopor-
tok alakításáról. 

• 

Május 13-án rendezik meg 
a III. Csongrád megyei If-
júsági Találkozót. 

A Szovjef Egyetemi Napokról 

Uj pártkiadványok 
Az MDP Politikai Akadé-

miájának előadássorozata 
március és augusztus között 
füzet alakban, nyomtatásban 
is megjelenik. A sorozat tiz 
füzetből áll és a következő 
előadásokat tartalmazza: 1. 
Friss István: A személyes ér-
dekeltség elvének alkalma-
zása népgazdaságunkban, 2. 
Erdei Ferenc: A tecniika és 
tudomány forradalmasító ha-
tása a mezőgazdaságban, 3. 
Nógrádi Sándor: Az európai 
kollektív biztonság és Német-
ország egysége. 4. Fogarasl 
Béla: Az atomfizika és az 
atomenergia felszabadításá-
nak filozófiai kérdései. 5. 
Kiss Árpád: A műszaki fej-
lesztés. mint a munka terme-
lékenysége növelésének felté-
tele a második ötéves terv 
időszakában, 6. Horváth Már-
ton: Az irodalom, a művészet 
szabadságának polgári és szo-
cialista értelmezése, 7. Mol-
nár Erik: A marxizmus— 
leninizmus tanításának alkal-
mazása a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet 
idején hazánkban, 8. Lukács 
György: A haladás és a rek-
ció harca a kulturában. 9. 
Berei Andor: Nehéziparunk 
fejlesztésének feltetelei má-
sodik ötéves tervünkben. 30. 
Andics Erzsébet: Az ideoló-
gia szerepe a szocializmus 
építésében. 

Az egész sorozat beszerzé-
sének megkönnyítésére a 
Propagandaanyag Terjesztő 
az előfizetést lehetővé tette. 
A tíz — egyenként 2.50 Ft-os 
— füzetből álló sorozat 22.&0 
Ft-ért megrendelhető. 

Az immár hagyományossá vált 
magyar—szovjet barátsági hó-
nap keretében a Tudomány-
egyetem és Főiskola DlSZ-bi-
zottsága DISZ-fiataljaink egyre 
növekvő érdeklődésének kielégí-
tésére több előadást rendezett a 
szovjet főiskolások életéről, a 
felsőoktatás Komszomol-szerve-
zeteinek munkájáról. Csak üd-
vözülhetjük ezt a kezdeménye-
zést, mert valóban értékes hoz-
zájárulás volt a szovjet és a 
magyar népet összefűző sokol-
dalú baráti kapcsolatok egyik, s 
korántsem jelentéktelen, területé-
nek konkrét, élményszerű té-
nyekkel való elmélyítéséhez. 

A szovjet egyetemi napok elő-
adásai közül kiemelkedett V. D. 
Kudrjavcev elvtársnak, a „Világ 
Ifjúsága" című DIVSZ-lap mun-
katársának, a március 2G-i meg-
nyitó ülésen tartott, nagy terü-
letet átfogó és újszerűen meg-
világító előadása. Kudrjavcev 
elvtárs rámutatott arra a szoros 
összefüggésre, mely a szovjet 
társadalom építése és az ifjúsági 
mozgalom fejlődése között fenn-
áll. A Komszomol létrejötte és 
megszilárdulása elválaszthatatlan 
alapvető jelentőségű pártmogbi-
zatások végrehajtásától. Nap-
jainkban Bikerrel hajtotta vég-
re a szözföldek meghódítását, s 
máris kitűzte a soronkövetkező, 
minden eddiginél nagyobb, fel-
adatot: élére állni az atomener-
gia békés felhasználásáért folyó 
harcnak. Hogy ez milyen je-
lentős elsősorban a felsőoktatási 
Komszomol-szervek számára, az 
nem szorul részletes bizonyítás-
ra! 

j Kudrjavcev elvtárs, aki egyék* 
ként jogi fakultást végzett, 8 
továbbiakban számos részletkér-

désre válaszolt, pl. a szovjet 
egyetemi hallgatók ösztöndíj-

| viszonyairól, tanulmányi elfog-
laltságukról, a diákotthonok ég 
az egyetem kapcsolatáról, stb; 
Válaszaiból megtudtuk, hogy a 
társadalomtudományi és termén 
szettudományi fakultások hall' 
gatói között az elméleti érdeklő-1 

dés és felkészültség vonatkozásá-
ban még mindig állnak fenn kü-
lönbségek, s a nők jelenleg sem 
vesznek számarányuknak meg-
felelően részt a társadalmi mun-
kában. Arra a kérdésre, hogy ki 
a legismertebb magyar író a 
Szovjetunióban, azt felelte, hogy, 
Petőfi Sándor. Beszámolt a 

¡moszkvai VIT előkészületeiről. A. 
sikeres megrendezés érdekében a 
Komszomol Központi Bizottsága 
széleskörű közvéleménykutatást 
inditott. Ennek során nagyszámú 
használható javaslatot, ötletet 
terjesztettek elő, de nem egy 
fantasztikusai is, pl. egy moszk-
vai jogász azt javasolta, hogy 
a megnyitó alkalmával n zene 
kar ejtőernyőn szálljon le. 

Az előadás és a kérdésekre 
adott válaszok emberi közelségi 
ben vetítették elénk a Komszo-
mol-fiatalok mindennapi életét; 
gondjaikat és sikereiket. Ez le» 
hetett az oka annak, hogy vala-
mennyien új gondolatokkal gaz-
dagodva, az alkotó tapasztalat-
csere jóleső érzésével távoztunk 
a sikeres megbeszélésről. 

Bánkúti Imréné. 

Éjjel a tanyákon 

Végtelen é j . . . Az utak kígyóznak a puszta 
szíve felé, maradoznak a dombok, a lankák. 
Hűvösödik . . . Hideg északi szél boronálja 
végig a tájat , az állvamaradt kórók ijedezve 
kardjaikat ránt ják ki zörögve. Kurjongva 
nyargal a saé l . . Ez a szél, ez a földgyaluló kés 
nyeste le sárga homokbuckáit a tájnak, 
s tette a terméketlen ráncos anyókát 
telt, s örökkön várandós, szép deli nővé. 
Nézite saját művét, és akkor állati kéjjel 
átkot üvöltött rá, gonosz, ördögi átkot: 
egymaga méhe fiát megszülni ne t u d j a ! . . . 
Századok óta kínlódik e tájék, nyögve, vajúdva, 
szíve alatt a reménységgel, mint egy Kave-asszony. 
Éjjeleklen felsír, nyöszörög, kibeszéli 
állapotának okát, könyörögve a puszta 
szótalan népeinek, de azok ijedezve 
hánynak magukra keresztet, suttogják: lidérc szól. 
És aki érti a föld keserű panaszát, se 
tudna segíteni, egy mit is érne, ezernek 
egy-akaratja segítheti csak megszülni a tá jnak 
méhe gyümölcsét, a századok óta epedve 
várt nyugalom és bőség drága fiát, az örömkort . 

2. 

Hül ki a lég. Dideregnek az égen a sápadt 
csillagok. Vékony üveglapokat — takaróul — 
vesznek magukra a tócsák. Mint a kémények 
füstje, remegve száll fel az emberi pára. 
Vége-soha befagyott nagy tefiger a síkság. 
Körben, ahol a fölénkboruló égbolt, meg a tenger 
egybeömöl, ha talán egy sáv befagyatlan. 
Ott libegő hullámlányok ra ja táncol. 
Kék, lila, halvány-rózsaszínű selyeminget 
váltva pirosra, lebtígnek, most leborulnak, 
s mint a mesékben a Titkok tiszta tavából, 
szűz liliombimbó bukkan fel a mélyből. 
Kelyhe kinyílik, s belőle kilép az ezüst hold. 
Szebb a mesék ragyogásánál ez a kép, de hideg, more, 
csalfa, hazug. Mutatós, de magábanvaló és 
távoli, mint a tanyák egymástól a pusztán. 

Híg, remegő arany ömlik a tájra. A földek 
közt visz az út. Darabokra apritva feküsznek 
keskeny arasznyi-tenyérnyi mezők, egymástól 
mezsgyehatárral elvágva. Szegény nyomorékok! 
Hallod a kapzsi erőszakkal szétnyirbált 
földdarabok zokogását? Érzed? A testük 
lüktetőn, nyugtalanul, kínlódva vonaglik! 
Érzed a légben az összefonódni-vágyás 
áramait? A mezsgyék fölött összehajolnak, 
egybeborulnak a szárak, a földben az indák 
összefonódnak, az árkok mind beomolnak . . . 
S mégse lehettek egy nagy testté, az utukba 
álltak, akár a betonfalak, a gyepes mezsgyék 
s méggyepesebb, gazos emberi agytekervények. 

Lüktet a föld, ahogy lüktet a várandós asszony 
teste, ha szíve alatt megmozdul a magzat. 
Éjjeleken a tanyákon ébren a gazda. 
Érzi a föld remegését, a lelke nyugalmát 
még sose*i sejtett gondolatok tovaűzték. 
Hallgat, akárcsak a boldog apa, ha jövendő 
gyermekét érzi a Drága Kis Asszony remegésében 
Hallgat a messzi tanyák fia. Kérges kezét a 
föld lüktető testere szorítja, s nyugodva 
néz f ö l . . . A néma beszéd a szívéhez szólott. Megérti. 

Petrovácz István 
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Hogyan készüknek a vizsgákra 
a Jogi Kar hallgatói 

Még elevenen él bennünk 
a félévi kollokviumok, be-
számolók emléke és máris 
elmondhatjuk, hogy az 
újabb, az évvégi vizsgák kü-
szöbén állunk. Különösen 
így van ez a harmadévesek-
nél, kik már május elején 
elkezdik a vizsgákat, hogy 
számot adjanak először az 
orosz nyelv elsajátítása te-
rén végzett hároméves 
munkájukról, majd pedig az 
ebben az évben végzett 
munkájukról a többi tár-
gyak vonatkozásában. Ne-
gyedéveseink még közelebb 
állnak a vizsgákhoz. Rövi-
desen megkezdik és július 
közepéig nem lesz megállás, 
mert akkor fejeződnek be 
az államvizsgák. A követel-
mények egyre fokozódó 
mértéke azonban megköve-
teli a két alsó évfolyam 
hallgatóitól is, hogy már 
most kezdjék el a készülést 
ü vizsgákra, ha eddig még 
nem tették meg ezt. 

A félévi vizsgaeredmé-
nyek azt mutatják, hogy 

a múlt évihez képest ja-
vult a kar hallgatóinak 
tanulmányi munkája. 

Ezt bizonyítja a kari átlag-
eredmény. Különösen jó 
volt az elsőéveseink ered-
mény-átlaga, mely közel há-
rom tizeddel haladta meg a 
kari átlagot. A tavalyihoz 
képest azonban csökkent 
másodéveseink eredménye. 
A többi évfolyam általában 
a korábbi színvonalon moz-
gott félévi eredményüket 
tekintve. Ezek a tények 
nyilvánvalóan meghatároz-
zák az egyes évfolyamok 
feladatát a közeledő vizsga-
időszak tekintetében. 

Elsőéveseink legfőbb fel-
adata az, hogy necsak 
megtartsák a félévi szin-
tet, hanem azt lehetőleg 
fokozzák. 

Erre megvan minden lehető-
ségük, hiszen a félév végén 
számosan voltak olyanok, 
kik csak egy-két tizeddel 
maradtak a kitűnő, illetve a 
jeles átlageredmény alatt. A 
legtöbb nehézséget az okoz-
ta. hogy honvédelmi ismere-
tekből nem volt kielégítő a 
készülés a félév során és a 
legtöbb hallgatónál éppen az 
ebtjől a tárgyból szerzett ér-
demjegy rontotta le az átla-
got. Az első évfolyam DISZ-
vezetősége helyesen látta 
meg a hibát, és ennek meg-
felelően helyesen jelölte ki 
feladatát, melynek értelmé-
ben 

legalább kéthetenként el-
látogatnak az egyes tanul-
mányi csoportok a katonai 
tanszékre, ahol csoportos 
konzultáción vesznek 
részt. 

Ennek meg is mutatkozott 
már az eredménye, amikor 
a legutóbbi visszakérdezés 
alkalmával négyen felül volt 
ez évfolyam átlaga a felele-
tek alapján. A többi tárgy-
ból, bár volt némi lanyhu-
lás a félév elején, bíztató 
jelei mutatkoznak annak, 
hogy az elsőéveseink zöme 
újból harmadik sebességre 
kapcsolt. A feladat csupán 
az, hogy a többség vigye 
magával azokat, akik úgy 
gondolkodnak, hogy „ej rá-
érünk arra még!" 

Másodéveseink, mint már 
említettük, eredményeiket 
tekintve visszaesést mutat-
tak a félév végén, tavalvi 
eredményükhöz képest. Kü-1 
lönösen helytelen állapot ez 
azért, mert képességeit, te-
kintve ennek az évfolyam-
nak hallgatói sokkal kedve-
zőbb eredmények elérésére 
is képesek lennének. A hi-
bák fő oka az volt, hogy 

Igen sokan lebecsülték a 
tanulást és nemepv^T 
éppen azok voltak ennek 
hangadói, akik ugyanak-
kor „éjjel-nappal" tanul-
tak. 

Egyszóval kialakult egy 
igen helytelen légkör, amit 
így lehetne jellemezni: szé-
gyen tanulni, főleg folyama-
tosan tanulni. Nyilvánvaló, 
hogy ez a kezdetben keve-
sek részéről hangoztatott 
„álláspont" igen könnyen 
terjedt, különösen a gyen-
gébb akaratú hallgatók kö-
rében és nem egy esetben 
megfertőzött egyes DISZ-
veze tőket is. Helyesen látta 
meg tehát feladatát a DISZ-
vezetőség, amikor harcot 
kezdett ez ellen a helytelen 
nézet ellen. Meg kell érte-
nie minden hallgatónak, 
hogy az elmélyült tanulás 
minimálisra csökkenti azok-
nak a nehézségeknek a szá-
mát, mellyel a gyakorlati 
életben találkozni fogunk. 

Nemcsak azért, mert vizs-
gaátlaguk megegyezett a ka-
ri átlaggal, hanem, mert kü-
lönösebb problémák — tu-
domásunk szerint — nincse-
nek, külön nem szólunk a 
harmad-évfolyamról. Ta-
lán mégis annyit, hogy itt a 
„C" csoportnál tapasztalha-
tó örvendetes fejlődés az 
utóbbi időben. 

Negyedéveseink állnak a 
legnagyobb feladat, az ál-
lamvizsgák letétele előtt. 

A negyed-évfolyam DISZ-
alapszervezetének vezető-
sége igen helyesen éppen er-
re koncentrálja minden ere-
jét, kezdeményező készségét. 
Az államvizsga anyagából a 
konzultációk már a félév 
elején megkezdődtek. Külö-
nösen ki kell emelnünk az 

Államigazgatási Jogi Tan-
széket, illetve Horvát Zsikó 
László adjunktus elvtársat, 
ki már a múlt félévben fel-
vette a kapcsolatot a DISZ-
vezetőséggel, a konzultációk 
megszervezése érdekében. 

A DISZ-vezetőség az ed-
digieken kívül állandóan 
felszínen tart ja az egyéni és 
csoportos konzultációk szer-
vezését. 

Különösen fellendülőben 
van ez a munka, mióta 
megválasztottuk a tanul-
mányi, iletve tanszéki fe-
lelősöket. 

Munkatervünk szerint ezen-
kívül, többek között kezde-
ményezni fogjuk a csopor-
tokban tanuló brigádok ala-
kulását, melyek csoportosan 
ismétlik á t az egyes vizsgák 
anyagát. 

Reméljük, hallgatóink ön-
tudata, akaratereje legyő*; 
még a tavasz csábítását is és 
a korán elkezdett alapos ta-
nulás meghozza majd meg-
érdemelt gyümölcseit. 

S. S. 

flz albán filmgyártás 
új sikerei 

Az albán filmgyártás 1952-
ben született meg, ami-
kor Tirana mellett befe-
jezték az „Üj Albánia" film-
stúdió építését. Ugyanebben 
az évben a filmstúdió és 
szovjet operatőrök együttmű-
ködésének eredményeként 
elkészült az első albán do-
kumentum-film „Albánia" 
címmel. Az albán filmgyár-
tás fejlődésében jelor;5s ese-
mény volt, amikor 1953-ban 
megjelent a „Szkander bég" 
című színes játékfilm. Ez a 
film a „Moszfilm" és az „Űj 
Albánia" filmstúdió együttes 
munkájának a gyümölcse 
volt. Az utóbbi két esztendő 
alatt az albán filmgyártás 
újabb jelentős sikereket ért 
el. Ez alatt az idő alatt több 
mint harminc dokumentum-
film tárta a nézőközönség 
elé a legjobb albán dolgozók 
munkáját, az albán gazefesá-
gi és kulturális élet fejlődé-
sét. 

Eredményes segítség 
az Erőműnek 

1954. év őszén a Szegedi 
Erőmű Vállalat azzal a ké-
réssel fordult hozzánk, hogy 
az üzemük turbináival kap-
csolatos felületi kondenzáto-
rokban jelentkező biológiai 
eredetű iszapképződés meg-
akadályozására dolgozzunk ki 
eljárást. Az Általános ésFizi-
kai-Kémiai Intézet, valamint 
az Alkalmazott Kémiai Tan-
szék dolgozóiból alakult 
munkaközösség a megbízást 
elvállalta és a rendelkezésre 
álló szovjet és nyugati szak-
irodalom áttanulmányozása 
után az Erőmű Tröszt Köz-
ponti Vegyészeti Szolgálatá-
val egyetértésben a klórami-
nos hűtővízkezelés alkalma-
zására tett javaslatot. Az 
üzem rövidesen elkészítet-
te a szükséges adagoló be-
rendezéseket és a kísérlete-
ket laboratóriumi, előtanul-
mányok után 1955. május 
24-én megkezdtük. Az eljá-
rás alkalmazása előtt kb. 4 
hetenként vált szükségessé 
a kondenzátor-Iszap eltávo-
lítása, s tisztítás alatt a gép-
egységnek állnia kellett. Az 
iszap-okozta hőszigetelés 
csökkentette a turbina ha-
tásfokát és jelentékeny több-
let-tüzelést tett szükségessé. 
A klóraminos eljárás beve-
zetése óta eltelt 44 hét alatt 
iszaptisztításra nem volt 
szükség, emellett csökkent a 
víznövekedés a turbina ha-
tásfoka nem romlott, a gép 
folyamatosan működhetett 

és jelentékeny szénmennyí-
ség volt megtakarítható. A 
tiszta megtakarítás évi 
130.000 forint. 

Az Erőmű Tröszt felkéré-
sére a munkabizottság tag-
jai a Budapesten ez év már-
cius 24-én és 25-én megren-
dezett III. Erőművi Vegyé-
szeti Konferencián egy-egy 
előadást tartottak az eljárás 
ismertetésével kapcsolato-
san. A konferencia határo-
zati javaslatban kimondta, 
hogy az eljárást az ország 
más erőműveire is ki kell 
terjeszteni. Legközelebbi fel-
adatunk, hogy az eljárást a 
Bánhidai, Győri, és Komlót 
Erőművekben, valamint a 
Csepeli Rákosi Mátyás Mű-
vek Erőtelepében kidolgoz-
zuk és bevezessük. Az eljá-
rás ilyen kiterjesztésétől évi 
kb. 2 millió forint értékű 
energia-megtakarítás vár-
ható. 

Megjegyezzük még, hogy a 
fent említett konferencián 
egyetemünk részéről Kiss 
László tanársegéd is előadó-
ként szerepelt. Előadása, 
mely a kazánvizek, gőzcsa-
padékok és kondenzátor-hű-
tővizekben jelenlevő kis-
mennyiségű fémionok kimu-
tatási lehetőségeit tárgyalta, 
nagy érdeklődést váltott kí. 

Széli Tamás 
adjunktus 

Horváth József 
tanársegéd 

cZikaLai atiLLk 
\faeme£uénifeli a {öidkolai ^aimatuuú uetáeny. 
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Paula néni pontos volt, 
mint mindig. Beírta az órát, 
kinyitotta a noteszét, majd 
végignézett a padokon. 

— No, nézzük csak! — ke-
resgélt noteszében. — Kinek 
kell javítani? 

És néhány pillanat múlva 
halálraváltan támolyogtam a 
táblához. 

— Mi is volt mára felad-
va? — kérdezte Paula néni, 
és okos szeme kedvesen, bíz-
tatóan csillogott a szemüveg 
mögött. 

— A mai ó r á r a . . . a . . . 
mai órára . . . Paula néni ké-
rem, én . . . én nem készül-
tem — vágtam ki a dadogás 
után. Igyekeztem férfiasan 
viselkedni, de nem sikerült. 
Láttam a többiek mosolygó 
arcát — és — igen, láttam 
Paula néni szemét, amely-
ben most a kedvesség, a sze-
retet helyét a vád, a szemre-
hányás foglalta el. Már nem 
emlékszem arra, hogy mit 
mondott, vagy egyáltalán 
mondott-e valamit. Akkor 
sem hallottam. Először bu-
tán, semmit nem értve bá-
mészkodtam a levegőbe, 
majd kipottyant az első 
könnycsepp — és én sírtam, 
sírtam nagyon sokáig. 

A többi óráról semmit s<im 
tudok. Ott voltam, de csak 
fizikailag. Lélekben Paula 
néninél jártam, igyekeztem 
megmagyarázni neki, hogy 
— hogyan történt, ezerszer 
megígértem neki, hogy soha 
többé . . . Azután itthon. Dél-
után. Két órától egészen este 
9-ig tanultan. Számtant. Azt 
az anyagot is tudom már, 
amiből az elmúlt alkalommal 
kaptam egyest. Tudom a mai 
leckét is. Mindent tudok. 
É s . . . és mégis úgy érzem, 
hogy nincs jóvátéve semmi. 

A jegyet ki fogom javítani, 
de Paula néni szemrehányó, 
szomorú tekintetét nem fe-
lejtem el. Emlékezni fogok 
rá nagyon soká. Talán évek 
múlva is. 

Rettenetes dolog bánatot 
okozni valakinek, aki szeret 
és akit szeretünk. Valaki-
nek, aki bízik bennünk. 

Sebők Ilona 
• 

Az ünnep akkor kezdődött, 
amikor kiléptünk a kapun 
és a küszöbön, ott, ahol a 
tavaszillat, meg az iskola sa-
játos szaga kereszteződik, be-
leszippantottunk a levegőbe. 

— Érzitek az iskolaszagot? 
— fintorgott Nagy Böbe. 

— Érzitek a tavaszt? 
kacsintott vissza Ballagi 
Jutka, s a két karjával át-

ölelte a jószagú levegőt. 
— Érzitek-e mind a kettőt? 

— kiáltottam én, mert mos-
tanában nagyon érzem, hogy 
a sokat szapult iskolaszag 
lassan eléri a tavasz értékét. 

Pedig ez a tavasz, ez va-
lami egészen egyedülálló jó 
dolog. A Szentháromság ut-
cában még jobb és szebb, 
mint benn a városban. 

Elindultunk vagy tízen a 
sátoros-lombú gesztenyefák 
alatt és jól kidüllesztettük a 
jelvényünket, nehogy valaki-i 
nek a figyelmét elkerülje. 
Most kezdjük igazán komo-
lyan venni, hogy negyedike-
sek vagyunk, és másfél hó-
nap m ú l v a . . . 

Nem, erre most nem aka-
rok gondolni, másfél hónap 
még nagy idő, addig még 
csoda is eshet, de ez a mai 
nap olyan szép volt, hogy 
akkor is emlékezni fogok rá, 
amikor m á r . . . szóval, amit 
kor már »érett hölgy« leszek. 

Elindultunk — mondom — 
ahogy máskor Is szoktunk 
nagy csapatban, hangoskodn 
va, mint a verebek. 

össze-vissza beszéltünk 
mindenféléről, ahogy már 
szoktunk ilyenkor hazafelé 
menet, de egyszer csak Ke-
néz Mari, első számú meny-
asszonyunk megáll és azt 
mondja: 

— Gyerekek, nézzétek, min 
lyen szép épület ez a mi is-
kolánk! 

Erre mindnyájan megáll-i 
tunk, és ráfeledkeztünk a 
sárga falakra, mintha még 
sohse láttuk volna. 

Már nem sokáig a miénk 
— jegyezte meg Vass Éva 
olyan halkan, hogy csak ml 
hallhattuk meg, mert ml is 
erre gondoltunk. Elszomo-
rodtunk, de ez nem lehan-
goltság volt, csak valami 
csendes, jóleső bánat. Hát 
igaz, nem járunk már ide 
hosszú ideig . . . és rossz is 
erre így hirtelen rádöbbenni, 
De a z é r t . . . 

Néhány perc múlva már 
helyreállt a jó hangulat, 
senki nem nézett hátra. MM 
nek is, annyit láttuk ezt * 
sárga börtönt, amiben jaj , 
de jól elraboskodtunk négy 
éven keresztül. NevetgéU 
tünk, kiáltoztunk az utcán« 
kicsit erőltettük is a jóked-
vet. Mari egy kavicsot rug-< 
dosott, Jutka a táskájával 
bűvészkedett. Kell ez most, 
mert ma még szabad. De 
ho lnap . . , 

Fenákel Judit 

fí harmonikás 
— A gyerekek pedig az or-

szágútra menjenek — adta ki a 
szót a tanácselnök, mikor félre-
verték a harangokat. 

Megkönnyebbült sóhaj hullott 
k> az emberekből erre az okos 
beszédre. Hisz ott majdcsak fel-
szedik őket, ha (lem lehet elke-
rülni a legrosszabbat. 

Mert a végzet olt állt a falu 
lábánál. Amire napok óta ké-
szültek dacos elszántsággal, s 
lidérces remegéssel: az utolsó 
próba órája elérkezett. A bor-
zalmas elem, a fellázadt Duna 
vadult haragjában vicsorogva 
mart bele a töltésekbe, s kitátot• 
la fenyegető torkát, hogy el-
nyelje a falut. 

— A gátra emberek, a gátra! 
— riogták a harangok, s min-
den perc talán a romlást rejte-
gette. 

Így hát, mig a férfiak s az 
asszonyok a Dunának tartottak, 
hogy szembefeszitsék hitüket, 
s erejüket a piszkosszürke rém-
mel, ötven kicsi emberpalánta a 
becsi országút felé vette az 
irányt. Négyéves volt a legpa-
rányibb, s tíz egynéhány a leg-
idősebb. A csecsszopóhat már 
délután elvitlék a vasutasok. 

Nem volt hosszú az út, a sö-
tétben botorkáló lábacskáknak, 
mégis úgy tetszett, mintha, maga 
lett volna a végtelenség. A ma-
gas nyárfák ríttak a szélben, s 
denevérek szárnya suhogott fe-
lettük. Álomtól ragacsos szemecs-
kéjiik bizalmatlanul hunyorgott 
a nagy jeketeségbe, s kiesi csiz-
májuk minduntalan megbotlott 

egyegy gonosz göröngyben, 
gyökérben. Máté Misiké el is te-
rült, de a nénje csak vonszolta 
tovább, mielőtt még felfakad-
hatott volna belőle a sírás. Nem 
lehetett megállni. Hajtotta őket 
a parancs és a félelem, s ugyan-
akkor húzta is vissza a vágy, 
vissza, az óvó, meleg karok vé 
delmébe. Mentek hát., bár a szi-
vük úgy vert, mint madárfióké 
a fészekrabló tenyerében. 

Még alig hagyták el az utolsó 
házakat, mikor Dinnyés Ferke 
lába nekifeszült a földnek, mint-
ha azt mondta volna: egy ta-
podtat sem tovább! A kezecskéje 
ökölbe görcsösödön, s a szája 
lebiggyedt. 

— Édesanyám! — tört ki be-
lőle a kétségbeesés, s nagy, ke-
serű könnycseppek vándoroltak 
elő a szeme sarkából. Négyéves 
csöpp szívének minden árvasága 
benne jajgatott ebben a szóban. 
S a kicsiny csapat, mintha csak 
a jelet várta volna, egyszeriben 
megtorpant. Itt is, ott is meg-
nedvesedett egy szem, s panasz-
ra görbült egy-egy kicsi száj. 
Ki tudja, mi lett volna, ha Var-
gáéit Pirosa hirtelenében le nem 
kuporodik az elanyállanodolt le-
gényke előtt. 

— Jöszte — mosolyodott rá. 
— Lovacskázzunk! 

Ferkében a gyengéd szóra 
megcsillapodott a keserűség. Egy 
darabig ugyan még gyanakodva 
sandított, hogy nem tartja-e bo-
londdá a lány, de aztán vég-
képp megnyugodott. Két ka-
rocskájával átlonta a Piros nya-

kát, s könnyektől maszatos po-
fikáját befúrta a vállába. 

— Gyi te! — csattant rá most 
már parancsolóan a kétlábú pa-
ripára. Így ballagtak hát tovább, 
elöl Piros a lovasával, mögöttük 
a gyerekhad. 

Ahogy kiértek a nyárfásból, 
már látszott az út, s rajta a 
gát felé kígyózó járművek hosz-
szú sora. Fényszórójuk belehasí 
tott a sötétbe, s dübörgésük fel-
rázta a csendet. Jöttek, véget 
nem érő, számlálhatatlan sereg-
ben. Alig, hogy az egyik mö-
gött összeborult az éjszaka, már-
is felszakította újra a másik 
fénye. 

A gyerkőcökről egyszeriben le-
foszlott a félsz. Mit számított 
most gyökér, göröngy! Fel-fel 
bukva, egymást taszigálva igye-
keztek előre, csakhogy minél ha-
marább láthassák közvetlen kö-
zelből ezt a szépséges csudát. 

Az árokparton telepedtek meg, 
onnan bámultak nem csappanó 
örömmel. Különösen a dömperek 
voltak kedvükre valók, amik 
úgy kúsztak tova hatalmas put-
tonyukkal, mint egy-egy óriás 
csigabiga. 

— Autü! — tárta ki Ferke fe-
léjük a karját, mintha magá-
hoz akarná csalogatni őket. 

— Nem autó ez, te — feszí-
tette ellene nyolcéves tapasztala-
tát Bognár Jaui — dömper! 

Ferkére nem volt sok hatás-
sal ez a szakértelem. 

— Négy kereke van — védte 
az igazát Ferke, s a maga részé-
ről le is zárta a vitát. 

Lassan azonban csendesült a 
gépek szakadatlan áradása. Mind 
ritkábban, s ritkábban fúrta 
át lámpájuk a sötétet, majd egé-
szen elmaradtak. Már csak egy-

egy .nagányos gyalogos kopo-
gott végig sietve az úton. A szél 
is feltámadt újra, s megborzolta 
az eperfák lombjáti Éjfél felé 
egy parasztszekér zörgött el 
Győr felé, azután végképp le-
hullott a környékre a csend. 

A kicsinyek egy darabig még 
próbálkoztak a beszéddel, de a 
szavak is elhervadtak a nagy 
sötétben. A riogató magány át-
ölelte őket, s az álomnak sem 
akaródzott leragasztani fáradt 
szemecskéjüket. A haragos szél 
meg csak zörgette az ágakat, s 
azok nyögtek, egyre panaszosab-
ban. 

— Félek! — bukott ki Ferké-
ből a szó, s odahullott a Piros 
ölébe. 

A lány átölelte a remegő ki-
csi vállat. 

— Te szamárka — duruzsolta 
csitítóan, bár az ő szívét is mar-
kolászta valami. Egymáshoz sí-
múltak hát riadtan, úgy lesték, 
hogy forduljon a sorsuk. 

Ekkor látta meg Piroska, hogy 
valaki áll az úton, s őket kém-
leli. Erre úgy kezdett kalapálni 
benne a félsz, hogy a foga is 
összeverődött. Szeretett volna 
összekucorodni, olyan kicsinyre, 
hogy eltűnhessen a fűszálak kö-
zött, s csak szorította a Ferke 
kezét, mintha attól várna báto-
rítást. A szorításra a legényke 
szeme is odacsodálkozott az út-
ra, s egyszeriben kerek-e nyilt a 
rémülettől. Már a többiek is fi-
gyelőbe vetlélt a fekete embert, 
s ahogy az megindult feléjük, 
csak bújtak összébb, mint ko-
szos malackák az ólban. 

Az ember akkorra már leért a 
töltés aljába. Néhány lépésre 
tőlük megállt egy cseppnyit, s 
vizsgálta őket erősen. Aztán 
mintha megérezte volna a nagy 

riadalmat, rájuk szólt, hogy csil-
lapodjanak: 

— Nye bojsza .. s 
Ahogy még néhányak lépett, a 

holdsugár is rája telepedett, s 
most látták csak, hogy nem is 
fekete. Gyerekember volt még 
szinte, húszon alig túl. övig 
piszkolta a sár, nüntha mocsár-
ból húzták volntí. A zubbonya 
elhasadt, s a kezén piszkos kötél 
világlott. Fiatal arcát mély redők-
be szedte a fáradság, s az egyik 
lábát húzta egy kicsinyt. 

— Nyem félnyi — tördelte 
most már magyarul is a szót, s 
mosolygott hozzá, csak úgy, 
mint az elébb. Belekotort az 
iszákjába, s egy fényes kicsi 
szerszámot halászott elő. 

— Muzika — magyarázta vi-
dáman, ahogy letelepedett kö-
zébük. Szájához illesztette a har-
monikát, s alighogy az első dal 
lamot előcsalogatta a parányi 
jószágból, megrebbent az apró-
had. A muzsika egyszerre lesí-
mogatta szívükről a félelmet és 
az árvaságot. A riadt szemekben 
az öröm vert tanyát, s mind 
közelébb húzódtak a katonához. 
Szálllak a dalok egymást követ-
ve, s ki tudja meddig fújta a 
legény, míg végül csak meg 
kellelt állapodnia, hogy szusz-
szanlhasson egyet. 

De most már nem volt meg-
állás. 

— Még! — villant fel a Ferke 
szeme. 

— Még! — könyörögte Píros, 
s Máté Misi szava is megeredt. 

— Méd! — mondta követelve, 
s apró tenyerével a combjára 
csapott, úgy, hogy a katona ar-
cára egyszeriben rászökkent 
megint a mosoly. 

Fújta hát tovább, megállás 
nélkül. Piros meg odadöntötte 

szöszke fejét a vállához, vékony 
ka hangján bele-bele kéredzkei 
dett 6 is egy-egy ismerős nóta-< 
ba. Csattogott a kicsi szerszám, 
mint a fülemüle, s csak úgy pan 
togtak belőle a hangok. Csáki 
mikor már a lélekzete is fogytán 
volt a katonának, s a keze is 
lankadt, akkor tért át a csendé* 
sebb dalokra. De ekkorára az 
apró népség szemét is csókolgat• 
ni kezdte az álom. Egy-egy 
hantot görgetve fejük alá pár* 
nának, békésen szuszogtak már 
a kicsinyek. Végül a Piros feje 
is lecsuklott a katona ölébe, s 
az még igazított is rajta, hogy 
puhábban essék a fekvés. 

A szél közben elcsendesült. Aa 
ég komor boltozatán ragyogtak 
a csillagok parányi drágaköveit 
s a holdsugár ezüstös hálót ben 
gozott a fák sötét koronájára, 
Mintha a természet bocsánatot 
akarna kérni azért, amit vétettj 
úgy borította rá a földre ezt a 
csodaszép éjszakát. A tücskök 
cirpellek, s a békák kvartyogó 
kórusa kontrázott nekik halkan 
a messzeségből. A harmonikái 
meg csak fújta szakadatlan, n 
a muzsika összefonódott a hold-
sugárral, s rátelepedett az eper* 
fák ágára és az emberek szivére, 

S a falu népe, ahogy megtért 
a gátról, ötven apró alvó lelket 
lelt a bécsi országút tövében, 
meg egy katonát. A katona gye-
rekember volt még szinte, alig 
húszon túl. övig piszkolta a sár, 
mintha mocsárból húzták volna 
ki. A zubbonya elhasadt, s a ke* 
zés, a fehér kötésen átütött már a 
vér. Fiatal arcát nicly redőkbe 
szedte a fáradság, s a szeme tája 
vöröslött, de csak fújta, fújta 
rendületlen a kelő hajnal ara-
nyában a kicsi harmonikát. 

Gyúr hó László 

y 
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A szegedi egyetemi értelmiség legjobbjai segítő figyelemmel kísérik 
új irodalmunk kibontakozását 

Emlékezetes, milyen széles 
körű vitát, érdeklődést vál-
tott ki szegedi egyetemi kö-
rökben is az irodalom hely-
zetével foglalkozó párthatá-
rozat. A hallgatóság és az 
előadói kar javarésze egy-
aránt élénken bekapcsolódott 
az egyes írók eltévelyedését 
feltáró párthatározat által 
felvetett kérdések megvitatá-
sába. Ennek során nem 
egy alkalommal felvetődött a 
szegedi írók magatartásának, 
munkásságának több kisebb-
nagyobb kérdése is. 

A párthatározat nyomán, 
majd a Szovjetunió XX. 
kongresszusának irodalmi ál-
lásfoglalásai kapcsán bebizo-
nyosodott, hogy 

nemcsak a közvetlenül 
úgynevezett irodalmár 
1körökben él az érdeklő-
dés mai irodalmunk hely-

zetéről. 
hanem a pártos, a nép ügyét 
szolgáló és a népnek szóló 
irodalom kialakulása közvet-
lenül érdekli nem egy kiváló 
értelmiségi tagját a szegedi 
egyetemeknek. A szocializ-
mus ügyét magának valló, a 
dolgozó nép érdekeiért küzdő 

értelmiségünk legjobbjai 
ebben a ¡kérdésben is egy 

, úton haladnak munkás-
osztályunkkal 

és az íróktól, az irodalomtól 
útmutatást, nemesen szóra-
koztató nevelést várnáik a 
pártosság szellemében. 

Több olyan szegedi egyete-
mi értelmiségi dolgozót isme-
rünk, aki — bár hivatása 
nem az irodalommal köti 
össze — szenvedélyesen ér-
deklődik az irodalom napi 
kérdéseiről, irodalmi életünk 
kibontakozásáról és felismer-
te azt a jelentős szerepet, 
amelyet a kialakuló ú j ma-
gyar irodaiamnak be kell 
töltenie egész népünk életé-
ben. 

Az eayeteml értelmiség 
lelkes irodalombarát tá-
borába tartozik az l. sz. 
belklinika tevékeny, szé-
leskörű orvosi és tudo-
mányos munkássárot ki-
fejtő docense, dr. Benkő 

Sándor elvtárs. 
A szegedi írócsoportnak a 
párthatározatot tárgyaló leg-
utóbbi közgyűlésén is öröm-
mel jelent meg az írócsoport 
meghívására és felszólalásá-
val is hitet tett a nép ügyét 
szolgáló irodalom kibonta-
koztatása mellett. 

Orvosi hivatása és tudomá-
nyos munkássága látszólag 
más világot nyit fel számá-
ra, mint amit az irodalmi 
kérdések boncolgatása jelent. 
„A vérszegénység modern el-
mélete" című jelentős tanul-
mány, amelyen most dolgo-
zik, kétségtelenül távol esik 
mindattól, ami mai irodal-
mi életünk feladatainak 
meghatározását jelenti. Ben-
kő elvtárs példája mégis azt 
bizonyítja, hogy 

egészséges irodalmi élet 
csak akkor alakulhat >ki, 
ha népünk — s közte ér-
telmiségünk — nem te-
kinti külön ügynek az 

irodalom sorsát, 
ha hozzásegíti íróinkat néze-
teivel, észrevételeivel a nép 
szolgálatában álló. magas 
eszmeiségű és művészi szín-
vonalú irodalom ki terebélye-
sedéséhez. 

— Számomra az irodalom 
— mondotta a „Szegedi Egye-
tem" számára folytatott be-
szélgetés során — természe-
tesen elsősorban pihenést és 
szórakozást jelent, másrészt 
képet akarok kapni az élet 
egyéb területéről is. Jogosan 
várhatom el tehát íróinktól, 
hogy ez a kép tiszta, igaz le-
gyen és nemes gondolatokat 
ébresszen. 

— Nem közömbös szá-
momra gyermekeim nevelése 
sem — fűzte tovább a gon-
dolatokat Benkő elvtárs. — 
Gondolkodó emberekké, a 
szépet és a naev eszméket 
rajongva szerető dolgozó'ücá 
akarom nevelni őket. Ebben 
pedig 

legfontosabb segítőtársam 
a jó könyv, az igaz utat 

mutató irodalom. 
Éppen gyermekeimmel kap-
csolatban mondhatom, hogy 
gyönyörködtessen és a nagy 
emberi célkitűzések eléré-
sére neveljen, buzdítson a 
jó könyv. Ezt vár juk az írók-
tól s ha kell, ehhez szeret-

nénk hozzásegíteni őket. Val-
l om hogy 

az igazi művész, az igazi 
író — mint, ahogy az iga-
zi tudós és minden igazi 
alkotó — mindig forra-

dalmár is. 
Az igazi írók. művészek nem 
állhatnak más oldalon, mint 
a forradalom oldalán, az em-
beri szabadság mellett, a 
munkásosztály ügye mellett, 
a magyar nép ügye mellett. 

— Azt kérdik tőlem, mit 
várok én, az orvos, egy az 
értelmiségi dolgozók közül az 
irodalomtól, az íróktól, akkor 
azt felelhetem: 

vegyék észre mai új éle-
tünkben a szépet, a na-
gyot, a hősieset, a meg-

rázót. 
az olykor nagy lelki megráz-
kódtatást is okozó problémá-
kat íróink. 

A szegedi irodalomról szól-
va elismeréssel emlékezett 
meg arról, hogv a fiatal sze-
gedi írók, költők javarésze 
keresi és meg is találja azt 
az utat. amelyen a dolgozók 
nevelésének, igényeinek ma-
gasrendű szolgálatához jut-
hat. 

— Figyelemmel kísérem n 
szegedi irodalom helyzetét. 
Örömet jelentett számomra is 
a tehetséges, fiatal Dér End-
re József Attila-díjjal való 
kitüntetése. 

A szegedi íróknak csupán 
azt tudnám még monda-
ni. hogy igyekezzenek az 
élet sdkrétwbb ábrázolá-

sára. 
— Irodalmunk elvitathatat-

lanul fejlődik véleményem 
szerint — állapította meg 
Benkő elvtárs. — Sokan va-
gyunk orvosok, értelmiségi-
ek, akik féltő figyelemmel 
kísérjük ezt a fejlődést. Ép-
pen ezért 

azt várjuk, hogy az írók 
a mi etikánkat fejezzék 
ki müveikben, vagyis le-

gyenek hívek a szocializ-
mus ügyéhez, a nemzet-
közi munkásosztály, az 
egyszerű dolgozó, magyar 

emberek ügyéhez. 
Ez legyen /az a vezérszólam, 
amelynek minden írásműből 
ki kell csendülnie. De ilyen 
vezérszólam legyen íróink jö-
vőbe látása is. amellyel a 
szocializmusért vívott harc 
mai gigászi küzdelmeit, á l l í -
tásait vagy apróbb esemé-
nyeit leírva 

messzenéző szemmel tár-
ják elénk n szocialista a 
kommunista jövő dicsősé-

ges távlatait. 
Szimonov elvtárs állapítot-

ta meg a közelmúltban Bu-
dapesten, a Magyar-Szovjet 
Barátság Hónapja alkalmá-
ból tett látogatása során, 
hogy a pártnak és a népnek 
egyaránt megnőtt az iroda-
lommal szemben támasztott 
igénye, s 

korunk szelleméből folyik 
ez az icényesséq, 

amely egyre kevesebb elné-
zést enged meg a színtelen, 
szürke, unalmas, gyönge mi-
nőségű irodalmi munkákkal 
szemben. Ennek egyik tanú-
bizonysága dr. Benkő Sándor 
elvtárs irodalmi véleménye 
is, amely az írók. de az egvéb 
pályán működő értelmiség 
számára egyaránt figyelem-
reméltó. Azt tanúsítja légió-
ként, hogy 

közös ügy oz irodalom, 
ügye: íróké és olvasóké, 
az irodalmi és napi éle-
tünk minden dolgozójáé. 
Az egyetemi értelmiség 
sem lehet távol születő út 

magyar irodalmunktól. 
Közös munkálkodással kell 
dolgozni azon, hogy a párt 
iránymutatása nyomán méltó 
helyet foglaljanak el írói al-
kotásaink a magyar kultúra 
és a világ haladó kultúrájá-
nak kincsesházában. 
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Szegeden rendezik meg a III. országos 
Jogász tudományos diákköri 

konferenciát 
Minden szegedi jogász szí-

vét öröm tölti el, hogy ná-
lunk rendezzük meg a 
III. országos jogász di-
ákköri konferenciát. A 
háromnapos konferencián 
— április 26—28-ig — 
résztvesznek a budapesti 
pécsi, szegedi'tudományos di-
ákkörök legeredményesebb 
munkát felmutató tagjai. A 
jogi karok tanszékei mellett 
rr.űködő tudományos diáikkö-
rök kiemelkedő dolgozataik-
kal képviseltetik magukat a 
konferencián. 

A konferencia első napján 
alakulnak át tudományos di-
ákköreink a „Szegedi Tudo-
mányegyetem Jogi Kara 
Hallgatóinak Tudományos 
Egyesülete-évé és választják 
meg tagjaik sorából az Egye-
sület Tanácsát s fogadják el 

egyesület alapszabályát. 
A megnyitó ünnepség a Köz-
ponti Egyetem aulájában áp-
rilis 26-án délelőtt fél 12 
órakor lesz. 

A konferencia nyilvános. 
Éppen ezért szeretettel vár-
juk a tudományágainkhoz 
tartozó tudományos intézetek 
dolgozóit, volt diákköri ta-
gokat, más karok tudomá-
nyos diákköreinek tagjait és 
a szakkörök tagjait. Elvár-

nyos szinten kell oktatni. Ez 
pedig azt jelenti, hogy po-
lemikusán adjunk elő, mu-
tassuk meg a tudományos 
kutatás területeit, a nyitott 
problémákat, a vitás kérdé-
seket, azt, hogy hol stagnál 
az illető tudományág. Von-
juk be a hallgatóságot az ak-
tuális viták véleménycseréi-
be. 

Bátor, merész, önálló ál-
lásfoglalásra neveljük hall-
gatóinkat, törekedjünk ar-
ra, hogy az összhallgatóság 
elsajátítsa az illető tudo-
mányág sajátos techniká-
ját, fogalomrendszerét, 
szemléletmódját, képes le-
gyen arra, hogy az árnya-
lati különbségeket felis-
merje, gondolatait fegyel-
mezze, megfigyeléseit 
rendszerezze, fogalmazási 
készségét tökéletesítse. 

Oktatóink eleget tesznek az 
előbbi követelményeknek. 
Megvan tehát az egyik le-
hetőség a jó tudományos 
munka végzésére. 

A tudományos munkára 
való nevelés azonban nem 
biztosítható csupán az elmé-
leti és gyakorlati órákon. 
Szükséges, hogy a kötelező 
foglalkozáson túlmenően le-
hetővé tegyük a hallgatók 

juk, hogy joghallgatóink tel- | P°Htikai fejlődését, általá-
jes létszámmal vegyenek 
részt a konferencián. 

A III. országos diákköri 
konferencia megmutatja,, ho-
gyan folyik a jogi karon — 
a gyakorlati szakkáderek 
képzése mellett — a tudomá-
nyos tevékenységre való elő-
készítés, a tudományos mun-
ka módszereinek elsajátítása, 
a tudományos munkára való 
nevelés folyamata. 

A tudományos munkára va-
ló nevelés az oktató-nevelő-
munka része. Éppen ezért az 
oktatómunkát úgy kell foly-
tatni, hogy a hallgatók ér-
deklődését felkeltsük a tu-
dományos munka iránt. En-
nek elérése végett tudomá-

Sport az Orvostudományi Egyetemen 
A sport minden formája 

felüdülést jelent a munkától 
elfáradt dolgozó emberek-
nek, a tanuló ifjúságnak. A 
sport sokrétűsége lehetővé 
teszi, hogy mindenki a leg-
megfelelőbb sportágakban 
találja meg szórakozásár, 
felüdülését. Pártunk es kor-
mányunk jelentős anja.i i ál-
dozatokkal biztositoiU a ¿zé-
les. tömegek számára, hogy 
bármely sportágban részt ve-
gyenek, fejleszthessék képes-
ségeiket. Egyetemünkön e 
lehetőség kihasználása két 
lekfontosabb tömegszerveze-
tünk, a DISZ és a Szakszer-
vezet feladata. A szakszer-
vezeti jóléti keret, a DISZ 
kultúrális hozzájárulás és a 
Haladás költségvetésének 
egy része van hivatva, hogy 
egyetemünk sportlehetősége 
anyagi alapját képezze. Ez-
ért érdekes az, hogy az Or-
vostudományi Egyetemen az 
utóbbi 2 esztendőben úgy-
szólván teljesen megszűnt a 
sporttevékenység. 

Megkíséreljük ennek az 
okát megállapítani. Habár 
jelentős nehézségek közepet-
te is, de a Lendület sportkö-
rön belül Rajz György elv-
társ irányításával 1954-ig az 
Orvostudományi Egyetem-
nek jól működő labdarúgó 
szakosztálya volt, amely a 
megyei bajnokság II. osztá-
lyában szép helyezést ért el. 
A női tornászcsapat országos 
viszonylatban a III. helye-
zést biztosította magának. 
Az asztalitenisz szakosztály-
ban sokan és szívesen vet-
tek részt. A teniszszakosz-
tály pedig szintén országos 
viszonylatban is jó ered-
ményt ért el. Az egyetem 
dolgozói és hallgatói nagy 
számmal vettek részt az 
MHK-ban. Nem volt könnyű 
feladat ezeknek az eredmé-
nyeknek az elérése, hiszen 
sok nehézséget okozott a 
nem rendszeres munkaidő, a 
résztvevő hallgatók különbö-
ző órabeosztása. Az 1954-től 
eltelt időben is sokan vol-
tak, akik megfelelő támoga-
tással eredményesen sportol-
tak volna. Hiba volt az, hogy 
a Lendület sportkör sem a 
szakszervezettől, sem az ál-
lami vezetéstől nem kapta 
meg azt a támogatást, amit 
joggal várhatott volna. A 
labdarúgócsapat útiköltségét, 

vagy a tornászcsapat tagjait 
helyettesítő dolgozók díját 
pl. nem egyszer Rajz elvtárs 
saját zsebéből fizette ki. 

Pártunk Központi Vezető-
sége 1954-ben a sportmozga-
lom fejlesztése érdekében 
sportkörök összevonását ha-
tározta el. Ennek megfelelő-
en a Szegedi Egyetemek te-
1 ületén egy sportkörnek, a 
Haladásnak kellett volna lé-
teznie, amely biztosította 
volna a többezer egyetemi 
hallgató és dolgozó sporto-
lási lehetőségét. A Tudo-
mányegyetemen működött a 
Haladás sportkör, helyes lett 
volna, ha az Orvostudomá-
nyi Egyetemen is létrehoz-
zák az önálló sportkört. Ez 
az elgondolás a felsőbb 
sportszerveknek nem volt 
megfelelő. Ennek eredmé-
nyeként elkezdődött mintegy 
2 évig tartó bürokratikus vi-
ta, amely nem engedte meg a 
legutóbbi időkig, hogy az 
Orvostudományi Egyetem-
nek önálló sportköre legyen. 

Nehéz volna megállapíta-
ni, hogy a különböző szervek 
közül kit terher a felelősség 
ezért a bürokratikus huza-
vonáért, vajon az Orvos-
egészségügyi Szakszervezet 
budapesti központját, vagy 
az OTSB-t, de legvalószí-
nűbb, hogy a Haladás bu-
dapesti központját. Ez a két 
év azonban elég volt arra, 
hogy a Lendület soortkör 
szakosztályai majdnem tel-
jesen széthulljanak, a sport-
hoz makacsul ragaszkodó 
egyetemi hallgatók és dolgo-
zók pedig a legkülönbözőbb 
szegedi sportkörökben ke-
ressék igényeik kielégítését. 

Az Orvostudományi Egye-
tem Párt VB-a kezdeménye-
zésére és hathatós támoga-
tásával jelenleg elértük azt, 
hogy megszűnt a mintegy 2 
évig tartó áldatlan állapot, 
és létre tudtuk hozni az Or-
vostudományi Egyetemen be-
lül a Haladás sportcsoportot, 
amelynek a következő évben 
feltétlenül Haladás sportkör-
ként kell működnie. Az Or-
vostudományi Egyetem Hala-
dás sportcsoportjának már 
jelenleg is a következő szak-
osztályai működnek: labda-
rúgás, kosárlabda, kézilab-
da, röplabda, asztalitenisz, 
tenisz és torna. Több szakosz-
tály jelenleg áll szervezés 

alatt. E szakosztályokból 
több már jelenleg is a me-
gyei I., illetve a megyei II. 
bajnokságban szerepel. 

A legközelebbi feladatunk 
tehát, hogy az újonnan ala-
kult szakosztályoknak meg-
felelő támogatást adjunk és 
megértéssel találkozzunk az 
Egyetem összes szerveinél. 
A megértés jelét mutat ja az, 
hogy a Párt VB. kezdemé-
nyezésére, állami és tömeg-
szervezeteink közreműködé-
sével, éppen a napokban 
fogtunk hozzá az Orvostudo-
mányi Egyetem részére 
sporttelep építéséhez, örven-
detes, hogy az egyetem dol-
gozói és hallgatói örömmel 
ajánlották fel segítségüket, 
hogy fizikai munkával tár-
sadalmi munkaként kive-
gyék részüket a sporttelep 
építéséből. Széleskörű felvi-
lágosító munkát kell végez-
nünk azért, hogy az egyetem 
dolgozói és hallgatói minél 
nagyobb számban segítsenek 
a sporttelep létrehozásában 
és utána éljenek az adott 
sportolási lehetőségekkel. 
Szükséges az is, hogy a Ha-
ladás sportegyesület vezető-
sége feladatának tekintse, 
hogy az orvosegyetemi Ha-
ladás sportcsoport valóban 
kielégítse az egyetem hall-
gatói és dolgozói igényeit. 
Erre azért van szükség, mert 
az elmúlt esztendőben a Ha-
ladás elnöksége sem törő-

dött a tömegsporttal, lénye-
gében csak az NB. Il-es lab-
darúgó csapattal foglalkozott. 
A többiek közül még talán 
a vívókkal foglalkoztak, de a 
többi szakosztályt, — mint 
pl. a kosárlabda — alig vet-
ték észre. Ezeket a szakosz-
tályokat a saját lelkesedé-
sük tartotta össze. 

Reméljük, hogy a jelenleg 
folyó szervezési munka meg 
fogja hozni az eredményt és, 
hogy az Orvostudományi 
Egyetem dolgozói és hallga-
tói élni fognak a mostmár 
bztosított lehetőségekkel, a 
Haladás sportkör pedig az 
eddiginél sokkal több figyel-
met fordít a tömegsportra, s 
a Párt VB., az állami veze-
tés, valamint a szakszerve-
zet és DISZ vezetői tovább-
ra is megadják a megfelelő 
támogatást, irányítást. 

Dr. Marton György 

nos műveltségének fejleszté-
sét, tudománoys látókörének 
kiszélesítését. Neveljük a 
hallgatókat a tudományos 
igényességre, a tudományos 
igazság pártos-harcos elsajá-
títására! A tudományos mun-
kára való nevelés mélyebben 
és szervezettebben a hallga-
tók tudományos egyesületei 
keretében működő tudomá-
nyos diákkörökben valósul 

felelősség" (Jaksits Irma, 
Budapest), és „A szállítási 
szerződések megkötése" (Fá-
bián Eszter, Szeged). 27-én 
délelőtt 9 órakor „A lakó- és 
utcabizottságok szerepe a ta-
nácsok tömegkacsolataínak 
fejlesztésében" (Gottlieb Má-
ria, Szeged). 27-én délután 
íél 3 órakor „A megyei ta-
nács VB titkárságának szer-
vezetéről ós működéséről" 
(Csordás Albert, Pécs) és „Az 
ittasság értékelése a büntető-
jogban" (Szegedi Antal, 
Pécs). 28-án délelőtt 9 óra-
kor „A nyomozás törvé-
nyessége feletti ügyészi fel-
ügyelet" (Seres András. Bu-
dapest), és „A motívumok ér-
tékelése a büntetőjogban" 
(Bodgál Zoltán, Diósdí 
György, Budapest). 

A diákkörök tagjainak a 
konferencián arra kell tö-
rekedniök, hogy a felmerü-
lő jogi problémákat szoros 
összefüggésben vizsgálják ál-
lamunk gyakorlati feladatai-
val, s a XX. kongresszug 
irányelveinek megfelelően 
gondolataik s az élet kö-
zött elszakíthatatlan legyen 
a kapcsolat. A már eddig 
benyújtott dolgozatokból ki-
tűnik, hogy a szerzők — igen 
helyesen — témáik problé-
máit a marxizmus—leniniz-
mus, a marxista—leninista 
állam- és jogelmélet felhasz-
nálásával oldották meg s 
pártosságra törekedtek. Ez 
annál is inkább dicséretes, 
mert jogtudományunk csak 
a fenti módon segítheti elő 
alkotó módon a gyakorlati 
jogi problémák megoldását. 
Hisszük, hogy ez a konferen-
cia is tanúbizonyságot tesz a 
kutatómunka érdekességéről 

mag Az egyesület keretén I izgalmáról s bármilyen le-
ü t n i • S , e g í t * 3 8 y e n i s a megvitatásra kerü-
S f i f i í ° n a H Ó ^ o m á n y o s lő dolgozatok újszerűsége, 
munkaját , a tudományos illetve értékelése, lendítőerőt 
munkamódszerek, a szovjet 
és a haladó külföldi tudomá-
nyos eredmények elsajátítá-
sát, a diákköri dolgozatok 
kollektív megvitatásán egyes 
intézmények látogatásának 
megszervezésén keresztül. 
Oktató személyzetünk lelkes 
és odaadó munkát végez e 
téren is. Megvan tehát a má-
sik lehetőség is a jó tudo-
mányos munka végzésére. 

De e lehetőségek csak ak-
kor válnak valósággá, ha 
hallgatóink — különösen a 
diákkörök tagjai — kihasz-
nálják azokat s eredménye-
iket fokozzák. A III. orszá-
gos tudományos diákkö-
ri konferencia lesz az 
az állomás, ahol lemérjük 
a hallgatók tudományos 
munkájának legújabb ered-
ményeit és a hibák feltárá-
sával még magasabb színvo-
nalra emeljük a hallgatók 
tudományos munkaját . Az 
eddigi eredmények sem le-
becsülendők, pl. 

Takács Rózsa és Nagy La-
jos IV. éves joghallgatók 
dolgozatai a tavalyi II. or-
szágos diákköri konferen-
cián igen szép elismerés-
ben. illetve minisztériumi 
jutalmazásban részesültek, 

konferencián a követke-
ző hét dolgozat kerül meg-
viatásra karunk II. sz. tan-
termében. IV. 26-án du. 3 
órakor „A dolgozók anyagi 
felelőssége és a polgári jogi 

Rédei László professzor 
április 2-án Lipcsébe uta-
zott, a lipcsei Akadémiai Ki-
adó meghívására. Utazásá-
nak célja Algebra c. könyve 
német kiadásának megbeszé-
lése. 

* 

Jovan Karmata jugoszláv 
matematikus professzor a 
belgárdi és genfi egyetemek 
tanára a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia meghívására 
egy hetet Magyarországon 
töltött és április 8-án Szege-
den is járt, ahol megtekin-
tette a Bolyai Intézetet és az 
Intézet tagjaival tudományos 
megbeszélést folytatott. * 

Az árvízkárosultak részére 
történt gyűjtés alkalmával 
Agócs Mátyás elvtárs 1100 
forintos fizetése mellett 100 
forintot ajánlott fel. Példa-
mutató magatartásáért az al-

ád a diákkörök tagjai tudo-
mányos munkájának továb-
bi elmélyítéséhez s egyben 
elősegíti szakmai tudásuk 
növekedését. A szakmai tu-
dás tökéletesítése eredmé-
nye, a tökéletes szakmai tu-
dás pedig feltétele a tudo-
mányos munkának. 

A tudományos munka biz-
tosítja az anyag mélyebb 
összefüggéseinek megér-
tését s a hallgatókat önál-
ló munkára nevelve elő-
segíti az önálló gondolko-
dást. 

A konferencia sikeréhez a 
kari DISZ-szervezet is tevé-
kenyen hozzájárul. Mozgó-
sítja a hallgatókat az aktív 
közreműködésre. Másrészt 
különböző rendezvényekkel 
kívánja előmozdítani azt, 
hogy vendégeink kedves em-
lékkel távozzanak városunk-
ból. így pl. tervbevették, 
hogy a kari színjátszó cso-
port 27-én este 8 órakor az 
aulában bemutatja Bartha 
Lajos: „Szerelem" c. négy-
felvonásos színdarabját. 

Hallgatóinknak további jó 
felkészüléssel kell harcolniok 
a konferencia sikeréért. Has-
son át minden joghallgatót 
az a kitüntető bizalom, hogy 
a mi karunkon rendezzük 
meg a III. országos jogász 
diákkori konferenciát. 

Papp Ignác 
egyetemi tanársegéd 

lami vezetés és a pártveze-
tőség két darab színházjegy-
gyei jutalmazta. 

• 
A Pedagógiai Főiskolán 

Király József egyetemi ad-
junktus a főiskolai szak-
szervezet és a DISZ-szerve-
zet rendezésében március 
22-én «A spiritizmus és az 
okkultizmus bírálata» cím-
mel vetítettképes előadást 
tartott. 

• 
Az április 7-1 városi pár t -

értekezlet alkalmából az 
Egyetemi Könyvtár kiállítást 
rendezett, mely az egyetem 
tanárainak és tudományos 
segédszemélyzetének mun-
kásságáról ad képet. 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szeeedi TűdományeBveiem. Or-
voseevetem é« Pedaeóelai Főiskola 

laoia 
Szerkeszti 9 szerkesztőbizottsáe 

Kiadla Az MDP Eevetemi és Fő-
iskolai Pár tbizol lsáea a Tudo-
mánveevetem rektora. az Orvos-
eevetem dékánln a Főiskola iaaz-
e i t ő l a • DISZ és a Szakszerve-

zetek 

Szeeedi Nvomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze Györg» 
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