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SZEGEDI EGYETEM 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOU IAP3A 

~~ Ara 40 fillér 

Éljen Május 1t a nemzetközi 
proletáriátus nagy ünnepei 

IV. évi. 8. szám 1956 április 24. 

Május 1 
i Hetven évvel ezelőtt. 1886. 
május elsején Chicagó vá-
ros munkássága általános 
sztrájkba lépett a nyolcórás 
munkanapért. A sztrájk nem 
volt már ekkor sem szokat-
lan jelenség, hiszen a prole-
táriátus léte pillanatától 
kezdve ezzel az eszközzel is 
harcolt jogaiért. A fiatal tő-
kés Amerika munkásainak 
megmozdulása azonban rövid 
idő alatt világjelentőségűvé 
vált, mert példája a világ 
minden proletárjában köve-
tőre talált. A nem sokkal ké-
sőbb megalakult II. Inter-
nacionálé pártjai május el-
sejét az egész proletáriátus 
harci ünnepévé avatták, a 
munkások pedig a proletár-
szolidaritás szimbólumává 
változtatták. Az évek sorún 
május elseje megünneplése 
mindig szélesebb, mélyebb, 
átfogóbb értelmet nyert. Kez-
detben a munkaidő rövidíté-
séért vívott harcot jelezte, 
később harc volt általában a 
munkásosztály gazdasági 
helyzetének javításáért, majd 
politikai jogaiért. Május el-
seje dalai és lobogói tiltako-
zást jelentettek az első Im-
perialista világháború ellen, 
tiltakozást az intervenció el-
len, élet-halál harcot a fa-
sizmus véres rendszere ellen, 
szolidaritást a Szovjetunió-
val, 

Ma már minden ország 
munkásságának, kicsiknek és 
nagyoknak, szabadoknak és 
elnyomottaknak ünnepe má-
jus 1. A dolgozó tömegek 
mindig harcoltak, a történe-
lem kerekét mindig a töme-
gek tevékenysége, munkája, 
harca lendítette előre. Ez a 
tömeg azonban hosszú ideig 
vakon, ösztönösen tapogatóz-
va, elszigetelten küzdött, 
összehordta a téglát egy új 
társadalmi forma alapjaihoz, 
de ez az új éppúgy ellen-
sége, kitartottja, elnyomója 
lett, mint a másik. Május 
elseje vörös lobogói azonban 
azt jelezték, hogy a vak lá-
tást nyert, az ösztönös szaba-
dulási vágy tudatos harci te-
vékenységgé formálódott, az 
elnyomottak vezércsillagot 
nyertek a marxizmus tudo-
mányos téziseiben, s hang-
juk. mely nyögés és sóhajok 
formájában eddig minden 
hősiesség ellenére legtöbb-
ször széles visszhang nélkül 
a pusztába veszett, most egy-
séges, mindenütt fennen 
hangzó harci riadóvá érce-
sült. 

Május elsejét 1917 Októ-
bere telítette meg az eddi-
ginél is izzóbb tartalommal. 
A világ proletáriátusának 
felszabadító missziója mind 
ez ideig csak hipotézis volt. 
Az Októberi Forradalomban 
azonban Marx hipotézise ki-
állta a gyakorlat próbáját. A 
május elsejék ettől kezdve 
a harc mellett ünnepekké 
váltak, melyekkel a proletá-
riátus a szocialista hatalom 
létesülését, vágyai beteljesü-
lésének kezdetét köszöntötte. 

A munkásosztály öntevé-
keny felszabadításának fel-
adatát teljesítve óriási áldo-
zatokat hozott. A burzsoá ál-
lam kiszolgálói, akik kezdet-
ben megmosolyogták azt az 
eszmét, mely az osztályok 
nélküli, kizsákmányolást 
nem ismerő, szabad társada-
lom létrejöttét hirdette, ké-
sőbb felismerve az eszme 
hatékonyságát és erejét, mil-
liószor »megcáfolták, kiirtot-
ták, eltörölték«, az állam 
szervei pedig pofoztak, ver-
tek, kínoztak, börtönöket épí-
tettek és gyilkoltak miatta. 
Az eszmét és az általa lel-
kesült embereket azonban 
nem sikerült elpusztítani. 
Ellenkezőleg. Minden évben 
több és több lett azoknak a 
száma, akik május elsején a 
proletár Internacionálét éne-
kelték. Október után a bur-
zsoá társadalomnak végleg 
elment a kedve a nevetés-* 

tői. Egyre-másra felfakadtak 
a beteg társadalom kelevé-
nyei. Az európai munkás-
osztály mellett ébredezett a 
gyarmatok elnyomott milliós 
lakossága. A vergődő kapita-
lizmus kiutat keresett. El 
akarta oltani a marxizmus 
fényét, meg akarta semmisí-
teni Októbernek még emlé-
két is, ki akarta verni a 
munkások kezéből a magas-
ra tartott vörös, májusi lobo-
gót. Fekete napok következ-
tek, a fasiszta horogkereszt 
dőzsölésének napjai. Nőtt a 
börtönök, az áldozatok szá-
ma, de nőtt a harcosok had-
sora is. A szenvedések vér-
zivatarának végét Európa 
számára 1945. május elején a 
Reichstagra kitűzött vörös 
zászló jelezte. A nemzetközi 
proletármozgalom eredmé-
nye, a szocialista társada-
lom Oroszországban történt 
felépítésének eredménye, 
hogy a német fasizmus rend-
szere nem vált hosszabb éle-
tűvé. Kiderült, hogy az a 
rendszer, amely a burzsoá 
tudósok szerint "-agyaglába-
kon« állt, és amelynek szá-
mításaik szerint régen össze 
kellett volna omolnia, félel-
metesebb, óriásibb, erősebb, 
mint ahogyan a burzsoázia 
leglidércesebb álmában kép-
zelhette. 

A nemzetközi munkásmoz-
galom eredményei 1945 után 
méginkább rányomták bé-
lyegüRet az élet minden vo-
natkozására, mint azelőtt. A 
május elsejét ünneplő töme-
geket ma már nem lehet 
semmibe venni, hangjukat 
nem lehet sortűzzel elnémí-
tani. 900 millió ember ma 
már szabadon ünnepel. E tá-
bor vonzerejével megküzdeni 
aligha lehet. A májusban 
ünnepelt proletár-szolidari-
tás, proletár-eszme fénye 
hull mindarra, ami a szabad-
ság, a haladás, az emberek 
boldogsága érdekében törté-
nik, s e fénytől való félelem, 
rettegés húzódik meg az el-
lene szőtt mcrénylettervek 
sötétjében. 

A nagy proletár-mozgalom 
eredménye Közép- és Dél-
kelet-Európa csaknem vala-
mennyi népének felszabadu-
lása a feudális és egyre in-
kább a kapitalista terhek-
től is, ennek eredménye, 
hogy a kapitalista lánc a 
láncolat és a béklyó értel-
mében egyaránt meglazult 
az egész gyarmati világban. 
Szuverén állam lett India, az 
államok egész sorában meg-
szűnt a dzsungel-törvények 
uralma. Latin-Amerika kezdi 
lerázni a dollárgyeplő ölelő 
szárait, ébredezik a sötétben 
tartott Afrika. 

A májusi zászló alatt új 
ember, új generáció nevelő-
dik. A marxizmus—leniniz-
mus ügyéért harcolók sorá-
ban nemcsak egyes hősök, 
hadvezérek, tudósok és zse-
nik születtek, de új tömegek 
is. A felszabadult országok-
ban felegyenesedik a pa-
raszt évszázadok szolgaságá-
ban meggörbült dereka, a 
munkás szemében a gyűlölt, 
kínzó gyár, gép, szeretett 
kinccsé, tulajdonná válik, a 
babonával, sötétséggel táp-
lált, sokszor nyájjá degra-
dált tömeg a dolgozó nép 
okos gyülekezetévé alakul. 

Annak idején a nemzet fel-
jajdulását jelezték József 
Attila szavai: »-Fel kéne sza-
badulni már!« A szabadsá-
got, amiért a magyar nép 
legjobbjai harcoltak, a nem-
zetközi proletármozgalom él-
harcosai, az Októberi Forra-
dalom katonái, gyermekei 
hozták el nekünk. A mun-
kásosztály nagy ünnepe, má-
jus elseje ezzel az egész dol-
gozó magyar nép szabad ün-
nepévé vált. Ünnepe ma a 
haladó emberiségnek, s nem-
soká ünnepe lesz az egész 
felszabadult világnak. 

O. M. 

„A klinikus hármas hivatásának egyformán 
és kimagaslóan tett eleget" 

Helényi professzor beszéde az „Id. Jancsó Miklós kollégium» névadó ünnepségén 
A névadás egy intézményikor februári ülésén úgy ha-

életében nem puszta formali- tározott. hogy ezt a kollégiu-
tás. Két célt óhajtunk vele ' mot a Szegedi Egyetem egy-
eiérni: egyfelől nagyjainkat 
akar juk megtisztelni, másfe-
lől az intézmény lakói elé 
kívánunk példaképet állítani. 
Ez a kettős cél lebegett egye-
temünk tanácsa előtt is. ami-

miben kell őt nektek követnetek. 

kori professzorának, id. Jan-
csó Miklósnak a nevéről ne-
vezi el. 

Szükséges tehát. hogy 
előbb megismerjétek névadó-
tokat hogy azután világosan 
láthassátok, 

Id. Jancsó Miklós 1868 ok-
tóber 14-én született Kolozs-
váron. Tanulmányait is ott 
végezte és orvosdaktorrá 
1892-ben avatták. A követke-
ző évben Purjesz Zsigmond, 
a belgyógyászat professzora 
mellé került és három év 
múltán már a belgyógyászati 
klinika első tanársegéde. 
1899-ben és 1901-ben külföl-
dön végez tanulmányutat: 
Bécsben Paltauf professzor 
intézetében, Breslauban a 
belgyógyászati klinikán, Ber-
linben a Róbert Koch-inté-
zetben szélesíti tudósát. 1901-
ben egyetemi nagántanárrái 
képesítik. 1902-ben a klinika 
adjunktusa lesz. 

Főnökének, Purjesz Zsig-
mondnak. nyugalomba vonu-
lása után — 1911-ben — a 
kolozsvári kar a belgyógyá-
szati klinika igazgatójának 
hívta meg. Ez a működése 
azonban csak rövid ideig volt 
zavartalan: a rövidesen ki-
tört első világháborúban a 
kolozsvári ú j Pasteur-intézet-
ben berendezett 500 ágyas 
hadikórházat vezeti, majd az 
erdélyi Rokkantügyi Hivatal 
belgyógyászati főfelügyelőjé-
nek tiszrtségét is elvállalta. A 
háború után 1921-ben kiuta-
sítják Erdélyből. A kolozs-
vári egyetem Szegedre költö-
zik és vele Jancsó is. Váro-
sunkban a Fémipari Iskolá-
ban rendezi be igen szűkös 
körülmények között belgyó-
gyászati klinikáját. Itt végzi 
fáradtságos munkáját 1929 
őszéig, az ú j belklinika épü-
letének használatba vételéig. 
Az ú j klinika tervezésében 
jelentős részt vett. de sajnos, 
addigra már súlyos betegség 
döntötte ágyba. Fekve szállí-
tották ú j klinikájára, ágyát 
már nem tudta elhagyni és 
így az ú j klinikát a maga re-
ális valóságában már nem 
láthatta. Türelemmel viselt 
fájdalmas betegsége 1930 jú-
lius hó 19-én vitte sírba. Jú -
lius 22-én temették el csa-
ládja, tanártársai, tanítvá-
nyai és sok tisztelője jelen-
létében. 

Ha id. Jancsó Miklós mun-
kásságát akar juk méltatni, 
tudnunk kell. hogy a klinikus 
tevékenységének három sí-
kon kell egyidejűleg és 
egyenlő intenzitással folynia: 
betegeket kell gyógyítania, 
tanítványait és hallgatóit kell 
tanítania és tudományának 
haladását is kell szolgálnia. 
E hármas hivatásnak egyfor-
mán és kimagaslóan tett 
Jancsó eleget. Mint orvos ktf-
rénak legjobb belgyógyászai 
közé tartozott, akinek diag-
nosztikai és gyógyító szaktu-
dását messzi vidékekről jött 
betegek is igénybevették. 
Szerette betegeit és meg tud-
ta velük teremteni a szüksé-
ges kapcsolatot. Valóban pav-
lovi-értelemben vett orvos 
is volt, aki jól tudta, hogy a 
betegek gyógyítása csak a 
betegek viszonyainak: a kör-
nyezetnek tel ' - - tekintetbe-
vételével. problémáik meg-
oldásával lehet eredményes 
és munkájában, tanításában 
messze tekintetbe vette 

a sservezet egységét 
és oszthatatlanságé*. 
Mint tanárnak, előadási 

módja a klasszikus német ha-
gyományokon alapult, erősen 
gyakorlati jellegű volt és ér-
tett ahhoz, hogy tárgyát meg-

szerettesse hallgatóival. A 
hallgatók akkori alacsony lét-
száma (1—1 évfolyam kb. 30 
hallgatóból állt) lehetővé tet-
te — aminek hiányát mai 
utódai olyan nagyon érezzük 
—. hogy hallgatóival szemé-
lyes kontaktusban volt. egyé-
nenkint ismerte, ellenőrizte 
és ösztönözte őket. Mint vizs-
gáztató igen jóindulatú volt. 

iskolájából számos jeles 
orvos került ki: elsősorban 
kell említenem kitűnő tan-
széki Utódját, a ma is köz-
tünk lévő Purjesz Béla nyűg. 
egyetemi tanártársunkat, aki 
22 évet töltött mestere olda-
lán, Berkesy Lászlót, az I. 
sz. Belklinika röngenlabora-
tóriumának vezetőjét és szá-
mos kórházi főorvost. 

Tudományos munkásságát 
már tanársegéd korában 
kezdte. Ebből az időszakbol 
származik több értékes, pél-
daszerűen feldolgozott kazu-
isztikája. mint amilyen pl. a 
pathologies óriás növésről, 
vagy a periarteritis modosá-
ról írt, ma is értékkel bíró 
munkája . Legjelentősebb 
munkái — nyilvánvalóan a 
bakteriológiai korszak akkori 
hajnalhasadésának hatása 
alatt — főleg a fertőző beteg-
ségek területén találhatók. 
Ezek a következők: 1906-ban 
Elferrel írt dolgozata ..Az 
emberi gümőbacillusok viru-
lentiájának okozásáról". 1910-
ben (ugyancsak Elferrel) „A 
gyakorlatilag fontosabb sav-
álló bacillusok összehasonlí-
tó vizsgálata", amiért az 
Akadémia Rózsay-díjjol 
tűntette ki, 1913-ban „A ma-
lária kór- és gyógytana, ami-
ért a Mészáros-díjjal jutal-
mazták. A malária paraziták-
kal ezen kívül még számos 
munkájában foglalkozott, 
1928-ban „A salvarsan és ro-
kon aminobenzolszármazékok 
biológiai viselkedésére vonat-
kozó hitológiai vizsgálatok" 
c. előadásáért a Tauszk-díjjal 
tüntették ki. Több dolgozata 
jelent meg a typhus abdomi-
nalis és a febris recurrens 
kérdéseiről. Érdeklődése 
azonban — mint az a régi 
nagy klinikusokra jellemző 
és amit mi ma egyre nehe-
zebben tudunk keresztülvin-
ni — kiterjedit a belorvostan 
majdnem minden fejezetére. 

Emberi vonésairél 
a következőket í r ja tanártár-
sa, Vidakovits Kamill pro-
fesszor az Orvosi Hetilap 
1930. évi XXX. számában írt 
kegyeletes megemflékezésé-
ben: „Jancsó Miklós a nyil-
vánosságot kerülő, csendes 
visszavonultságban elő, olva-
só, elmélkedő szellem volt. 
Nem szerette a nyilvános sze-
replést. élete legnagyobb ré-
szét a laboratóriumban és a 
kórteremben: betegei között 
töltötte. Nem volt nagyon 
közlékeny, szavai néha telje-
sen leplezték és csak utólag 
árulták el érzelmeit, jóságos 
cselekedeteit. Hogy milyen 
meleg szív lakozott benne, 
azt csak szűkebb körben 
árulta el, amikor mély bepil-
lantást engedett szívébe, lel-
kébe. Természetrajongó volt, 
hiszen ennek titkait kutatta 
egész életén át. Szabad óráit 
az erdőbeh. a réteken töltöt-
te. Belső életének magva tu-
dományos kutatásain és kli-
nikai működésén kívül; 

egyetlen fia volt. Érte aggó-
dott. az ő kiváló tehetségének 
előmozdításán fáradozott." 

Amit Vidakovits róla írt, 
azt szépen illusztrálja mes-
terének, Purjesz Zsigmond-
nak halála után írt. kegyelet-
ben fogant, költői szárnyalá-
sú, meleg, érző szívből jövő 
— két verzióban is reánk ma-
radt — emlékbeszéde. 

Ha még ehhez hozzávesz-
szük, hogy jó humorérzékikei 
rendelkező, tréfakedvelő em-
ber volt (humor: a jóakarat 
mágnese), kitűnően rajzolt 
és festett, — mint minden 
migraines ember — igen pe-
dáns volt. úgv vélem, jól 
előttetek áll id. Jancsó Mik-
lós adakja és pályafutása. 

Nos nézzük, miben szolgál-
hat példaképetekül! 

Elsősorban becsületes jelle-
mében és igazságszereteté-
ben. Akaraterejében és köte-
lességtudásálban, amely ót 
ismételten győzelemre vitte 
az ú j ra meg új ra eflébe tor-
nyosuló nehézségekkel szem-
ben. Kolozsvártt. a régi Ka-
rolina-kórházban folyosóvégi 
fásláda volt a laboratóriumi 
asztala. 1 db. kézi centrifugá-
val és ott. egy kezdetleges 
mikroszkóppal végezte jelen-
tős vizsgálatait. Legkevésbé 
kímélte önmagát, aminek ek-
latáns példája: kutatásai köz-
ben szerzett maláriája, dy-
senteriája, visszatérő láza. 
Igénytelen ember volt, aki 
reggel 7-től este 10-ig dolgo-
zott. olvasott, kutatott. Mél-
tán állítható elétek hazafi-
sága és széles alapú művelt-
sége, amelynek megszerzésé-

re mindnyájótoknak töreked-
netek kell. A műveltség az, 
ami megóvja az orvost attól, 
hogy hivatásunk, amely egy-
formán 

művészei és technológia, 
egyszerű technológiává le-
gyen és amely elsősorban 
tesz képessé arra. hogy meg-
értsük betegeink problémáit 
és megállapítsuk azt a szon>s 
beteg-orvosi viszonyt, ami 
orvosi gyakorlatunkban a 
legnagyobb hivatásbeli elég-
tételünk. Politikai, irodalmi, 
művészeti, történeti művelt-
ségünk tesz minket arra ké-
pessé, hogy oetegeink köré-
ben ítélni tudjunk olyan 
dolgokban i9. amelyek nin-
csenek közvetlen kapcsolat-
ban az orvostudománnyal. 
Követnünk kell helyesen ér-
telmezett humanitását, em-
berségességét és épp úgy keil 
szeretnünk hivatásunkat, 
mint ahogy azt ő tette. 

Igyekezzetek hát id. Jan-
csó professzor erényeit elsa-
játítani. Mi, professzoraitok, 
akik „hivatalból" vagyunk 
legjobb barátaitok, mélysé-
gesen örülnénk annak. Lel-
kesítsen elődötök példája. 

Ha ma is élne, boldog len-
ne névadótok. Boldoggá ten-
né fiának magasra ívelő pá-
lyafutása és boldoggá tenné 
a mai nap, amely a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
hallgatóinak késői nemzedé-
keit örökre eljegyezte id. 
Jancsó Miklós nevével. Tar-
talmat a névadásnak ezen-
túl a Ti munkátok fog adni. 

Egyetemisták a gátra 
A DISZ KV felhívással 

fordult a magyar ifjúsághoz 
a Mohács-szigeti falvak újjá-
építése érdekében. Arra kéri 
az ifjúmunkásokat, paraszt-
fiatalokat, egyetemistákat és 
középiskolásokat, hogy mi-
nél nagyobb létszámmal ve-
gyenek részt e nagyszerű, de 
áldozatos munkában. A nyá-
ri szünetek ideje alatt moz-
gótábort fog rendezni, ahová 
majd a DISZ-fiatalok szá-
zait és ezreit várja az or-
szág és Mohács-sziget. Az el-
ső mozgótábor május 3—13 
között lesz, melyet egyetemi 
hallgatók számára hoznak 
létre. 

A szegedi egyetem és főis-

kola 50 fővel akar hozzájá-
rulni az újjáépítéshez. Ké-
rünk benneteket egyetemi 
hallgatók, jelentkezzetek és 
jöjjetek Mohács-szigetét új-
jáépíteni. 

• 
Az újjáépítést önkéntesen 

vállaló ifjúsági brigádok 10 
napos ingyenes munkát vé-
geznek. Elhelyezésük sátor-
táborban lesz, ahol teljes el-
látást (élelmezés, munkaru-
ha) kapnak. Az építésben 
résztvevő fiataloknak az 
oda- és visszautazáshoz in-
gyenes utazási igazolványt 
biztosítanak. 

Falíujság-ldállítás 
Akkor, amikor az MDP Sze- egyszerű, de szép külsejű faliúj-

gedi V arosi Bizottsága felhívta sag-tábla, amely az elhangzott 
az üzemek és intézmények párt 
szervezeteit, hogy vegyenek részt 
a városi pártértekezlet tisztele-
tére rendezett faliújság-kiállítá 
son, nem gondoltunk arra, hogy 
faliújságunk győztese lesz a ki-
állításnak. 

A győzelem, a gazdasági igaz-
gatóság dolgozói összefogásának 
és egyetemi párt-végrehajtó-
bizottságunk részéről Bárdi 
László elvtárs buzdításának volt 
az eredménye. Erre szükség is 
volt, mert úgy látszott, hogy 
anyagiak hiányában le kell mon-
danunk a kiállításon való rész-
vételről. Ekkor nyújtották az 
elvtársak a legnagyobb segítsé-
get 

A Szegedi Városi Pártbizott-
ság útmutatása alapján, az elő-
készítést, a dolgozók mozgósí-
tását, a faliújság-kiállítás jelen-
tőségének tudatosítását Fenyvesi 
Imre elvtárs látta cl nagy buz-
galommal és körültekintéssel. 
Paszt József elvtárs a tervrajzot, 
Agócs Mátyás elvtárs és Szabó 
József elvtárs pedig a faliújság-

vélemények szerint új faliújság-
tábla típus is lett 

Ezután került sor a legna-
gyobb problémára, a faliújság-
tábla időszerű és jó cikkekkel 
való ellátásának megoldására. 
Pártszervezetünk vezetősége, a 
tömegszervezetek vezetőinek és 
az állami vezetőnek a bevonásá-
val úgy döntött, hogy mozgal-
mi szervenként 3—3 tagból álló 
bizottság szerkeszd meg a cik-
keket. 

A cikkek elbírálása után, a 
tábla egyszerű, de végső dekorá-
lásából szinte minden dolgozó, 
s főleg az elvtársnők vették ki 
részüket 

A Szegcdi Városi Pártbizott-
ság helyezéseket elbíráló bizott-
sága, Paréj Kálmánné titkár 
elvtársnő és Medgvesi Endre 
gazdasági igazgató elvtárs cik-
két kiemelkedőnek* a szakszer-
vezet, MSZT, Békebizottság cik-
két pedig jónak találta, ezér» 
döntött úgy, hogy a kiállított 
több mint száz faliújság közül, 

táblát készítette el. Sok gondot i egyszerű, de mégis dekoratív 
okozott a végső dekoratív kivi- faliújságunkat, az első helyezett-
telezés problémája, de a párttag nek járó jutalomzászlóval tün-
és pártonkívüli dolgozók aktív leti ki. 
segítségnyújtásával elkészült a z \ . Rác i cUula 
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1956. április 24. 

A párttaggyűlés a párttagság 
aktivizálásának eszköze 

ISMERETES, hogy az alul- lyek a pártszervezet munká-„ ü . — 1 ... i ról jövő bírálat a párttagok 
széles tömegeit kapcsolja be 
cselekvően a párt tevékeny-
ségébe és a hibák kijavításá-
ba. Ehhez azonban olyan lég-
kört kell kialakítani minden 
pártszervezetben, hogy párt-
tagjaink személyekre való te-
kintet nélkül, őszintén kifejt-
hessék véleményüket szerve-
zetük életéről, annak munká-
járól. Párttagságunk nagy 
többsége megértette ennek a 
jelentőságét és fontosságát, s 
alkotó módon alkalmazza is 
azt. Azonban ezen a téren is 
van még tennivaló. El kell 
érnünk, hogy ne forduljon 
elő olyan eset, mint egyes 
pártszervezeteinknél az utób-
bi időben történt, hogy a 
pártszervezet titkára, vagy a 
taggyűlés elnöke kérje a 
párttagságot, hogy a taggyű-
lésen bírálják meg a vezető-
ség munkáját. Mondjuk meg 
őszintén, hogy egyetemünk 
területén — az elért eredmé-
nyek ellenére — még nincs 
a párt taggyűlésnek kellő sú-
lya, kellő jelentősége. Még 
mindig nem töltik be taggyű-
léseink azt a szerepet, hogy 
a széles párttagság tevéke-
nyen résztvegyen az alap-
szervezet munkájának érté-
kelésében. De nem kellő a bí-
rálat a saját területük és a 
felsőbb szervek munkájával 
kapcsolatosan sem. Az utób-
bi időben, mint a fehér hol-
ló, olyan ritka a személyre 
szóló bírálat párttaggyűló-
seinkén, pártcsoport ülése-
ken. Mintha egyetemi párt-
életünk, állami, tünitegszerve-
zeti munkánk terén -minden 
rendben lenne, mintha az 
egyes párttagok, pártvezetők, 
hibátlanok, teljes értékű 
munkát végzők lennének. 

A PÁRTTAGSÁG aktivi-
zálásának feltétele, hogy a 
párttagság magáénak érezze 
a pártszervezetet, lássa, hogy 
a pártszervezetnek az ő mun-
kája, problémái, életkörül-
ményei a szívügye. Ezért kell 
alaposan, kritikusan, részle-
tesen foglalkozni a taggyűlés 
beszámolóinak a pártszerve-
zet és az egyes párttagok jó, 
vagy rossz munkájával, prob-
lémáival. Bíráljanak bátran 
a pártvezetőségek — ebben is 
példát mutatva — bátorítsák 
a párttagságot, mert ha párt-
tagság azt látja, hogy a párt-
vezetőség nem mer, vagy 
nem akar Dírálni, akkor a 
párttagok sem mondják el 
nyíltan és őszintén mindazo-
kat az észrevételeiket, ame-

jával, vagy egész egyetemi 
életünkkel kapcsolatosak. Ha 
a vezetőség beszámolója túl 
általános, egyoldalú, vagy 
nem (konkrét, ha nem tükrö-
zi a párttagságot érintő kér-
déseket, akkor ez elveszi a 
párttagság kedvét, olyan ér-
zést kelt bennük: „minek be-
széljünk, a mi problémáink-
kal úgy sem foglalkoznak, 
csak azzal, amit felülről kap-
tak." 

NAGYON FONTOS, hogy 
pártvezetőségeink türelme-
sen, figyelmesen meghallgas-
sák az „egyszerű" párttagok 
véleményét. Ne csak egyes 
vezetők szavai, bírálatai le-
gyenek fontosak a taggyűlés 
és a vezetőség számára, ha-
nem minden párttagé. Ha a 
pártvezetőség mindenkor ér-
tékeli a taggyűlést egy-egy 
vezetőségi ülésen, (s ezt na-
gyon kevés alapszervezetünk 
vezetősége végzi el rendsze-
resen), ha figyelembe veszi 
a javaslatokat és e szerint 
dolgozik, végzi a munkáját, 
akkor a párttagságban nő az 
önbizalom, bátrabban szól a 
kérdésekhez, jobban bekap-
csolódik az alapszervezet 
munkájába. Nagyon ritka, 
hogy egy-egy taggyűlésen a 
pártvezetőség beszámolna a 
tagságnak az előző taggyűlé-
sen elhangzott javaslatok 
végrehajtásáról. 

PARTTAGJAINK egy ré-
sze félti a pártot a vitától, 
attól félnek, hogy a szabad 
véleménynyilvánítás esetleg 
tápot ad egyeseknek a párt 
elleni támadásra. Nem két-
séges, hogy erre nagyon, de 
nagyon kell vigyázniuk egye-
temi pártszervezeteinknek is. 
Azonban az sem kétséges, 
hogy párttagságunk az elmúlt 
évek tapasztalatai, elméleti 
felkészültsége alapján, meg-
tanulta megkülönböztetni a 
kommunista bírálatot a párt-
vezetés tekintélye elleni tá-
madástól. Ne engedjék párt-
tagjaink, hogy a bírálat ür-
ügyén támadják pártunkat, 
eredményeinket, harcos, di-
csőséges múltunkat, ugyan-
akkor párttagságunk ügyel-
jen arra, nehogy egyesek 
kompromitálhassák az őszin-
te, építő, a párt szeretetéből, 
a párt ügyének féltéséből 
táplálkozó egészséges bírála-
tot és ezzel fékezzék a párt-
demokrácia nagyszerű lendü-
lettel megindult kibontako-
zását, 
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Támogassák DISZ-szervezeteink 
a tudományos diákkörök munkáját 

Az egyetemi hallgatók kö-
zött mindig megnyilvánult 
bizonyos érdeklődés a tudo-
mányos problémák megis-
merése iránt a tanrendszerű 
kötelező elfoglaltság mellett 
is. A felszabadulás után ka-
runkon is ez az érdeklődés 

részt kiván venni. De egy 
kisebb csoport azonban — és 
ezen belül sajnos, igen sok 
jól tanuló munkás- és pa-
rasztszármazású hallgató — 
még mindig idegenkedik a 
diákköri munkától. 

A szervezés munkáját az 
volt az alapja annak, hogy I intézetek mellett a kari 
a felsőbbéves hallgatókat az I DISZ-alapszervezet végzi. A 
intézetek tudományos mun-
kájába bevonhatták. Ennek a 
munkának nem széles ala-
pokon nyugvó szervezett for-
mája az egyes intézetekben 
működő szakkör volt. E kez-
deményezés jelentőségét a 
minisztérium is felismerte 
és 1952-toen rendeletileg sza-
bályozta a szakkörök, illetve 
diákkörök működését. így 
adva volt a lehetősége az 
egyetemi hallgatóság tudo-
mányos érdeklődésén nyugvó 
szervezett munkának. 

A tudományos diákkörök 
munkájának eredményessé-
gét két tényező biztosítja: az 
egyes intézetek támogatása 
és a hallgatóság érdeklődése. 
Karunk intézetei kivétel nél-
kül felismerték a diákkörök 
munkájának jelentőségét, 
amely szélesiti a hallgatóság 
tudományos ismereteit, hoz-
zájárul az intézetek tudomá-
nyos munkájának növelésé-
hez és hiztosítja a káder-
utánpótlást is. Az intézetek 
részérói ennek megfelelően 
nem is hiányzik a szervezett 
irányítás, a készség a diák-
körök támogatására, de ez 
önmagában még nem ele-
gendő. 

A hallgatóság kezdemé-
nyezése lehet csak igazi 
mctorja az eredményes di-
ákköri munkának. 

A hallgatóság egy része ön-
ként érdeklődik a diákkör 
munkája iránt és abban 

kari DISZ-alapszervezetek a 
tanév elején a DlSZ-gyűlé-
seken felhívták a hallgató-
ság figyelmét a diákköri 
munka jelentőségére, és a 
tanév folyamán részt vettek 
a diákköri munka ellenőrzé-
sében. Meg kell azoban em-
líteni, hogy mind a DISZ-
alapszerv, mind pedig a 
TDSzI egésze eredményesebb 
munkát tudott volna kifej-
teni, 

ha az Egyetemi DlSZ-bi-
zottság kezdettől fogva 
hathatósabban támogatta 
volna a munkát. így pl. 
kedvezőbben alakulhatott 
volna a tagság szociális 
összetétele, ha a DlSZ-bi-
zottság az előzően benyúj-
tott tagnévsort még a félév 
elején gondosabban tanul-
mányozta volna. 

Sajnos, jelenleg az Egyetemi 
DISZ-bizottság és a TTK 
DISZ-alapszervezet diákköri 
felelősei között semmiféle 
kapcsolat nincs. 

A közeljövőben (június 1— 
3) Szegeden megrendezendő 
Országos Szerves Kémiai Di-
ákköri Konferencia nagy fel-
adatokat ró a TDSzI-re. 
Munkájának eredményessé-
géhez elengedhetetlenül 
szükséges a fokozottabb tá-
mogatás az egyetemi DISZ-
bizottság, a Kari DlSZ-alap-
szerv és mindenekelőtt a 
hallgatóság egésze részéről. 

Tudományos Diákkörö 
ket Szervező Iroda TTK. 

Fodor Gábor Kossuth-díjas 
akadémikus, egyetemi tanár 
csütörtökön Franciaországba 
utazott a moritpellieri egye-
tem meghívására, ahol ké-
miai előadásokat tart. 

• 

Rusznyák István, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
elnöke, mint az egyetemek 
országgyűlési képviselője, fo-
lyó hó 12-én szabad pártnap 
keretében előadást tartott a 
XX. kongresszus és a tudo-
mány kapcsolatáról. Ezt i"ö-
vetően több oktatószemeiy-
zeti tagot fogadott, akikkei 
hosszasan elbeszélgetett kü-
lönböző egyetemi és egyéb 
problémákról. 

• 

A Tudományegyetem az 
oktatók Ideológiai tovább-
képzésének keretében meg-
kezdte a XX. kongresszus 
anyagának feldolgozását. 
Konferenciákon kívül vita-
délutánokat is rendez az 
egyetem. Az első előadást 
Karácsonyi Béla Kossuth-dí-
jas docens, országgyűlési kép-
viselő tartotta a személyi 
kultusz és a kollektív veze-
tés, valamint az osztályharc 
egyes kérdéseiről. 

* 

J. Karamata a belgrádi 
egyetem professzora folyó hó 
8-án Tudományegyetemün-
kön tartózkodott. A profesz-
szor a Bolyai Intézetben foly-
tatott tapasztalatcserét. 

* 

A Tudományegyetem az ár-
vízkárosultak megsegítése 
érdekében vállalta az árvíz-
sújtotta vidék egy általános 
iskolájának patronálását. 

• 

Madácsy László főiskolai 
docensnek a Népművelési Mi-
nisztérium „Szeged és a ma-
gyar irodalom 1848-tól nap-
jainkig" c, forgatókönyve 
megírásáért és az irodalmi 
kiállítás megrendezéséért di-
csérő oklevelet adományo-
zott. 

Juhász Gyula Diákotthon 
hallgatóinak egy csoportja 
bölcsészek és jogászok ápri-
lis hó 15-én „vasárnapi sé-
ták" keretében meglátogatta 
Szeged híres épületeit, me-
lyekben Dugonics, Kossuth, 
Jókai, Mikszáth, Kálmány, 
Tömörkény, Móra, Juhász, 
Babits, József Attila és Rad-
nóti lakott, valamint néhány 
nevezetesebb műemléket. A 
sétát Péter László aspiráns 
vezette, 

• 

Április hó 7-én a Pedagó-
giai Főiskolán konferenciát 
tartottak a gyakorlóéves ta-
nárjelöltek részére. Az anké-
ton az Oktatásügyi Minisz-
térium kiküldötte és több vi-
déki oktatási osztály vezetője 
is megjelent. 

Mihály Endre főiskolai ta-
nársegédet az MSZT-ben 
végzett jó munkájáért az 
MSZT ezüstkoszorús jelvény-
nyel tüntette ki. 

* 

A szegedi Pedagógiai Fő-
iskola fizikai tanszéke a 
nagykőrösi külterületi isko-
lák részére 33 db fizikai kí-
sérleti eszközt adományozott. 

* 

A Tudományos Minősítő 
Bizottság Berencz Ferencet, 
az Elméleti Fizikai Intézet 
adjunktusát; a Budapesten 
megvitatásra került „A hid-
rogén molekula alapállapotá-
nak számításai variációs el-
járással" című kandidátusi 
disszertációja alapján a fizi-
kai tudományok kandidátu-
sává nyilvánította. 

Az Egyetemi Könyvtár fejlődésének fontos állomása 
A tudományegyetemmel 

együtt idén ősszel fennállá-
sának 35. évfordulóját ün-
neplő Egyetemi Könyvtár 
fejlődésének új állomásához 

gólja a hálózathoz tartozó 
könyvtárak fejlesztési, állo-
mánygyarapítási terveit; a 
tanszéki könyvtárosok részé-
re szakmai tanácsadást 

érkezett el. A felszabadulás i nyújt ; központilag irányítja 

Az Egy elemi és Főiskolai 
Diákklub műsora 

Április 25-én este 8 órakor: 
„Az inkvizícióról". Kulcsár Zsu-
zsanna előadása. Bölcsész Kar. 
Április 27-én este 8 órakor: „A 
szerelem engedély nélkül" című 
film vetítése. Katonai Tanszék. 
Április 28-án este 8 órakor: 
Táncest. TTK. Április 29-én este 
8 órakor: „Versenymű" című 
előadás (lemez-est) III. rész. 
Székely László. TTK. Az Egye-
temi DISZ Énekkar próbái, min-
den szerdán 8—10-ig, tenor és 
basszus, minden csütörtökön 8-
tól 10-ig szoprán és alt, minden 
pénteken összkar. Helye: a diák-
klub épületében berendezett kü-
lön énckterem. 

óta eltelt tizenegy esztendő 
alatt a magyar könyvtárügy 
terén bekövetkezett örvende-
tes változásokat az 1956 már-
cius 16-án megjelent 1956. évi 
5, sz. törvényerejű rendelet 
rögzítette, amely a magyar 
kultúra történetében először 
teremtette meg minden ha-
zai könyvtár egységét, ú j fej-
lődési lehetőséget nyitva meg 
ezzel számunkra. A tör-
vény. mely az eddig szétta-
golt könyvtári hálózatokat 
egységbe vonta, biztosítja a 
tudományos- és a közműve-
lődési könyvtárak kölcsönö-
sen gyümölcsöző együttmű-
ködését, valamint a különfé-
le szakminisztériumok alá 
tartozó könyvtárak egyöntefű 
fejlődését. 

E törvényen nyugszik az 
oktatásügyi miniszter 16/1956 
JO. K. 4. sz. rendelete, amely 
az egyetemi könyvtárak szer-
vezeti szabályzatát állapí-
totta meg. A szervezeti sza-
bályzat legfőbb vívmánya, 
hogy kellő összhangot teremt 
az egyetem és a szolgálatára 
hivatott könyvtár vezetése 
között, úgy, hogv az mindkét 
intézmény sajátos érdekeinak 
a legmegfelelőbb. Másik fon-
tos és ú j ölve a szervezeti 
szabályzatnak, hogy az Egye-
temi Könyvtárat központi 
könyvtárrá nyilvánítja, s kö-
ré, egyetemi könyvtári háló-
zatként megszervezi az egye-
temi intézeti, tanszéki, diák-
otthoni stb. könyvtárakat. 

A könyvtári törvény és a 
miniszteri rendelettel kiadott 
szervezeti szabályzat alapján 
készült el s kapott jóváha-
gyást az Egyetemi Könyvtár 
ú j működési szabályzata, 
amely a könyvtári munkát a 
szükséges részletességgel, tü-
zetesen szabályozza. E három 
okmány — a könyvtári tör-
vény, a szervezeti és a mű-
ködési szabályzat — az Egye-
temi Könyvtár iontos alapkö-
ve, amely rögzíti többévtize-
des eredményeit és kiindu'ó-
pontja újabb, nagy távlato-
kat ígérő fejlődésnek. 

• 

Vívmánya a szervezeti és 
működési szabályzatnak, 
hogy a könyvtárat az egye-
tem szervezetébe tartozó tu-
dományos intézménynek ha-
tározza meg, s ennek megfe-
lelően föladatai között a tu-
dományos kutatómunkát is 
céljául tűzi ki. Ez kifejezi 
a könyvtárosi munka méltó 
megbecsülését, g arra ösztön-
zi a könyvtár dolgozóit, horfy 
a könyvtártudomány és más 
rokon szaktudományok (iro-
dalomtörténet, neveléstörté-
net stb.) terén az eddiginél 
is sikeresdhb kutatómunkát 
végezzenek, öregbitvén ezzel 
nemcsak a könyvtár, de álta-
lában az egyetem hírnevét. 
A főfeladatokon — a tudo-
mányos oktató- és kutató-
munka szolgálatán szakbib-
liográfiái munkán, az önálló 
tudományos kutatáson — kí-
vül a szabályzatok egyebek 
között nyilvános tudományos 
könyvtárrá is teszik könyvrá-
runkat, azzal a céllal, hogy 
anyagával. tevékenységével 
előmozdítsa Szeged és a 
Bél-Alföld tudományos életé-
nek fejlesztését. Feledata 
még az Egyetemi Könyvtár-
nak a közkönyvtári és egyéb 
könyvtári hálózatok könyv-
tárosainak módszertani, szak-
mai támogatása is. 

Az egyetem könyvtári há-
lózatával kapcsolatosan (a 
szabályzat idecsatolja a Pe-
dagógiai Főiskola könyvtárát 
is) mint központi könyvtárra 
sokban ú j feladatok is hárul-
nak könyvtárunkra. Így: a 
dékánok és tanszékvezetők 
javaslatának megfelelően az 
Egyetemi Könyvtár végzi a 
tanszékek, intézetek deviza-
igényes könyveinek- és folyó-
iratainak megrendelését, föl-
dolgozását. E művek a 
könyvtár katalógusában, 
mint központi katalógusban 
is tükröződnek. A könyvtár 
— létszámviszonyaitól és fej-
lesztésétől függő ütemben — 
egyes tanszékek ú j beszerzé-
sű könyveit is feldolgozza; a 
hálózat állományáról köz-
ponti betűrendes, s a szük-
séghez képest központi szak-
katalógust vezet; összelhan-

az egyetemen folyó bibliográ-
fiai munkát; közreműködik 
az egyetemi kiadványok 
technikai szerkesztésében és 
nemzetközi cseréjében stb. A 
könyvtári hálózat működé-
sét egyébként később, a gya-
korlati tapasztalatok »alap-
ján fogja a könyvtál- részle-
tesen kidolgozni, hiszen ez 
szinte teljesen új. s voltakép-
pen csak a fejlődés lehetősé-
geit megadó munkaterület 
számára. 

* 

A három alapokmány, 
amelyre mostmár szilárdan 
épülhet a jó gyakorlati 
könyvtári munka, nem csu-
pán Ihelyi viszonylatban, a 
könyvtári életben nagy jelen-
tőségű. Fontos ez elméleti 
szempontból is, a magyar 
könyvtártudomány, azon be-

lül a könyvtártan és a könyv-« 
tári jog nézőpontjából. A 
magyar könyvtárügy fejlődé-
sében eddig ismeretlen volt, 
hogy három ilyen logikusan, 
szervesen esvmósbakapcsoló-
dó rendelkezés rögzítse, sza-
bályozza az egyetemi könyv-
tári munkát, s tudomásunk 
szerint nem ismer ilyet a kül-
földi könyv tárpolitika sem. 
Éppen ezért adjuk ki a közel-
jövőben az Acta Bibliotheca-
ria következő számában mű-
ködési szabályzatunkat Hencz 
Aurél könyvtárigazgató be-
vezető tanulmányával, s hisz-
szük, hogy ez a külföld szá-
mára készülő kiadványunk 
méltóan hirdeti majd a tő-
késországokban is a magyar 
könyvtárügy fejlettségit. 
Ugyanakkor a könyvtár szer-
vezeti és működési szabály-
zatát házi sokszorosításban. 
a Szegedi Egyetemi Könyv tár 
1kiadványai című sorozatunk 
40. számaként magyarul ia 
megjelentetjük. 

PÉTER LÁSZLÓ 

Munkavédelem 
a Szegedi Tudományegyetemen 

Április 19-én Koch Sán-
dor egyetemi tanár, a Ter-
mészettudományi Kar dé-
kánja elnökletével megbeszé-
lést tartottak a Tudomány-
egyetem munkavédelmi fele-
lősei. Az értekezleten meg-
jelent az állami vezetés, va-
lamint a szakszervezeti bi-
zottság képviselője is. 

A bevezető előadás részle-
tesen ismertette a kijelölt 
felelősök tennivalóit, felhív-
ta figyelmüket 

megbízatásuk lelkiismere-
tes teljesítésére, hiszen 
becsületes, pontos munká-
juktól, éberségüktől embe-
rek élete, a társadalnS tu-
lajdon, a nép vagyonának 
védelme függ. 

Az oktatásügyi intézmények-
re vonatkozó OM utasítás el-
sődleges célja az, hogy az 
óvó- és biztonsági intézkedé-
sek révén olyan helyzetet te-
remtsünk, amely lehetővé te-
szi 

a balesetek m e g e l ő z é -
s é t , elhárítását. 

A felelősség ezen a téren 
nem kizárólagosan a munka-
védelmi megbízottaké: 

elsősorban az intézet veze-
tője köteles arról gondos-
kodni, hogy az előírt biz-
tonsági rendszabályokat az 
intézet minden dolgozója 
betartsa és betartassa má-
sokkal is. 

Igen helytelen nézetre vall 
az olyan kijelentés, hogy: a 
laboratóriumomban én mon-

dom meg, hogy ki és mikor 
dohányozhat. Ez nemcsak 
nagyképűség és felelőtlenség, 
hanem egyben a rendeletek 
és utasítások megszegését is 
jelenti, amelyek hatálya 
mindenkire egyformán kiter-
jed, végrehajtásuk pedig 
mindenkit egyformán köte-
le«. 

A Tudományegyetem mű-
szaki osztálya felmérte az 
egyes munkahelyek ilyen 
természetű hiányosságait, er-
ről jegyzéket készített, ame-
lyet minden munkavédelmi 
felelős kézhez kapott. 

A szakszervezeti bizottság 
kiküldöttje felhívta a jelen-
levők figyelmét a munkavé-
delem és balesetelhárítással 
kapcsolatos szakirodalom ta-
nulmányozására. Az egye-
tem állami vezetői érzik en-
nek a fontos utasításnak 
nagy jelentőségét és igyekez-
nek minden lehetőt megten-
ni annak érdekében, hogy 
a végrehajtás a legapróbb 
részletekre is kiterjedjen. 

A megvalósítás azonban az 
egyes munkahelyek dolgo-
zóinak feladata. A tenni-
valókat senklsem háríthat-
ja munkatársaira, de a te-
lelősíéget sem. 

A munkavédelem, a baleset-
elhárítás olyan társadalmi 
érdek és kötelezettség, amely 
a közöség minden tagjára, 
elsősorban saját érdekében 
kötelező. 

féra nyomású 400 Celsius-fok 
hőmérsékletű gőzt kell adnia. A 
gőz 1200 kilowatt kapacitású 
turbinát működtet. Az ilymódon 
termelt villamosenergiát a tervek 
szerint öntözővíz felemelésére és 
elosztására használják fel a siva-
tagokban és félsivatagokban. A 
fáradt-gőzből óránként 19 tonna 
jeget lehetne gyártani. 

* 

Az AFP hfre szerint az 
észak-svédországi Gaevle város-
ka fűszerese Stockholmban árve-
résen 250 koronáért festményt 
vásárolt. A szakértők a fest-
ményről megállapították, hogy 
eredeti Rubens-kép. A fest-
mény értéke 250 koronáról egy< 
millió koronára szökött. * 

Fischer Annié zongoraművész-
nő, aki a varsói Bartók-ünnepsé-
geken vett részt, megtartotta bú-
csúelőadását. A művésznő négy 
varsói hangversenyén Bartón-j 
HSmfcl-, Beethoven-, Uszt-i 
Chopin-, Schubert- és Mozart-
műveket adott elő. 

• 

Lukács György csütörtökön 
megérkezett Rómába. A neves 
magyar filozófus és esztétikus 
különböző olasz akadémiai és 
kulturális intézmények meghívá-
sára a római, milanói, firenzei, 
bolognai és nápolyi egyeteme-
ken előadás-sorozatot tart a je-
lenkori irodalmi realizmus pro-
blémáiról. Torinóban is tart elő-
ndást Lukács György az Einaudi 
kiadóvállalat meghívására. Ez a 
vállalat adta ki Lukács György 
művét: „A német irodalom tör-
ténete a XVIII. századtól nap-
jainkig". Egy másik olasz kiadó-

erőmű. tervét, Az eredeti terv nál szintén nemrég jelent meg 
szerint ennek az erőműnek órán- Lukács Györgynek Tbomas 
kent i i tonna 30—35 atmosz- Mamiról írt művei 

Bulgáriában magyar filmhét 
kezdődött. Szófiában a filmhét 
megnyitása alkalmából április 
9-én ünnepi estet tartottak. Ezen 
Ljuben Sztanev író tartott elő-
adást a magyar filmművészetről. 
A magyar filmhét alkalmából 
Máriássy Félix rendező vezetésé-
vel magyar filmművészeti kül-
döttség érkezett Bulgáriába. 

• 

A Kfnai Népköztársaságban 
fejlődik a főiskolai hálózat. Huh-
Hotoban, a belsőmongóliai auto-
nom fővárosában új egyetem 
építését kezdték meg. Mint a 
Nejmingzsipao közli, az egye-
temnek fizikai, kémiai, történet-
tudományi és jogi kara, továb-
bá kínai, mongol és egyéb 
nyelvtudományi kara lesz. Az 
idén épül fel a fizikai és a ké-
miai kar épülete, továbbá ösz-
szesen 25.000 négyzetméternyi 
lakóhelyiség a tanárok és a diá-
kok számára. Az új egyetemen 
több mint 4000 hallgató részére 
jövőre kezdődnek meg az elő-
adások. 

* 

A Szovjetunióban kibontako-
zóban vannak a napenergia hasz-
nosítását szolgáló kutatások. A 
Szovjet Tudományos Akadémia 
Energetikai Intézetének helio-
laboratóriumában az utóbbi idő-
ben sikerült kidolgozni a nap-
energiát felhasználó villamos-
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Látogatás a Lomonoszov-egyetemen 
Ahogyan a nyíresekkel, fe-

nyőfával körülültetett 
moszkvakörnyéki nyaralók 
közt — úgy Aprelevka táján 
— a város felé száguld a vo-
nat, a pasztellszínű reggel 
fátyoléból karcsútornyú épü-
letrengeteg bukkan elő: a vi-
lághírű egyetem-épület. 

Amint aztán, másnap a 
Lenin-hegyre kapaszkodva 
közelebb megyünk hozzá, ki-
derül, hogy nem is az egyet-
len messziről látott épület-
tömbről van szó, hanem har-
minchét külön épületről. 

Mégiscsak a főépület a leg-
megkapóbb. Gyönyörű, tágas 
parkkal, szobrokkal övezett 
út vezet hozzá s a virág-
ágyak körül kertész-asszo-
nyok szorgoskodnak a bi-
zony még hidegen ragyogó 
napfényben, 

Turistacsoportunk tagjai a 
főépület tornyát méricskélik: 
ki kétszáz, ki háromszáz mé-
terre becsüli. Elébünk siető 
kalauznőnktől tudjuk meg, 
hogy jó helyen tapogatóznak 
a „saccolók"; 240 méternyi a 
főépület, harminchárom 
emelettel. 1949-ben kezdtek 
az építéshez s ötvenhárom-
ban fejezték be, fehér kőla-
pokkal borítva be minden 
falát. Háromszáztizenhét 
hektárnyi területet foglal el 
az épületkomplexum har-
minchét épülete. 

A moszkvai egyetem 1955. 
májusában múlt kétszáz 
esztendős. 1755-ben emelték 
első otthonát a Vörös téren, 
ahol most a Történelmi Mú-
zeum működik. 1793-ban ú j 
épületekkel bővült. Ezek a 
Mahavaja téri épületek ma 
is állnak, falaik között hat 
fakultás dolgozik. 

Csoportunk építészeit per-
sze jobban érdeklik a ma-
gasba nyúló, gyönyörű osz-
lopokkal, márványcsarno-
kokkal ékes ú j épület adatai. 
Minduntalan erre kanyarít-
ják vissza a szót s az ötven-
hét méter magas tornyot és 
a kilenc méter átmérőjű, 
magasan tündöklő csillagot 
bámulgatják. Nem győzzük 
noszogatni őket, hogy ipar-
kodjunk, nézzünk körül oda-
bent is, 

Miután a palota-teremnek 
is beillő pompájú előcsarnok-
ban lerakjuk kabátunkat, 
ki-ki igyekszik az őt legjob 
ban érdeklő épületrész ta-
nulmányozására 
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zunk le s kísérőnk felé csak 
úgy záporoznak a kérdések: 

— Hány diák fér itt el? 
— Ezerötszáz ülőhely van 

a teremben. Az oldalfalakat, 
amint láthatják az elvtár-

kérdésére elmondja az elv-
társnő, hogy két külön sport-
épület működik, az egyik a 
könnyűatlétika, a másik a 
labdajátékok számára ké-
szült. A nyári sportpálya hét 
és fél hektárnyi területen 
fekszik. 

Turistacsoportunk egyete-
mi előadóit a könyvtár dolga 
izgatja. 

— A könyvtár raktára tíz 
emeletet foglal el, egymillió-
kétszázezer különböző szak-
könyvvel. Az egész egyetem 
Könyvállománya mintegy öt-
millió. 

A velünk utazó édesanyá-
kat, — akiknek gyermekei 
az épület falai közt tanul-
nak — főként a kosztolás ér-
dekli. 

— Itt, a főépületben négy 
étteremben étkezhetnek a di-
ákok, ezek közül az egyik-
ben diétikus ételeket szolgál-
nak fel. 

Búcsúzóul az étkezőtermek 
egyikébe is bekukkantottunk. 
Márványlapokkal ékes, osz-
lopos, kényelmes helyiséget 
láthattunk nagy sereg jóízű-
en falatozó diákkal. Ugy be-
csültem, kétszer akkora he-
lyiség volt, mint a szegedi 
Hungária étterme. Bár-
mennyien is étkeztek oda-
bent, lármának, tolongásnak 
a legkisebb jelét se tapasz-
talhattuk. 

Az újban tízezer. Ezenkívül 
hatszág levelező hallgatót és 
ezernyolcszáz aspiránst tar-
tunk számon. Falaink között 
kétezernégyszázötven egye-
temi tanár és előadó oktat, 

sak, selyemmel vonták be, Száz akadémikusunk van, 
hogy az akusztikája minél egyebek között Szkobelcín, 
kifogástalanabb legyen. A Oparin, Petrovszkij, Vinog-
mennyezeten ventillátorok, radov professzorok, akik vi-
lent porszívó berendezés. lágviszonylatban is jelentős 

Kívánságunkra sorra gyújt- tudósai a maguk szakterü-
]ák az egyenként két tonna letének. 
hétszőz kilogrammnyi súlyú. — A diákok honnan tobor-
csodálatos ragyogású csillá- zódtak? 
rokat. Nappali fényt biztosi- — ötvenkilenc nemzetisé-
tanak éjszaka is ezek a ha- gű a diákság, közülük jó-
talmas világítóeszközök. néhányan jöttek Franciaor-

— Milyen fakultás műkő- szágból, Olaszországból. In-
dik az egyetemen? 

— Itt, a főépületben a bá- négyes rendű diákunk ösz 
nyászati, geológiai, és mate- töndíjban részesül. Az első 
matikai, — a többi épület- évben kétszázkllencven ru-
ben a vegyészeti, fizikai és celt, az utolsó esztendőben 
természettudományi fakultá- négyszázötven rubelt kapnak 
sok helyezkednek el. havonta ösztöndíjként, A kí-

— Hol laknak a diákok? tűnő-rendűek ezen felül hu- , 
— A főépülettől jobbra és szonöt százaléknyi többletben hacsak szikrányi módunk Is 

balra hatezer szobás diák- részesülnek. lesz rá, visszatérünk kedves 
szálló épült, és a tanárok A Somogy, Zala megyei falai közé — tovább szesnlé-
számára is van Itt kétszáz TSB-elnököket a sport hely- lődni, 
lakás. A professzorok és al- *ete érdekli, Kasza elvtárs D. 
kalmazottak részére emelt _ 
épületben egyébként hatszáz 
kényelmes lakás lelhető. 

*— Mennyi szobája lehet az 
egyetemnek? 

— Pontosan negyvenötezer. 

A Kínai Tudományos Akadémia levele 
a Magyar Tudományos Akadémia 

iiikárságához 
Mélyen Tisztelt Hivatalvezető gítségüket fogják ehhez nyúj-

Elvtárs! tani, ezért fogadják előre is kü-
A Kínai—Magyar Kulturális szönetitnket. A fordítás munka-

Egyezmény 1953. évi munkatér- ját matematikai társadalmunk 
vének végrehajtásaként meg- által kiválasztott személyek vég-
küldték nekünk francia nyelven zik el. A fordítás ellenőrzésére 
Riesz Frigyes és Szőkefalvi-Nagy külön matematikus-csoportot alu-
Béla kiváló matematikusok „Le- kítunk. Ismeretes számunkra^ 
cons d'analyse fonctionnelle" hogy a könyv harmadik kiadú-
címő kiemelkedő értékű mono- sa már megjelent, azonban még 
gráfiáját. A könyv szerzőinek nem jutott el hozzánk. Ameny-
nagy tekintélye és gazdag ta- nyiben a könyv francia nyelveu 
pasztalatai következtében a íródott, kérjük, segítsenek hoz-
könyv egyre növekvő érdeklő- zá, hogy megkapjuk, mint • 
dés tárgya matematikusaink kö- fordítás eredetijét Célszerűnek 
rében. A könyvnek igen nagy je- tartják-e ezt a javaslatunkat? 
lentősége van fiatal tudósaink R é ^ , o l m 4 c s o l j á k ^ 
számara, mert a fuggveny-ana- , ; s , t e l í t ü ' k k i f e i e z é : é t n i e k . 
lízis tárgykörében nálunk még g g j f f s f f i ^ 
nem írlak ilyen magas színvo- ] a *£ o { e s s z o r o k n a k . M ^ z t e l -

naAbbóinaVcélból, hogy olvasó- t e l é s n e k tekinteni h , 
ink széleskörűen használhassák »"tfjcgyzeseiket és véleménye-ink szelesKoruen liasznalliassdK tozölni fogják velünk. 
a könyvet, elhatároztuk, hogy le- BJ 

fordíttatjuk kínai nyelvre, s Id- üdvözlettel: 
adjuk. Meg vagyunk győződve T, S. Chow, 
róla, hogy beleegyeznek és se? a Tudományos Kiadó igazgatój i 

D I S Z - h í r e к 

Meg kell vallani, a hosszas 
barangolás és a sok látnivaló 

diából, stb. ^Minden ötös _ és gyönyörűsége — nemkevésbé 
- J " • u— a gusztusos ételek látása 

bennünk is nagy hajlandósá-
got ébresztett szállodai ét-
termünk iránt. S azzal az 
önmagunknak tett ígérettel 
búcsúztunk a gyönyörű Lo-
monoszov-egyetemtől, hogy 

A Bölcsészkari DlSZ-szín-
játszókör falujáró csoportja 
Kopányi György: Jrró Kiss 
Péter c. darabjával május 6-
án és 20-án 
látogat. 

tljszentivánra 

Uj feladatokra készül a Főiskola ifjúsága 
Az április 29—30-án Debre- ke madár, Behár Gy.; ._„ ЯЯШ Vörös 

— S mosolyogva fűzi hozzá cenben megrendezésre kerülő Csepel és Szeghy E.: Kossuth 
az elvtársnő: — Ha, teszem egyetemi és főiskolai seregszem- Lajos édesapánk című szerzemé-
azt, egy csecsemővel bejá- lén a Pedagógiai Főiskola ének- nye. Az igon színvonalas műsor 
ratnárn a helyiségeket, kara is résztvesz. a legnagyobb erőfeszítést, aka-
olyanképp, hogy minden szo- Az 1955-ben megrendezett от- ™at, lelkes odaadó munkát igé-bában egy napig tartózkod- , . . . . . . . , , nvelí. Ifiúsásrunk vállalta huav 
nék 120 esztendős lennp szagos ifjusugi kulturversenyen 1УШ' vaiuma nogy 

•sz ia- . ' , esztenaos lenne, TT , , , , , tanárainkkal vállvetve а legtöké-
Pavlov mire valamennyit v é g v á r - а И. helyet szereztük meg, holt- l e t e s e b b e n tolmáesolják а szer-
1...H..1I na. A iolyosok hossza szaz- « . - * i.i. ? м 

il UlII imiy U£cUScUcl. r a v i u v , e - » 1 , , •cniOBfJJCii wiiixa.uauj.jnxv ci a^üi-
Micsurin szobrát láthatjuk A °Íy?S., "P 5 5 2 3 s z? z~ versenyben a „Debreceni Tu- zeménveket. A debreceni sikeres 
a földszinti csarnokban, s lift » dományegyetem" énekkarával, szereplés feljogosít bennünket a 
köröskörül, a mozaikokkal ¿„«WAEL« A urt^rL„7 A z e z é v i kulturális seregszemlén budapesti országos versenyen 

ben az emberiség történelme 
nagy tudósainak arcmásai 
•sorakoznak. Kopernikust, 
Keplert, Leonardo da Vin-
cit, Galileit ismerjük fel el-
ső pillantásra. 

Közös elhatározással a fő-
előadóteremben, az auditó-
rium maximumban tanyá-

I I I M I P I I M I M M M t 

fél méter. "Ha megáll a lift " y e s e n , a k n r J u k . kéP™e l™ A z y j ú s á k 8 r é b e n a 
valamelyik emeleten. - ¿ i r E ^ W k e . X f a sok han^erse-
majd tapasztalhatják az elv- ™ k »"61 hogy a ői - 6 s s z e f o r r t k o U e k t íva bi-
társak, - bizony a torkában k o I a lósága lelkes megvalosí- J m e c á l l ia a helvét a ne-
érzi a avomrát az ember tói a kultúrprogramunknak. Mű- z o n n y i " m eeauja a . T ^ . ? . 

- H á n y d i á k tTnul az Borunkon kerepelnek: Kodály k d e i m é , -
egyetemen? Zoltán: Este, Bartók Béla: Négy ü e a í 

— A régi és ú j épületek- szlovák népdal, Bárdos László: P"PP Imre 
ben összesen huszonkétezer. Körtánc, Poposzov: Szállj fecs- II. évf. 

Az Orvosegyetem IV. év-
folyama április 28-án 5 na-
pos tanulmányi kirándulás-
ra utazik Pécsre. 

* 

Hollós Ervin elvtárs, a 
DISZ KV tagja április 20-án 
ankétot tartott a szegedi 
egyetemek DISZ-vezetői szá-
mára. 

• 
A fiatalok felelőtlen házas-

ságáról szóló vitaestet IV. hó 
25-én este fél 8 órakor ren-
dezik meg az Orvosegyetem 
Diákotthonai az Apáthy Di-
ákotthon nagytermében. A 
vitaesten résztvesz Láng Im-
re professzor elvtárs, dr. 
Tompa Pál a Megyei Bíró-
ság válóperes bírája és Kun-
sági Elemér a Tudomány-
egyetem Oktatási Osztályá-
nak vezetője. 

• 
A Bölcsészkari DlSZ-veze-

tőség a kari tánccsoport és 
klub megszervezéséért, az 
énekkarban és a színjátszó 
csoportban végzett lelkiisme-
retes munkájáért dicséretben 
részesíti: Fekete Eta II. éves 
és Kári Sándor III. éves hall-
gatót. 

Az Orvosegyetem mintegy 
50 főnyi kultúresoportja áp-
rilis végén résztvesz a II. 

Országos Egyetemi és Főis-
kolai Kulturális Seregszemle 
vidéki döntőjén Debrecen-
ben. 

• 
A Bölcsészkar I. éves ma-

gyar-történelem szakos hall-
gatói május 3—9-ig tanulmá-
nyi kiránduláson vesznek 
részt Karácsonyi Béla tan-
székvezető docens vezetésé-
vel. A Szeged—Esztergom-
Dobogókő—Visegrád—Buda-

pest útvonalat autóbusszal 
teszik meg. 

A Bölcsészkar Magyar In-
tézete által rendezendő „He-
lyes magyar kiejtési ver-
seny" szervezésében és ren-
dezésében jelentős részt vál-
lal a kari DISZ-vezetőség. 

• 
A bölcsészkari DISZ-veze-

tőség biztosít tolmácsokat és 
vezetőket a hallgatók közül 
a Csongrádmegyei Ifjúsági 
Találkozóra érkező külföldi 
vendégek mellé. 

• 
A bölcsészkari Idegennyel-

vű lektorátus április 25-én 
fordítási versenyt renden 
orosz nyelvből a nem orosz 
szakos hallgatók részére. 
Eredményhirdetéskor négy 
díj kerül kiosztásra 50—200 
forintig. 

• 
A „Kossuth Zsuzsanna" 

Ápolónőképző Intézet több 
mint harminc hallgatója áp-
rilis 6-án megkezdte az or-
vosegyetemi sportpálya épí-
tését. 

A báu.adaUto%tudah%áh>$ülc é s a z élet 
•— Btirlackij és Sahnaza-

rov cikke a Literaturnaja 
Gazeta március 24-i számá-
ban, 

•V XX. kongresszus a többek 
közt felhívta a figyelmet a tár-
sadalomtudományok előtt álló 
nagy feladatokra is. E tudomá-
nyok fellendítése érdekében nél-
külözhetetlen tudománypolitikai 
kérdésekkel foglalkozik F. Bur-
Inckii és G. Sahnazarov érdekes 

'cikke a Literaturnaja Gazeta 
1956. március 24-i számában. 

A társadalomtudományok te' 
rületén — kezdik tanulmányukat 
a szerzők — szovjet tudósok ez-
rei dolgoznak. Igen hasznos 
\ ona, ha a tudósok felelős kol-
lektívája évente közzétenné ,.az 
elmúlt év tudorndnyot szemlé-
jét és mérlegéttájékoztatva a 
közvéleményt arról, mi történik 
egy-egy tudományágban. 

A következőkben a cikk fog-
lalkozik az 1955-ben kiadott fi-
lozófiai, közgazdasági és jogtu-
dományi művekkel. A könyvki-
adás számadatai a „tudomány-
nak az élettől való elszakadásá-
rúi tanúskodnak: a kutatók 
aránytalanul nagy figyelmet 
szenteltek a múltnak, kelletlenül 
látlak hozzá korunk problémái-
nak kidolgozásához, a jövőre pe-
dig alig fordítottak figyelmet. 
Ott, ahol a tudomány már nem 
jár a gyakorlat előtt, nem lát-
ja a fejlődés távlatait, nem mu-
tatja meg a várható nehézsége-
ket és leküzdésük eszközeit, ott 

csak magyarázza at eseménye-
ket, de nem vesz részt azok cél-
tudatos előkészítésében". A 
szerzők példának az agrárpro-
blémák ilyen jellegű kidolgozá-
sának elmulasztását hozzák fel. 
Majd elemzik a társadalomtudo-
mány területén fellelhető hibá-
kat. „A tudományos kutatás nem 
történhetik megrendelésre, ame-
lyet utasításra a megjelölt idő-
ben teljesíteni lehet: a tudomá-
nyos munka bizonyos érési időt 
igényel 

A társadalomtudományok 
egyes ágazatai nem közvetlen, 
hanem közvetett módon függ-
nek össze a gyakorlattal, s en-
nélfogva a gyakorlatra való be-
folyásuk is különböző. Ezt a 
küiönbséget figyelmen kívül 
hagyva fordul elő a szociológia 
és a filozófia olyan ágazataiban, 
mint a természetfilozófia, az 
ismeretelmélet, a dialektikus és 
formális logika, a legtöbb bosz-
szantó mulasztás és balsiker. 
„A mai társadalom életének ese-
ményeivel foglalkozó müvekben 
különféle variációkban gyakran 
találkozunk az alábbi formulá-
val: ,A tapasztalatok ... igazol-
ták a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak tanítását...' De 
csakis azért ismétlik ezt, hogy 
megkerülhessék korunk esemé' 
nyeinek elemzését. A szocializ-
mus ma embermilliók eleden 
ügye országunkban és a többi 
népi demokratikus államokban. 
A különböző népek és államok 

szocialista fejlődésében sok a 
közös, de nem kevés a sajátos 
vonás. Mindez együttvéve alkot-
ja azokat a tapasztalatokat, me-
lyeknek értelmezése a tudo-
mányra vár ... Ezt a feladatot 
nem lehet megoldani tekintélyes 
forrásokból vett idézetek keresz-
tezésével. s •.. Nem felületes bro-
súrákra van szükség, amelyek 
szerzői a könnyebbség kedvéért 
kész sémákba gyömöszölik a 
valóságot. Mélyenszántó, hiteles 
tényanyagra alapozott elemző 
müveit kellenek. A kiadott tudo-
mányos művelt nem mindig elé-
gítik ki az olvasót. Sok közü-
lük kommentár-mellemben író-
dott ... Ezek a kommentárok 
csupán a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak műveiből vett 
ismert szöveget magyarázzák. 
... Legjobb esetben rendszere-
zik az elméleti tételeket és jó 
illusztrációt adnalt hozzájuk. 
Csakhogy az igazi elmélyült ku-
tatás az eddig ismeretlen kér-
désekre való válaszadást is fel-
tételezi. Ott, ahol tudományos 
elemzésre van szükség, a kom-
mentátor egyszerű meghatáro-
zásra szorítkozik. Így, amikor... 
még megmaradt negatív jelenség 
kerül szóba, citálja az ismert for-
mulát: ... ,az emberi tudatban 
még megmaradt kapitalista csö-
kevények' ... — s azt hiszi, hogy 
ezzel betöltötte kutatói küldeté-
sét. Csakhogy ez annyi, mintha 
semmit sem morulott volna". 

A cikk szerzői megállapítják: 

a kommentátor-szellemnek olca; unióban jelenleg érvényben 16-
hogy egyes tudományos intéz- vő díjazási rendszer hibáira. „A 
ményekben még találkozhatunk díjazás jelenlegi rendszere olyan, 
a dogmatizmus élő hordozóival, hogy a tudományos munkatárs, 
kik, habár kevesen vannak, ha neki úgy tetszik, akár évekig 
mégis aránytalanul nagy kárt semmi hasznos munkát nemvé-
okoznak, mert mindenen rajta gez". 
hagyják a középszerűség bélye- A kommentátor-szellem elbur-
gét. Az események hatására most jánzásának „fő oka a tudomá-
új szólamokat vesznek fel mű- nyos kritika hiányosságaiban rej-
sorukba: „harcolnak" a dogma- ;;/(. A szóbanforgó szerzők nem 
tizmus ellen! Jelenlétük azért annyira az olvasónak, mint in-
is „elemi csapás", mert .maguk- ]ián a kritikusnak írják mű-
köré gyűjtik a „rokonlelkeket, 
negatív munkát folytatnak, el-

veiket". A társadalomtudomá-
nyok művelői közül sokan csak 

utasítják a kérdés új felvetését, ú f í y „„tják a gondolatokat, friss 
félrelöknek mindent, ami új", elképzeléseket, szemléletes té-
A dogmatikusnak hihetetlenül n y cket, de a helytelen kritikai 
nehéz dolog bebizonyítani, hogy s z eH e m következtében mégis 
„tehetségtelen, meddő kom- belefulladnak a közhelyekbe, 
mentáló művet irt". Az ilyen te- „Mindez azért van, mert a kri-
vékenységet a tudományos _ kol- tikusok ritkán találnak jobb ér-
lektíyának kell megbírálni, el- tékelést a szokásos szólamnál. 
ítélni, tTehetséges Jilozófus' — az ilyes-

„A tudományos intézmények- mi ugyebár szokatlanul hang-
ben a káderek kiválogatásának zik, mondhatni nekrológként 
és időnkénti felülvizsgálásának hat... A kritikusok a pontatlan-
előirt rendje nem üres formali- ságot hibának, az elírást téve-
tás, nem a vezetők javaslatait désnek, a tévedést meg legalább 
jóváhagyó ceremónia, hanem a is téveszmének nevezik, ... ezen-
munkatársak megfelelő színvo- kívül azt is megkövetelik a szer-
nalának biztosítása". Az állások- zőtől, hogy könyve sírján 
nak pályázat útján való betol- nzonnyomban megkezdje a bűn-
tése a demokratikus meclianiz- bánó kanosszajárást, ... heh/e-
mus szinte csalhatatlan helyessé- sebb volna, ha a hibák mellett 
gével alakítja ki a tudományos a könyv értéket vonásait Mű-
intézmények munkatársainak tatnálc, s megtanulnák lenini 
összetételét. mádon jó példákkal nevelni a 

A dogmatizmus elleni küzde- szerzőt". 
lem fontos eszköze lehet a tudo- „A hibákat bírálni kell, . . . de 
mányes kutatómunka díjazásá- ellene vagyunk annak, hogy 
nak helyes rendszere, amely olyan légköri teremtsenek a tu-
egvúttal a tudományos munka doniányos intézményekben, 
fejlődését is serkenti. A szerzők amely azzal jár, hogy azt a tu-
felhívják a figyelmet a Szovjeté dóst, aki bátran új kérdést vet 

fel, jobban bírálják esetleget 
hibáiért, mint azt, aki szürke 
középszerű kommentáló művet 
ír. 111 A tudományot kritika fő 
iránya az legyen, hogy ösztö-
nözzön ét népsserüiitsen min-
den új, frist, a marxista—lenin-
ista tudományi gazdagító gon-
dolatot, eszmét, kérdésfelvetést". 

Sok tudós hibája, hogy elsza-
kadt a gyakorlattól. „Arra van 
szükség, hogy a közgazdászok, 
jogászok, filozófusok, stb. ott-
honosan mozogjanak a gyárak-
ban, kolhozokban, hogy a tu-
domány és a gyakorlat emberei 
állandó baráti kapcsolatban ke-
rüljenek egymással..: Egyedül 
a közvetlen megfigyelések és 
benyomások azonban nem biz-
tosítják a tudósnak a kutatás-
hoz szükséges teljes anyagot..., 
ezenkívül rengeteg dokumentu-
mot, levéltári anyagot, statiszti-
kai adatot is tanulmányozni 
kel l . . ; A szociológiai kutatás 
sikere jelentős részben attól 
függ, milyen adatokkal ren-
delkezik a tudós. Sajnos, a sta-
tisztikai adatok közlése terén 
igen áldatlan állapotok van-
nak. „A szerzők megállapítják, 
hogy a statisztikai adatok rend-
szeres közlése a társadalomtu-
dományok továbbfejlődésének 
fontos feltétele". 

A továbbiakban felvetik * 
helyi és szaksajtó kiszélesítését, 
valamint követelik: szakítsanak 
„azzal az elterjedt véleménnyel, 
hogy a társadalomtudományok 
elméleti problémáinak kidolgo-
zása kizárólag a fővárosi tudó-
sok feladata". 
• . r Molnár István 

- H? • 
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SPORT 
A Haladás az NB l-ben 

Itt az l i e j e , hogy megpróbál juk r Jának gyümölcse. Emellett pedig a 
összefoglalni benyomásainkat és figyelmes szemlélő egyes Játékosok 
tapaszta la ta inkat a Ha ladás NB I technikai készége terén is tapasz-
I-beli szereplésével kapcsolatban. | talhatott javulást . Egyetlen példát 
A feladat nemcsak azért Idősze-u, 
mert Szeged és az egyetem sport-
életében kevés kérdés kelt nagyobb 
és tar tósabb érdeklődést, mint ép-
pen ez, hanem azért is aktuális, 
mert 

a jelenlegi Időpont bizonyos át-
tekintésen kfvUl már a reális ér-
tékelésre is lehetőséget ad . 
Az utóbbi mozzanat szükségessé 

teszi, hogy a kezdet kezdetéről In-
duljunk el. DJat nem mondunk 
ugyan vele, mégis leszögezzük: a 
Ha ladás idei szereplését is külön-
böző nehézségek előzték meg, s 

a ba jnokság a csapat szempont-
jából számos ismeretlen tényező 
jegyében kezdődött. 

F.zek közül kettőt kell kiemelni. 
Az egyik az a közismert tény, 
hogy az év elején meglévő Játékos-
ál lomány az elmúlt idényben elég 
erősnek bizonyult ahhoz, hogy a 
Ha ladás megnyer je az NB Il-es 
bajnokságot , de 

semmi esetre sem képviselt ak-
kora játékerőt, amilyennel a csa-
patnak rendelkeznie kell, ha a 
bennmaradás reményében akar 
az NB I-ben já tszani . 

Az át igazolandó ú j Játékosok ügye 
az adminisztráció ingoványos út-
jain nagyon nehezen haladt előre, 
tigy, hogy még közvetlenül a ba j -
noki ra j t előtt setn lehetett tudni, 
kire lehet számítani és kire nem. 
Ez a bizonytalanság kihatott az 
egész csapat ra , de a legnehezebb 
helyzetbe az edzőt hozta. Annál is 
inkább, mert 

Lakat Károly személyében ú j , 
edző került a Haladáshoz. 

F.z a változás Jelentette a máso-
dikat azon Ismeretlen tényezők 
közül, amelyekre céloztunk. Nem 
mintha Lakat , Károly ismeretlen 

kiemelve: nem kétséges, hogy az 
egyébként mindig teljes erőoedo-
bással küzdő Zallár az elmúlt 
évekhez viszonyítva feltűnően Ja-
vult labdakezelés és a leadások 
kivitelezése terén. 

A felsorolt pozitívumok komoly 
reményekre jogosí tanak a Jövőre 
nézve. Az elmúlt időszak azonban 
nem volt a lkalmas ar ra , hogy meg-
mutassa , 

vajon hogyan alakult a Haladás 
játékstí lusa, másképpen feltéve a 
kérdést: vajon van-e a csapatnak 
új , sa já tos játékmodora? 

A két szegedi bajnoki mérkőzésen 
ugyanis a t a la j ra való tekintettel 
Játékról nemigen lehetett szó — 
s a nemzetközi találkozón elsősor-
ban a Játék küzdő jellege dombo-
rodott ki, mint ahogy a Ha ladás 
a Vörös Lobogó ellen is inkább 
küzdött, semmint játszott . Mégis, a 
két utóbbi mérkőzés látszik a leg-
a lkalmasabbnak arra , h o g / 

levonjunk bizonyos tanulságokat , 
mind a 7. egyéni, t e ' j en tmények 
szempontjából , míml az egyes 
csapatrészek, Illetve az tgész 
csapatmunka vonatkozásaiban. 

Eleve ki kell jelentenünk, hogy Üt 
elsősorban a hibákra szeretnénk 
rámutatni , úgy, hogy azok a küUő 
szemlélő előtt megmutatkoztak. 

A Haladás védelme az elmúlt 
években ál talában elég biztosan 
állt a lábán. A biztonságból sc-
kat levon azonban az a jelenség, 
hogy 
1 ritka volt az olyan mérkőzés, 

amelyen a védelem nem hozlu 
össze a maga egy vagy két — 
nem feltétlenül elkerülhetetlen — 
gól já t . 

Döntő változást ezen a téren ez-
ideig az Idén nem tapaszta l tunk. 
Mészárosnak a tar tós koncentráció 

<at Károly ismeretlen most sem tartozik kiemelkedő tu-
volna: éppeir Szegeden Ismerték la jdonságai közé s a kirúgásokkal 
és ismerik, nemcsak, mint kiváló vál tozat lanul hadilábon áll. Otem-
•vclt játékost, hanem úgyis, mint, 
akit főiskolai ével egészen közeli 
kapcsolatba hoztak a várossal . Ed-
digi edzői eredményei méltán kel-
tettek fel tűnést , mégis: azt, hogy 
» Haladás hogyan fejlődik a keze 
a k t t , előre nem lehetett tudni . 

Érthető tehát , hogy 
az ú j csapat és az ú j edző be-
mutatkozását leszült érdeklődés 
előzte meg. 

Ma már el lehet mondani , hogy 
k bemutatkozás egészében véve 
igen Jól sikerült. A számszerű 
eredmény: négy bajnoki mérkőzés-
ből két győzelem, egy igen érté-
kes döntetlen és egy vereség, va-
lamint a Ruda Hvezda ellen elért 
r 'öntetlen. feltétlenül ezt muta t j a . 
Az eredményekhez hozzá kell ten-
ni, hogy értéküket növeli az _ a 
ténv. hogy a csapat a.: első mér-
kőzésekre az átigazolások elhúzó-
dása következtében mintegy szük-
íég-összeál l l t i sban állt ki és 

csak a legutóbbi hetektől kezd-
ve lehet többé-kesvésbé kikris-
tályosodott összetételekről be-
szélni. 

A kérdés már most az, hogy a 
számszerű eredmények között mi 
húzódik meg. melyek azok a po-
zitívumok. amelyek az eddigi si-
kerek kivívásában szerepet játszot-
tak? Ugyanakkor azonban azt Is 
jtel kell mérni, vannak-e olyan 
Jiegatívumok. amelyek a sikerek 
ellenére Is fennál lanak. 

A mérleg pozitfv oldalára tarto-
zik az a mozzanat , hogy 

a két bajnoki győzelmet és a 
legutóbbi nemzetközi mérkőzé-
sen kivívott döntetlent rendkí-
vül küzdőképes és fizikai szem-
pontból Igen erős csapatokkal 
szemben sikerült elérni. 

A Vörös Lobogó elleni budapesti 
döntetlen pedig önmagáér t beszél. 
A két első szegedi mérkőzésen a 
vendégcsapatok a rendkívül mély 
ta la jon előnyben voltak a Hala-
dással szemben, fizikai előnyüket 
azoban nem tudták érvényesíteni 
a szegediek eddig még ritkán lá-
tot t munkabírása és lelkesedése 
ei 'enében. És ezen a munkabírá-
son és lelkesedésen tört meg Ru-
da Hvezda keménységgel párosuló 
kndü le t e éppúgy, mint a Vörös 
l o b o g ó vi ta thatat lan technikai fö-
lénye. Levonhatjuk tehát a tanul-
ságot : 

a csapat kondíciója Igen Jó . . 
Sőt. egyenesen azt kell monda-
nunk. hogy jobb. mint fennál lása 
óta bármikor volt s ez Lakat Ká-
roiv működésének első. szemmel-
l í t ha tó eredménye. A küzdőképes-
ség növekedése összefügg ugyan 
az erőnlét Javulásával , de nem 
azonosítható vele úgy, hogy az 
irlőbbi m e g á l l a p í t - t kiegészíthet-
jük s leszögezhetjük, hogv 

a csapat szelleme Is erősödött, a 
iátékosok kollektív és egyéni fe-
lelősségérzete megszilárdult . 

Es ez Is oroszlánrészben az edző 

érzéke azonban vi ta thata t lanul ja 
vult, merészsége pedig a régi. A 
hátvédhármast — részben sérülé-
sek miatt — különböző összeállí-
tásban láttuk já tszani és val l juk 
meg, sohasem egészen meggyő-
zően. 

A legégetőbb problémának a kö-
zéphátvéd kérdése látszik. 

Városi személyében rendkívüli ta-
pasztala t ta l rendelekző játékos 
került erre a posztra. A tapaszta-
lattal azonban nem mindig páro-
sul nála rendkívüli akarás . Időn-
ként l iailamos arra , hogy fölényes-
kedjék és talán tú lságosan Is sokat 
bíz a ru t in jára . Ezek a hibák per-
sze kiküszöbölhetők (a Vörös Lo-
bogó elleni mérkőzés muta t ja , 
hopv legnagyobbrészt ki Is küszö-
bölődtek), ennek ellenére azt kell 
mondanunk: még mindig 

nem vagyunk meggyőződve ar-
ról. hogy Városinak a közéohát-
véd-játék a legerősebb oldala, 
úgy. hogy ezt a kérdést nem te-
kinthetjük lezártnak. 

Fa ragó hullámzóbb formát mutat , 
mint tavaly, a megbízhatóság, az 
egvszerű. de biztos megoldásokra 
való törekvés azonban változatla-
nul kiemelkedő tu la idonsága . 

Vas ha ta lmasa t feilődött — érde-
kes módon: |ó és rossz Irány-
ban egyaránt . 

Érettebben és határozot tabban tud 
játszani , mint korábban, rúgótech-
nikája még magasabb fokot ért ell. 
Dp ugyanakkor Bodzsárra emlékez-
tető tüneteket is kezd mutatni (aki 
— zárójelben megiegyezve — egy 
évi vasas-beli közjáték után — a 
Vörös Meteor cenetere) fe ladatát 
nem mindig veszi eléggé komo-
lyan és egyre ha i lamosabbá válik 
arra , hogy szemre játsszék. Pozs 
gai személyében új játékossal is 
merkedtflnk meg. s az első benyo-
mások nem voltak rosszak. A fia-
tal hátvéd egyszerűen látszik és 
nagy előnve, hogy ellenfeléhez 
szinte hozzátapad. Keménységére 
a Ha ladás védelmének régóta szük-
sége lett volna, de feltétlenül la-
vulnla kell a becsúszások terén. 
Egy-egv félidőn át lá that tunk a 
közéohátvéd helyén egv másik úl. 
fiatal játékost: Merészt, ö Is jól 
mutatkozott be. Feiiátéka kitűnő, 
tértölelő leadásai ú j szint vittek 
a védelem iátékába. Rendkívül ru-
ganyosnak látszik, annak ellenére, 
hotrv hosszabb időn át nem volt 
edzésben. 

A védelem tehát egyénenként 
sok pozitív tu la jdonságga l ren-
delkezik. egészében véve azon-
ban nem kialakult , nem érett 
védelem még. 

A'apvető hibáia, hogy nem Játszik 
eléír tervszerűen, minden ereiét a 
nillanatnvi nehézségek megoldásá-
ban meríti ki. A legnagyobb hiá-
nvosság az, hogv nincsen, aki 
szellemileg és f iz ika" ig egvaránt 
irányítani tudná. Tavaly Subits 
szellemileg össze tudta fogni a 
hntvédhármast . de fizikailag űrt 

é rdeme: céltudatos nevelőmunká- I jelentett, s ennek következtében ál-

landóan rések mutatkoztak. Ezek a 
rések nagyjából most is megvan 
r.ak és a legközvetlenebb követel' 
mény az, hogy megszűnjenek. 

A fedezetpár jelenlegi összetéte-
lében a csapat legkiegyensúlyo-
zottabb része. 

Ki kell emelni, hogy Baráth három 
bajnoki mérkőzésen válogatott for 
mában játszott , s ezt a teljesítmé-
nyét a Ruda Hvezda ellen a máso-
dik félidőben is megközelítette. 
(Nem egészen ér t jük, hogy a vi-
déki válogatott csapatok összeállí-
tásánál miért feledkeztek meg ró-
la?) Zallárról fentebb már esett 
szó, Itt még egy tu la jdonságát sze 
retnők kiemelni: kiváló lövőkész 
ségét, amellyel kellemetlen megle-
petéseket fog még szerezni az el 
lenfelek kapusainak. Ha kettőjük 
já tékában van kifogásolni való, ak-
kor azt lehet megállapítani , hogy 

időnként megfeledkeznek a tá-
madó- és védőfedezet elosztás-
ról s emiatt előfordul, hogy a 
csatársor és a védelem között 
30-40 méteres holt tér keletke-
zik, 

amelyben az ellenfél akadálytala 
nul mozoghat. Ezenkívül pedig fel-
tennök a kérdést: nem lehetne-e a 
már-már sablonossá váló merev 
t imadó-védöfedezet beosztást ru-
ga lmasabbá tenni azzal, hogy a 
szerepkör időnkénti felcserélésével 
a játék során hol az egyik, hol a 
másik oldalon képződik súlypont? 

A legtöbbet vitatott kérdésnek 
eddig a csatársor kérdése bizo-
nyult . 

A kirivó hibák. Illetve hiányok ki-
küszöbölődtek ugyan (a balszélső 
és a középcsatár problémája) , még 
sem lehet azt mondani, hogy a 
Ha ladás csatársora komoly átütő 
eiővel rendelkezik. Halász persze 
komoly nyeresége a csapatnak, s 
ezzel a balszárny Jelentős mérték-
ben megjavul t . Budainál ellenben 
jó kezdés után visszaesést lehetett 
tapasztalni . Qilicz tehetsége egyre 
nagyobb arányokban bontakozik 
ki, a Cziráki ragyogó technikája 
mellé most már munkabírás is já-
rul. De miért nem lő Cziráki töb-
bet, miért fordul elő. hogy tiszta 
helyzetben is leadja a labdát? 
Böjtös ebben az évben halványab-
ban kezdett, mint ezt tavalyi for-
mája a lapján várni lehetett volna, 
a legutóbbi mérkőzéseken mutatott 
teljesítménye azonban arra mutat , 
hogy pályája ismét felfelé ível. 
Mindennek ellenére a csatársor 
kérdése nincs megoldva, még pe-
dig több oknál fogva nincs. Elő-
ször Is azt a sa já tosságot kell 
megemlíteni, hogy 

a csatársor szinte egytől-egyig 
építő csatárokból áll, s ennek 
folytán a befejezés, a végrehaj-
tás legtöbbször hiányzik. 

Ugyanakkor pedig az a benyomá-
sunk. hogy a csatársor játékfelío-
gásában sincs minden egészen 
rendben. Abban a Jelenségben, 
hogy csatáraink az ellenfél tömö-
rüiő védelmével szemben időnként 
leállítják a játékot, hogy ezzel időt 
nyerjenek a rések megkeresésére, 
nem találunk kivetni valót. Ez tak-
tikailag helyes és szükséges. De 
vajon egészséges doloe-e az, hogy 

a labdát felvezető játékos kény-
telen a labdát hosszú időn át 
magáná l tartani , kénytelen for-
golódni, hátrafelé cselezni stb., 
— s mindezt csak azért, mert 
nincs hova passzolnia, mert csa-
tár társai nem muta t ják magukat? 

A Ruda Hvezda elleni mérkőzé-
sen pedig ezt láttuk, nem is egy-
sí-er, hanem folyamatosan. Ezen 
pedig változtatni kell. a csatárok-
nak fel kelti gyorsulniok nemcsak 
mozgásban, hanem elhatározásban 
és végrehaj tásban is. 

A le lass í to t t iátékból robbanás-
szerű gyorsasággal kell átállni 
tudni a legvárat lanabb kombiná-
ciókra. 

A legtöbb ha j lamot ebben az 
iránvban Gllicz muta ta ja , de ő is 
Inkább csak az egyéni kezdeménye-
zés szintjén marad , és különben 
Is: egy fecske nem cscinál nyarat . 
Különösen akkor nem. ha a kö-
zépcsatár marad le leginkább ezen 
a tér*n. Márnedlg Budainál ez a 
vesz»ly fennálll . ú<ry, hogy 

neki kell játékfelfogásán a leg-
gyökeresebben vál toztatnia. 

Meggyőződésünk egyébként, hogy 
a pepecselés legfőhb oka az össze-
szokottság hiánya, úgy, hogy a 
csatársor Játéka fokról-fokra Ja-
vulni fog. 

A hibákat nem akartuk elhall-
gatni, egy azonban bizonyos: 

a Haladás a hibák ellenére Is 
sok örömet szerzett a szegedi kö-
zönségnek már eddig Is 

f c bizonyosak vagyunk benne, 
hogv a megkezdett i rányban ha-
iadva, még több örömet és élve-
zetet fog szerezni. 

Megjegyzés: A cikk a Kinizsi 
és a Dózsa mérkőzés előtt szü-
letett. E két mérkőzéssel a kö-
vetkező számunkban foglalko-
zunk. HALASZ ELÖD 

A Szegedi Tudományegyetem Jogi Karának oktatói 
a jogpropaganda szolgálatában 

A marxizmus—leninizmus 
klasszikusai számos művet 
szenteltek annak a fontos 
kérdésnek megvilágítására, 
hogy milyen jelentősége van 
a széles dolgozó tömegek be-
vonásának az államigazgatás 
mindennapi munkájába. Ez 
útmutatások során nem egy 
alkalommal hívták fel a fi-
gyelmet magukra a jogsza-
bályokra, mint a lakosság ne-
velésének fontos eszközeire 
és a jogszabályok megisme-
rését, széles körben való el-
terjesztést elengedhetetlen 
feladatnak jelölték meg. Ép-
pen ezért nagyon helyesnek 
kell tekintenünk a Juhász 
Gyula Sabadegyetem megin-
dulásával kapcsolatos azt a 
kezdeményezést, amely elő-
adássorozat keretében ismer-
teti meg Szeged dolgozóit a 
szocialista állam é j jog alap-
elemeivel. 

A TTIT politikai szakosz-
tályának felkérésére az Ál-
lam- és Jogtudományi Kar 
oktatószemélyzete a gyakor-
lati jogászokkal együttmű-
ködve vállalta az előadások 
megtartását, illetve megren-
dezését. 

A bevezető előadásokban 
az előadók a jogi alapfogal-
makkal ismertették meg a 
hallgatóságot, majd egyes 
fontosabb kérdések megtár-
gyalására került sor. 

Eddig a következő előadá-
sok hangzottak el: Kovács 
István egyetemi tanár, dé-
kán: „A Szovjetunió állam-
és jogrendszere"; Antalffy 
György egyetemi tanár: „Né-
pi demokráciánk állami 
mechanizmusa", s „A párt 
vezető szerepe a tanácsi szer-
vezetben"; Szentpéteri Ist-
ván egyetemi adjunktus: „A 
tanácsi szervezet kialakulá-
sa, államhatalmi és tömeg-
szervezeti jellege"; Martonyi 
János egyetemi tanár: „ Az 
államhatalmi és államigaz-
gatási szervek felépítése"; 
Horvát Zsikó László egyete-
mi adjunktus: „A tanácsok 
jogai és kötelességei", s „Pa-
naszjog népi demokratikus 
államunkban"; Dénes Leó, a 
városi tanács VB elnöke: „A 
tanács kapcsolata az alá nem 
rendelt szervekkel"; Szilágyi 
András, a városi tanács VB 
titkára: „A községpolitikai 
tervek jelentősége, azok elő-
készítése és végrehajtása"; 
Németi László egyetemi ta-
nársegéd: „Termelőszövet-
kezeteink állami irányítása"; 
Pólai Elemér egyetemi tanár, 
oktatási rektorhelyettes: „A 
család és gyermek jogi vé-
delme"; Perbíró József tan-
székvezető egyetemi docens: 
„A munkajogviszony egyes 
kérdései"; Prehoffer Elemér 
megyei ügyészségi ügyész: 
„A társadalmi tulajdon vé-
delme"; Orbán László me-
gyei ügyész: „A szocialista 
törvényesség"; Horváth Ró-
bert egyetemi tanár: „A 
statisztika és az államigaz-
gatás kapcsolata". 

Igen eredményesnek bizo-
nyult, hogy az előadók refe-
rátumaikat a gyakorlati élet-
ből vett példákkal tették jól 
érthetővé. Az egyes 'kérdések 
tárgyalásánál rámutattak a 
marxizmus—leninizmus ta-
nításaira, a szovjet jogfejlő-
dés tapasztalataira, amelye-
ket t anácsa iknak , bírósá-
gainknak, ügyészségeinknek 
mindennapi munkájuk során 
fokozott mértékben kell fel-
használni. Az előadásokat 
főként szegedi tanácstagok, a 
tanácsi apparátus dolgozói 
és gyakorlati jogászok láto-
gatták. A résztvevők e„<*yre 
nagyobb érdeklődését mutat-
ja, hogy egyre bátrabban él-
nek az előadásokat közvetle-
nül megtartott konzultációs 
lehetőségekkel; ezek kereté-
ben problémáikra felvilágo-
sítást kapnak és közben 
megvitatják az előadó veze-
tése mellett a felmerült fon-
tosabb kérdéseket. Az utóbbi 
időben az a helyes módszer 
alakult ki, hogy a tanácsta-
gok elmondják a tanácsi 
munkával kapcsolatot ta-
pasztalataikat, amelyeket a 

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

lapja 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Kiadla: Az MDP Egvetemi és Fő-
iskolai Pártbizot tsága. « Tudo-
mányegyetem rektora, az Orvos-
egvetem dékánja, a Főiskola igaz-
gatóla. a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

többi tanácstagok további 
munkájuk során jól haszno-
síthatnak. 

Kívánatos lenne, ha ta-
nácstagjaink. de különösen a 
tanácsi apparátus dolgozói az 
eddiginél nagyobb számban 
látogatnák a hátralévő elő-
adásokat. Ezáltal ugyanis 

nagymértékben gazdagíthat-
nák elméleti felkészültségü-
ket és méginkább meg tud-
nának felelni a velük szem-
ben joggal támasztott köve-
telményeknek és a dolgozók 
bizalmának. 

Horváth Zsikó László 
egyetemi adjunktus 

Az egyetemi énekkar 
. : . jól sikerült, tánccal egybe-
kötött ismerkedési estet rende-
zett folyó hó 19-én a Diák-klub-
ban. Ez a hangulatos találkozó 
az állami vezetés szervei és az 
énekkar közötti baráli viszony 
és az énekkari tagok egymással 
való megismerkedése érdekében 
történt. Az esten megjelent Ba-
róti Dezső elvtárs, a Tudomány-
egyetem rektora, Nyíri Antal 
elvtárs a Bölcsészettudományi 
Kar dékánja, Koch Sándor elv-
társ TTK dékánja és Kovács 
István, az Állam- és Jogtudo-
mányi Kar dékánja is. Az est 
sikeréről a jó rendezés (Csetri 

Mária érdeme) és a kedves 
tánczene gondoskodott, melyet 
Mihálka György cs Sebestyén 
József szolgáltatlak. 

A március közepén újjászer-
vezett énekkar mintegy 60 tagot 
számlál, karnagya Mihálka 
György elvtárs irányításával ké-
szülnek u fiatalok a május 12-i 
bemutatkozó előadásra, mely a 
Központi Egyetem Aulájában 
kerül megrendezésre. A műsor-
ban többek között Beethoven: 
Tavaszi ének, John Dowland: 
Drága perc és Kodály-Berzsenyi: 
Forr a vi lág. ; . című művei sz®» 
repelnek. 

így segíti a z Orvostudományi Egyetem 
Betegélelmezési Osztálya 

a beteg dolgozók felgyógyulását 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Velftlőa vezAiri: Vincze György 

Pártunk, kormányzatunk 
minden ténykedését a dolgo-
zókról való szakadatlan gon-
doskodás jellemzi. Népi ál-
lamunk — többek között — 
nagy súlyt helyez arra, hogy 
a beteg dolgozók gondos or-
vosi gyógykezelés és ápolás 
után mielőbb visszanyerhes-
sék egészségüket. Beteg dol-
gozóink mielőbbi gyógyulá-
sához nemcsak a lelkiisme-
retes orvosi kezelés, nem-
csak a szeretetteljes ápolás 
szükséges, hanem sok eset-
ben az is, hogy arra rászo-
ruló beteg dolgozóink — be-
tegségüknek megfelelő — di-
étikus ellátásban is része-
süljenek. Igen sok esetben a 
diéta az, amely csaknem ki-
zárólagosan eredményezi a 
beteg szervezet mielőbbi 
gyógyulását. 

A betegekről való gondos-
kodást híven tükrözi az Or-
vostudományi Egyetem Be-
tegélelmezési Osztályának 
munkája. A szegedi kliniká-
kon az 1955. évben 335.051 
ápolási napon át csak a dié-
tás betegek étkeztetésére 
csaknem 3 és háromnegyed 
millió forintot fordított az 
egészségügyi kormányzat. 
Nem érdektelen megemlé-
kezni arról sem, hogy ugyan-
akkor a diétás ellátást nem 
igénylő betegek ellátására 
közel egymillió forintot for-
dítottak. Mindezek az adatok 
csak Szegedre, azon belül 
.is egy szűkebb körre, csu-
pán a szegedi klinikák terü-
letére vonatkoznak. 

A múlt év júliusa óta tbc-s 
betegeink élelmezési költsé-
geit úgy állapította meg kor-
mányzatunk, hogy az átla-
gon felüli, minden igényt ki-
elégítő, bőséges ellátásban 
részesüljenek. Rövid hat hó-
nap leforgása alatt az Orvos-
tudományi Egyetem Élelme-
zési Osztálya több mint 100 
ezer forintot fordított tbc-
ben szenyedő dolgozóink 
élelmezésére. 

Az Orvostudományi Egye-
tem egyes munkahelyein in-
dokolt a meghatározott mun-
kakörben dolgozók részére 

védőital, védőétel kiszolgál-
tatása. 1984 üveg ásványvi-
zet, 3720 liter tejet kaptak 
az elmúlt évben az erre jo-
gosult dolgozók. A Beteg-
élelmezési Osztály dolgozói-
nak szorgos munkáját dicséri 
a múlt évi befőzés sikere is. 
A betegélelmezési szempon-
tokra figyelemmel ugyanis a 
Betegélelmezési Osztály nem 
u Konzervgyártól szerzi be 
a betegek élelmezéséhez 
szükséges befőtteket és sa-
vanyúságokat, hanem azokat 
házilag készíti. A saját keze-
lésben, illetve házilag vég-
zett múlt évi befőzéseknél az 
elsőrendű minőség mellett az 
osztály dolgozói kereken 109 
ezer forint megtakarítást ér-
tek el, ami még inkább mu-
tat ja a betegélelmezési dol-
gozók jó és eredményes mun-
káját . 

Hatalmas, sokrétű mun-
kát fejtenek ki az Orvostu-
dományi Egyetem Betegélel-
mezési Osztályának dolgozói. 
Munkájukat csendben, sze-
rényen végzik. Tudják jól, 
hogy áldozatos munkájuk se-
gíti beteg dolgozótársaik 
gyógyulását, a közösség, a 
dolgozók minél jobb ellátá-
sát. 

Baráti találkozó 
Jól sikerült klubestet ren-

deztek április 14-én a Tudo-
mányegyetem III. éves mate-
matikus hallgatói. Az estre 
meghívták a cipőgyári fiata-
lokat is. A közös műsor igen 
nagy sikernek örvendett. A 
műsor utáni bál jó alkalom 
volt a két alapszervezet fia-
taljainak a megismerkedé-
sére. 

Másnap a meghívást a ci-
pőgyáriak viszonozták. Az ál-
taluk rendezett teadélután 
szintén baráti hangulatú 
volt. Reméljük, hogy az is-
meretség ezzel nem fog meg-
szakadni. íme egy példa, ho-
gyan lehet jó kapcsolatot te-
remteni az üzemi és tanuló 
if júság között. 

Cser László 
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