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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

A fiatalok formálják olyanná DJSZ-szervezetünkei, 
hogy az segítsen gondjaik-bajaik megoldásában, ta-

nítsa szépre, jóra, nevelje, szórakoztassa őket. 

IV. é v f . U . s z á m 1956 június 7. Éra 40 fillór 

Levél a Tudományegyetem 
most végző hallgatóihoz 

Kedves Elvtársak! 
Most még ott ültök a 

könyvtárakban, tanulószobák-
ban jegyzeteitek és tanköny-
veitek mellett, és rendszere-
zitek, áttekintitek egyetemi 
tanulmányaitok anyagát, be-
járjátok a tudományos gon-
dolkodás mások által kimű-
velt szertágazó és újra ösz-
szefutó ösvényeit, hogy a ha-
marosan elkövetkező állam-
vizsgákon számot adjatok né-
pünknek tudástoikról és tudo-
mányos v i lágnézet etekre 1. 
Azután a diplomával a •'se-
betekben és kenyérrel a ke-
zetekben dolgozó népünk so-
rsába léptek — mert álla-
munk és pártunk a diplomá-
val együtt kenyeret is ád —, 
és nevelői, bírái, ügyes-bojos 
dolgainak intézői, tanácsadói 
leazték dolgozó népünknek, 
müvelói a tudománynak, az 
anyagi javaiknak, támaszai és 
hirdetői a szociális igazság 
ügyének. 

Itt hagyjátok hát emberré 
formálód ástok legfőbb műhe-
lyét, ifjúságotok legszebb 
éveinek színhelyét, és ez al-
kalommal útravalóul és bú-
csúzóul néhány szót szeret-
nénk Hozzátok, DlSZ-fiata-
1 okhoz és párttagokhoz szó-
lani, néhány gondolatot szi-
vete&be vésni. 

El ne feledjétek soha, hogy 
bajból, elnyomásból és nyo-
morúságból felszabadult nép-
nek a gyermekei vagytok, 
akiknek tanulmányaiért, ki-
művelt emberré formálódásá-
ért népünk és pártunk nagy 

anyagi áldozatokat hozott, 
sőt elhelyezkedésekről is gon-
doskodott. 

Azt kérjük Tőletek, hogy a 
szocializmus építésének ne 
csak szakterületeiteken le-
gyetek derék munkásai, ha-
nem legyetek erős bázisai ú j 
munkahelyeitek DlSZ-szer-
vezeteinek is, meg a pártnak 
is. Bárhová kerültök: város-
ba, vagy faluba, mindenütt 
szeretettel és reménykedve 
várnak Benneteket, minde-
nütt szükség van Reátok. 
Legyetek a falusi és a városi 
DISZ-szervezetek erjesztő 
kovásza, éltető szelleme! 

Higgyétek el: oly szép ez 
a feladat, és úgy megbecsül-
nek Benneteket érte! Annyi 
örömet fakaszt majd friss 
erőtök, tudástok és vidám szí-
vetek az üzemek és a terme-
lőszövetkezetek fiataljai kö-
zött! Táruljatok ki hát előt-
tük, adjátok át nekik tudás-
tokat, műveltségeteket, ve-
zessétek lk/ul!túrcsoportjaikat! 
Hiszen Ti is annak a dolgozó 
népnek a leányai és fiai 
vagytok, amelyhez ők is tar-
toznak, és — egy célért küz-
dünk valamennyien: a bol-
dog, gazdag, szocialista Ma-
gyarországért, annak virágzó 
és igazi kultúrájáért és a bé-
kéért! 

Erre a magasztos munkára 
kér Titeket és sdfe-sok sikert, 
boldogságot kíván Nektek 

a Tudományegyetemi és 
Főiskolai Pártbizottság, 

a Tudományegyetemi és 
Főiskolai DISZ-bizottság 

Kilenc nemzet képviselői — 
közöttük 26 Nobel-díjas tu-
dós — jelentkeztek a június 
25-t61 29-ig tartandó lindaui 
értekezletre. Németországból 
10 (Német Szövetségi Köztár-
saság 9 és az NDK egy), Ang-
liából öt, Svájcból négy, 
Svédországból Ikettő, Ame-
rikából, Indiából, Belgium-
ból, Hollandiából és Japán-
ból a tudományos élet egy-
egy kimagasló képviselője 
vesz részt ezen az ülésen. 

A DOLGOZÖ IFJÚSÁG SZÖ-
VETSÉGE Központi Vezetősége a 
József Attila olvasómozgalom 
megindítása körül kifejtett tevé-
kenységük elismeréséül az Egye-
temi Könyvtár két dolgozójának, 
Bőday Pál osztályvezetőnek és 
Péter László csoportvezetőnek az 
olvasómozgalom aranyfokozatú 
jelvényét adományozta. Az 
aranyjelvény tudvalévően az 
idén egyébként még nem kerül 
kiosztásra. 

V i x s g a p r o b l é m á k 
AZ ORVOSEGYETEM T. I 

O.-ján dr. Bartók Istvánné- J 
val, az egyetem adminisztra-
tív vezetőjével beszélgetek az 
orvostanhallgatók vizsgáiról, 
s ennefc. kapcsán egész sor 
olyan időszerű kérdésről, 
melyek összegyetemi vi-
szonylatban is rendkívül fon-
tosak, megszívlelendők. 

Nézzük először a vizsgákat. 
A felkészüléssel kapcsolat-

ban megtudom, hogy nagyjá-
ból elég az idő: maximum 10, 
minimum 4 nap áll a hallga-
tók rendelkezésére, s ennek 
az időnek termékeny felhasz-
nálását mindössze az nehe-
zíti meg (és ez így van min-
den évben), hogy az Akadé-
mia éppen az egyetemi vizs-
gaidőszak alatt tar t ja nagy-
gyűlését, ekkor van a Korá-
nyi vándorgyűlés stb. Ez per-
sze sok előadót elvon az előre 
megtervezett vizsgáktól, zsú-
folódik a vizsgázók prog-
ramja, s rosszabbak lesznek 
az eredmények. Az Orvos-
egyetem állami vezetése már 
jelezte, hogy (nem érthet egyet 
az Akadémiával. Reméljük, 
az Alkiadémia hamarosan és 
kedvezően intézkedik. Ennek 
ellenére az eddigi vizsgák — 
így a marxizmus, orosz nyelv 
stb. elég jól sikerülteik, ö r -
dögh Piroska tanársegéd sze-
mináriuma például marxiz-
musból sotkkal jobban felké-
szült, mint félévkor; az orosz 
nyelvi oktatás színvonala is 
emelkedett, s ez meglátszik 
az eredményeken: az eddig 
levizsgázott hallgatók 60 szá-
zaléka jeles és jó eredményt 
ért el. Rosszabb a helyzet 
azonban a III. évesek kórélet-
tani vizsgáján, ahol a hallga-
tóság 31 százaléka egyszerűen 
nem jelent meg. Mi ennek az 
oka? Mindenekelőtt az, hogy 
rendkívül nehéz a tárgy, és 
nagy az anyag. Innen van 
aztán, hogy az évfolyamon 
valóságos pánik lett úrrá, 
olyan hírek keringerieCc, hogy 
Karády professzor semmisé-
gek miatt buktat stb. Bartók 
elvtársnő szerint azonban — 
aki megnézte a kórélettani 

vizsgákat — nem ez a hiba, 
hanem az említett dolgok és 
a rossz felkészülés. 

A SZAKMAI VIZSGÁK 
zöme többnyire most kezdő-
dik, ezekről egyelőre nem tu-
dok még többet — mondja a 
továbbiakban Bartók elvtárs-
nő —. De itt van egy másik 
kérdéscsoport. Bartók elv-
társnő kérés nélkül felveti 
például a hallgatók túlter-
heltségének problémáját, s sz 
ezzel kapcsol at06 intézkedé-
seket; így azt, hogy az Egész-
ségügyi Minisztérium utasí-
tására 

az Orvosegyetemen belül 
külön bizottság állítja ösz-
sze azokat a javaslatokat, 
terveket, tanácsokat, me-
lyek megkönnyítik a hall-
gatók munkáját. 

Egy-egy évfolyam előadói 
konkrétizálva, összehangolva 
a következő év anyagával, 
külön-külön készítik el a 
könnyítés tervezeteit. Meg-
tudom azt is, hogy egy rend-
kívüli tanácsülés már össze is 
ült, s általánosságban, egye-
temi viszonylatban már fog-
lalkozott ezzel. Ugyancsak 
terv, illetve javaslat — mely 
szántén könnyítés — a követ-
kező: 

A szakvizsga, a kötelező 
kórházi gyakorlat, a katona-
ság annyira elfoglalja a hall-
gatókat, hogy egyszerűen nem 
marad idejük pihenésre. Az 
utóvizsgásokról nem is be-
szélve, alkik szeptember 15-ig 
egyáltalán nem járnak elő-
adásokra. Ennek kiküszöbö-
lésére javasolja az Orvos-
egyetem a felsőbb szervek-
nek, tegyék lehetővé, hegy 

a tanév hivatalosan szep-
tember 15-én kezdődjék. 
SZÓ ESIK MÉG a diákott-

honokról is, melyek terén a 
Szegedi Orvosegyetem orszá-
gos és helyi viszonylatban 
egyaránt nem a legjobb ké-
pet mutatja. A hallgatóiknak 
mindössze 33 százaléka lakik, 
diákotthonban; egyik-másik 
szobában 16-an laknak. A ne-
hézség ősszel kezdődik, ami-
kor az elsőéveseket nem tud-

ják elhelyezni. A diákotthon-, 
ügy tehát egyelőre megoldat- I 
an. Remélhetőleg hamarosan " 
intézkedés történik ezen a 
téren is. 

HOGY AZONBAN ne csak 
a T. O.-n keresztül essen szó 
a vizsgákról, Bartók elvtárs-
nő elvezet a Szerves Kémiai 
Intézetbe, ahol dr. Krámli 
András professzor vizsgáz-
tatja az I. évesek 5. csoport-
ját kémiából. Faludi Jenő fe-
lel, kezében remeg a kréta, a 
bórvegyületekről beszél, 4-est 
kap. A következő felelő Be-
öthy Géza személyében kifo-
gom az egyetlen jelest, aki a 
nukleoproteidekről beszélt, 
Ambrus János, aki a cinkve-
gyületekről felel olyan izga-
lommal, hogy a táblatörlő 
szivacsot majdnem a kanesó-
ha teszi, már csak négyest 
kap. Közben Krámli profesz-
szor is szól néhány szót: álta-
lában az a véleménye, jobban 
is felkészülhettek volna az el-
sőévesek. Velük koránt sincs 

úgy megelégedve, mint n 
előző vizsgázókkal, a II. éve-
sekkel, akik átlag 4-el vizs-
gáztak. S mi a z oka ennek — 
kérdezem? — Olyan választ 
ad, ami általánosan jellemző 
legtöbb egyetemistára: gyen-
ge az évközi munka, nincs 
évközi tanulás. Két hét roha-
násával nem lehet rendesen 
felkészülni — innen a gyen-
gébb eredmények. A másod-
évesek példáját látszik — 
folytatja —, hogy az első éve-
ken alapos szelekció szüksé-
ges, s ehhez, ha társul a fo-
lyamatos tanulás, nem marad 
el az eredmény. 

A folyosón kis csoport ves» 
körül; Krenusz József, Szta-
nojev György, Mike Etelka, 
Csete István, akik még ezután 
kerülnek sorra. 

Izgultok? — kérdezem. 
Nem tagadják, s án mélysé-
gesen megértem őket, hisz 
rám is a vizsgák gyönyörei 
várnak. 

' 1 Kovács Sándor 

Nyugati léggömbök könyvtáros áldozatai 
Január utolsó napjaiban 

rövid gyászjelentés adta a 
szegedi Egyetemi Könyvtár 
dolgozói tudtára, hogy a Po-
zsonyi Egyetemi Könyvtár öt 
dolgozója (Jozef Bánsky. Vla-
dimír Jelinek, Helena Kalou-
dová, Stefán Kántor, Bohumil 
Nociar) tragikus hirtelenség-
gel, szolgálatuk teljesítése 
közben megjhalt. Nemi tudtuk 
még, csak sejtettük hogy a 
könyvtár bibliográfiai és 
módszertani osztályának dol-
gozói valami szerencsétlenség 
áldozatai lehettek. Részvétün-
ket kifejező levelünkre az el-
múlt napokban válaszoltak 
pozsonyi kartársaink, levelük 
mellett elküldvén a tragiku-
san elpusztult öt fiatal könyv-
táros arcképét tartalmazó 
nyomltátványt is. A kisérő le-
vélből megtudtuk, hogy kar-
társaink a kassal bibliográfiai 
konferenciára indultaik útnak 
1956. január 18-án repülőgé-
pen. s Lőcse táján a „Szabad 
Európa" rádió által ¡kibocsá-
tott léggömbök egyikébe üt-

közve, 18 társukkal együtt le-
zuhantak és szörnyethaltak. 
Négy özvegy és nyolc árva 
maradt utánuk. 

Visszalapozva az újságok-
ban. valóban emlékezünk az 
akkori közleményekre, me-
lyek a léggömbök okozta re-
pülőszerencsétlenségekről be-
számoltak. Akkor is fölhábo-
rodva tiltakoztunk lelkünk-
ben valamennyien, de most, 
amikor a szerencsétlenség ál-
dozatainak személyéről, tra-
gédiájáról. hátrahagyott öz-
vegyeiről és árváiról még 
többet tudunk, e tiltakozás 
még erősebb bennünk. Éppen 
a napokban ismét hírt adtak 
a lapok arról, hogy újból ak-
cióba léptek a léggömbök. A 
szegedi Egyetemi Könyvtár 
dolgozói — őszinte részvéttel 
a szerencsétlenül járt pozso-
nyi kartársaik és hozzátarto-
zóik iránt — mélyen elítélik 
az emberi életet kockára tevő, 
a békés, nyugodt életet veszé-
lyeztető léggömb-akciókat! 

(Pl) 

A Szegedi Egyetemi Városrész kialakításának távlati tervei 

Az első világháború után 
hirtelen Szegedre telepített 
egyetem elhelyezése körül 
kezdettől fogva nagy viták 
folytak, mert ez a város éle-
tében bizonnyal korszakalko-
tónak mondható esemény 
váratlanul és így felkészü-
letlenül érte az intézkedésre 
hivatottakat. Az első napok, 

szükségmegoldása után el-
sőnek még az újszegedi el-
helyezés terve is felmerült, 
majd mégis a belvárosi elhe-
lyezés mellett döntöttek. 

A felszabadulás után 1947-
ben készült városfejlesztési 
terv már hivatkozik azokra a 
közgyűlési határozatokra, 
amelyek egy egyetemi és fő- (Folytatás a 2. oldalon.) 

iskolai negyed kialakításá-
hoa szükséges területet kije-
lölni igyekeztek oly fői-má-
ban, hogy a terület részben 
beleolvad a városközpontba, 
részben pedig attól déli irány-
ban fekszik. Ezen túlmenően 
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1956 június T. 

(Folytatás az első oldalról.) 
azonban akkor más nem tör-
tént. 

M ed gyesi Endre egyetemi 
gazdasági igazgató 1949-ben 
kezdett foglalkozni az egye-
tem elihelyezési nehézségei-
vel és fejlesztési terveinek 
lehetőségeivel. A gazdasági 
igazgató ezt a tervet a mi-
nisztériumhoz és a Városi 
Tanácshoz is eljuttatta, s vé-
gül annak alapján jelölte ki 
a város 1949 decembereben 
az »Egyetemi Városnegyed« 
elhelyezésére, kevés eltérés-
sel ma is irányadó területet. 
Ez a végleges helykijelölés a 
következő évben kormány-
hatósági jóváhagyást is nyert. 
Ez a terv szolgált alapjául 
annak a diplomatervnek, 
amelyet Pongrácz Pál, akkor 
még szigorló építészmérnök 
dolgozott ki. A diplomaterv 
egy főútvonalat képez ki, 
amelynek a város felé eső ol-
daián helyezkednének el — 
az Orvostudományi Egyetem 
Gazdasági Igazgatóságának 
elképzelése szerint — a Tu-
dományegyetem létesítendő 
épületei, a tiszaparti oldalán 
pedig az Orvostudományi 
Egyetem kialakítandó zárt 
klinikai telepe. 

Ez azonban csak a fejlesz-
tési terv magva, de ezen 
alapszanak mintegy alulról 
jövő kezdeményezésként a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetemnek az egyetemi ta-
nács által • is jóváhagyott és 
az Egészségügyi Minisztéri-
umhoz is felterjesztett ötéves 
tervei, majd az az album for-
rná jóban nemrégen elkészí-
tett tanulmány is, amely 
nyolcévi tervezgetések ered-
ményeként ismerteti a Sze-
gedi Egyetemi Városrész ki-
alakítására vonatkozó elgon-
dolásokat és azokon belül a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem távlati fejlesztési 
terveinek vázlatát is. Az Or-
vostudományi Egyetem Gaz-
dasági Igazgatósága által el-
készített albumból vettük át 
az itt közölt térképvázlatot is. 

Az elgondolásokat bemu-
tató térképvázlatot és a ter-
veket is az Orvostudományi 
Egyetem Gazdasági Igazgató-
sága készítette, s így termé-
szetesen azok elsősorban az 
Orvostudományi Egyetem 
fejlesztésével foglalkoznak. 
A tervek készítői azonban 
gondoltak arra is, hogy azok 
keretében mind a Szegedi 
Tudományegyetem, mind pe-
dig a Pedagógiai Főisltaola is 
megtalálja a maga helyét. A 
diplomatervben is lényeges 
helyet elfoglaló »Főtér«, a ki-
képzett főútvonalra támasz-
kodva, szerencsésen fogja 
egységbe a Dóm és Rerrich 
Béla tereket, mégis úgy, hogy 
az egész városrész súlypont-
jává válik. A »Főtér «-nek 
két oldalán helyezkednének el 
mindkét egyetem központi 
főépületei. 

A tervek szerint a már 
meglévő kis klinikai telepen 
kívül, kifejleszthető lenne 
egy másik zárt klinikai telep 
is a Gyermekklinika és a 
Női klinika közti területen, 
hozzávéve a vasúti töltésen 
túli területeket is. 

Az egységes, zárt klinikai 
telep kialakítását elsősorban 

a betegellátás érdekei, de 
gazdasági érdekek is indo-
kolják. Hiszen nem szüksé-
ges külön hangsúlyozni, hogy 
a betegeknek, lábadozóknak 
általában, de például az ideg-
betegeiknek különösen is, el-
sősorban csendre és nyuga-
lomra van szükségük. De — 
a nagyüzemi gazdálkodás 
mintájára — a klinikák üze-
meltetése is eredményesebb 
és gazdaságosabb egy össze-
függő, egységes telepen, mint 
egymástól távolabb eső, szét-
szórt épületekben. Elsősor-
ban ebben nyilvánul meg a 
tervek realitása, de abban Is, 
hogy szociális létesítmények-
re is gondol: az orvosok, 
egyetemi dolgozók részére 
építendő lakóházakra, fürdő-
telepre stb. A tervek készí-
tőinek figyelme egy közös 
egyetemi tornacsarnok és 
szabadtéri sporttelep létesí-
tésének kérdésére is kiter-
jedt. A Városi Tanács által 
eredetileg kijelölt területen 
ezek a létesítmények el is 
lettek volna helyezhetők, de 
mert a kijelölt terület alsó 
részét a Paprikabeváltó ré-
szére leszakították, a torna-
csarnok és a sportpálya ré-
szére más megoldást, elhe-
lyezést kell majd találni. 

Az egész elgondolást meg-
valósító munikának a kor-
mányhatósági távlati fejlesz-
tési tervek kidolgozásával 
kell megindulnia, de az egész 
tervbe is felvett egyik rész-
letterv megvalósítása már a 
legközelebbi jövőben meg-
indul: a belső klinikai tele-
pen a Szemészeti künika 
korszerűsítése, nagy befoga-
dóképességű tanteremmel 
való ellátása, szárnyépület-
tel kibővítése. 

Reméljük, hogy az illeté-
kes minisztériumok és az 
Országos Tervhivatal meg-
látják ezeknek az alulról 
jövő kezdeményezéseknek, 
eddig kialakult elképzelések-
nek életrevalóságát — s bi-
zonyos jelek azt mutatják, 
hogy az Egészségügyi Mi-
nisztérium már meglátta — 
és összhangban a második 
ötéves terv irányelveinek a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem korszerűsítésére vo-
natkozó részével, elkészítte-
tik a Szegedi Egyetemi Vá-
rosnegyed kialakításának 
távlati fejlesztési terveit is. 

MAGYARAZÖ SZÖVEG AZ ELSŐ 
OLDALON LEVŐ KÉPÜNKHÖZ 

I. Egészségügyi dolgozók lakó-
háza. 2. Tanszem. lakóháza. 3. 
Gazd. dolg. lakóháza. 4. Napközi 
otthon és bölcsőde. 5.Mosokonyha 
és fertőtlenítő. 6. Központi kony-
ha és előkészítő üzem. 7. Közpon-
ti kazánház, — üzemek — mflhe-
b e k . 8. Raktári épület. 9. Kísér-
leti állatklinika. 10. Bonctani in-
tézet. II. Orvoskari elm. intézetek. 
12. Egyetemi központi épü-
let. 13 Fogászat i klinika. 14. Ideg-
és elm. klinika. 15. Ideg-seb. kli-
nika. 16. II . sebészeti és fűi-, orr-, 
gége-klinika. 17. Dilctétika. 18. 
II. Belgyógyászati klinika és fer-
tőző osztálya. 19. Szülészeti és 
nőgyógyászati klinika. 20. Közp. 
röntgen- és rádiumintézet. 21. 
Gyermekklinika és elk. osztálya. 
•!2. Diákotthon és Diákklub. 23. 
Orvoskari könyvtár és dolgozók 
klubja. 24. Diákotthon. 25. 1. Seb. 
klinika. 26. Szemklinika. 27. I. 
Belgyógyászati klinika és elkülö-
nítőjé. 28. Bőrgyógyászati klinika. 
29 Orvostani elm. intézetek. 30. 
Ugyanaz. 31. Diákotthon. 32. Or-
voslakások. 33. Gyógyszertani 
Intézetek. 34. Fürdőház és csónak-
ház. 

Még közelebb az emberekhez 
(A jogi kari pártszervezet életéből) 

A párizsi Gaumont-szín-
házban zsúfolásig telt ház 
előtt zajlott le a francia rá-
dió magyar költőknek szen-
telt estjéről (készült felvétele. 
Roger Richárd, az ismert 
műfordító Ady költészetét 
méltatta és előadását saját 
fordítású Ady-versekkel kí-
sérte. Ugyanezen előadás ke-
retében Flore Wendt Gergely 
János magyar népdalátiratai-
ból énekelt. A daloik szövegét 
Roger Richárd ültette át 
franciára. A felvételt a fran-
cia rádió »Párizs inter mű-
során« fogja sugározni. 

Május 28-tól június 3-ig 
Belgrádban és a köztársa-
sági fővárosokban szovjet 
filmhetet rendeztek. Ugyan-
akkor Moszkváiban és más 
városokban meerendezték a 

A pártélet a pártmunka te-
rületén egyetemünkön is 
érezteti hatását a XX. kong-
resszus szelleme tanítása. 
Pártszervezeteinkben javul a 
kollektív vezetés, a gyakor-
lati pártmunka, megtettük az 
első lépéseket a pártdemok-
rácia fejlesztése terén. Né-
hány gondolatot szeretnék 
összefoglalni ezzel kapcsolat-
ban — a jogi kari pártszer-
vezetet illetően. 

A vezetőség együttes kol-
lektív munkája jónak mond-
ható; közösen megbeszélik a 
feladatokat, a határozatokat, 
s felosztják egymás között a 
munkát. Igen jó a kapcsolat 
a pártszervezet és az állami 
vezetés között, javul a DISZ 
és más tömegszervezetek 
pártirányítása. Nem mond-
hatjuk azonban, hogy min-
den rendben van a tömegek-
kel való kapcsolat terén. Két-
ségtelen, hogy a párt vezető-
ség tagjai nem húzódnak 
vissza, de nem is keresik a 
kapcsolatot kielégítően az 
emberekkel, a párttagokkal 
és a pártonkívüliekkel egy-
aránt. Ezért nem is ismerik 
eléggé problémáikat, gondol-
kozásukat. Közelebb az em-
berekhez, ez lenne a párt-
szervezet vezetőségének, a 
párttagoknak a legfontosabb 
feladata az elkövetkezendő 
időben. Mint (hogy a párttag-
gyűléseken legutóbb Panp 
elvtárs mondotta, feladatunk 
a káderekkel, mint embe-
rekkel foglalkozni, a káder-
munkában eddig érvényesült 
bürokráciát felszámolni. így 
többek között alaposabb 
munkát kell végezni a párt-
szervezetnek a pártépítés 
megjavítása terén, különö-
sen a II. évfolyamon. A 
pártcsoportok tagjai az utób-
bi időben tettek erre vonat-
kozólag egy sor szóbeli ja-
vaslatot, ezekkel a pártveze-
tőségnek alaposabban kell 
foglalkozni. Panaszok van-
nak a karon a segélyek el-
osztásával kapcsolatban is. 
Igaz ugyan, hogy ez közvet-
lenül nem a pártvezetés fel-
adata, operatív munkát e 
kérdésben nem végezhet, de 
a pártnak nemcsak joga, ha-
nem kötelessége is, megnéz-
ni, hogyan, miképp intézked-
nek ebben és a hasonló kér-
désekben az egyes szervek, 
bizottságok. 

Nagy hiba a pártszerveze-
ten belül, hogy a pártcso-
port értekezleteket nem tart-
ják meg rendszeresen (e fél-

évben kettő volt). Németi 
párttitkár elvtárs szerint 
azért nem tartják meg, mert 
el akarják kerülni a feles-
leges üléseket. Ügy gondo-
lom, ez egy kicsit túlzás. He-
lyes, ha csökkentjük az ülé-
sek számát, de, a taggyűlés 
előtti havi partcsoportérte-
kezletre feltétlenül szükség 
van. Egyrészt, mert ezen a 
pártcsoport-ülésen értékel-
hetik a kommunisták, hogy 
a pártcsoport, az egyes párt-
tagok hogyan végezték mun-
kájukat, megbeszélik a min-
dennapi problémákat, más-
részt itt történik tulajdon-
képpen a taggyűlés előké-
szítése olyan értelemben, 
hogy ismertetik a napirendi 
pontokat, a pártépítés kér-
déseit. Mindezeket a párt-
csoport-ülésen meg kell be-
szélni. megvitatni, javasla-
tokat lehet tenni a pártcso-
port és a pártszervezet mun-
kájának megjavítására. A 
jó pártcsoportértekezlet elő-
relendítheti a pártcsoport 
munkáját, erősíti a pártde-
mokráciát, növeli a széles 
párttagság aktivitását, s ami 
igen lényeges, szorosabb 
kapcsolatot teremt a párt-
vezetőség és a tagság kö-
zött. Véleményem szerint 
tehát a pártvezetőségnek 
többet kellene foglalkozni a 
pártcsoportok ilyen irányú 
munkájával, hozzáteszem 
azonban, hogy a pártcsopor-
trk is öntevékenyebbek, ak-
tívabbak lehetnének, mint 
eddig. 

Ügy gondolom, hogy párt-
szervezetünknek sokkal na-
gyobb figyelemmel kellene 
ellenőrizni a határozatok 
végrehajtását is. Nem elég 
csak a határozatokat kidol-
gozni. megszavazni, a leglé-
nyegesebb azok végrehajtá-
sa. Csak egy példát. Határo-
zatot hoztunk, hogy a tag-
gyűlésről hiányzó párttago-
kat felelősségre vonjuk, a 
távolmaradást mindenkor 
igazolni kell. A taggyűlések-
ről hiányoztak. A határo-
zatban fogaltak végrehajtá-
sa azonban nem történt meg. 
Nem vonja felelősségre a 
párttagság sem a pártveze-
tőséget a végzett munkáról, 
a hozott határozatok végre-
hajtásáról. A jövőben e té-
ren is a pórtcsoportok mun-
kájának megjavításával, a 
taggyűlések még bírálóbb 
harcosabb szellemével sokat 
javíthatunk. 

Balázs József 

Köszöntjük a könyvnapoH 

jugoszláv filmhetet. Ez alka-
lommal jugoszláv filmművé-
szek utaztak a Szovjetunió-
ba és szovjet filmművészek 
érkeztek Jugoszláviába. * 

A prágai Dunapalotában ez 
év őszén megnyílik a Német De-
mokratikus Köztársaság tájékoz-
tatási és kulturális központja, 
ahol könyvkereskedés, könyvtár, 
filmszínház és kiállítási terem 
áll majd a Német Demokratikus 
Köztársaság élete, népgazdasá-
ga és kultúrája iránt érdeklő-
dő közönség rendelkezésére. 

• 
A poznani nemzetközi könyv-

éi sajtóklubban a napokban len-
gyel— magyar-estet rendeztek. A 
varsói Magyar Kulturális Inté-
zet igazgatója beszámolót tartott 
a két ország közös kulturális 
hagyományairól és kulturális 
együttműködéséről. A kultúrmű-
sor keretében u poznani színház 
művészei Petőfi verseket adtak 
elő. 

A könyv évenként megúju-
ló ünnepe hagyományossá vá-
lik hazánkban. A II. világ-
háború-okozta pusztulás után. 
amely a kulturális javakat 
sem kímélte, még erőtelje-
sebben felfokozódott a dol • 
zó ember kulturális igénye, 
ami különben az elmúlt év-
tized statisztikáiban is híven 
tükröződik. Mindemellett 
másrészt éppen a háború utá-
ni első békeévekiben felmerül 
bizonyos aggodalom-táplálta 
törekvés, amely a könyv sze-
repét kívánja megerősíteni 
korunkban, minthogy attól 
tart. hogy elveszti az utóbbi 
évszázadokban elfoglalt irá-
nyító kulturális szerepét, 
amely a technika fejlődésével 
egyre nagyobb tért (hódított 
számára. 

Észlelhető bizonyos aggoda-
lom egynémely vonatkozás-
ban. bizonyos szempontból 
veszélyeztetve látva a komoly 
olvasást r rádió, a televízió és 
egyes könnyűfaisúlyú, kevés 
igénnyel föllépő időszaki la-
pok részéről. A kifejezésnek 
ezek a rövidéletű eszközei 
valóban hasznosak is a ma-
guk sajátos területén, de a 
könyvvel összehasonlítva nem 
egyebek, mint pusztán pót-
megoldások. A legutóbbi éveik 
is megmutatták, amit a s t i -
tisztiika is adatszerűen igazol, 
hogy a könyv maradt ma is 
és marad a jövőben is az em-
beri tudás kiapadhatatlan 
forrása, a kultúra kincseinek 
tárháza, a leghatékonyabb 

, közveitítő a népek közötti tu-
' dományos és kulturális kap-
csolatok. a béke és a barát-
ság megszilárdítása szempon!-

, jából. Csák két adatra kívú-
I nak hivatkozni: 1938-ban ha 

zánkban 8152 művet adtak ki 
17.272.000 példányszámban, 
ezzel szemben 1954-ben 20.69Í 
művet 41.362.200 példányban. 
A számok mindennél beszé-
desebbek: félreérthetetlenül 
illusztrálják azt a ma már 
szinte közhellyé váló megál-
lapítást. hogy olvasó nép let-
tünk. Erről tanúskodnak 
közművelődési és tudományos 
könyvtáraink s könyvkeres-
kedelmünk Statisztikái egy-
aránt. Az utóbbi évtized kul-
turális forradalma új töme-
gek bekapcsolásával jelentő-
sen megnövelte az olvasók 
táborát. 

A könyv ma már komoly 
tényező kulturális életünk-
ben: ott találjuk nemcsak a 
diék, az egyetemi hallgató, az 
értelmiségi dolgozó asztalán, 
hanem a munkás, a paraszt 
kezében is. A könyv komory 
kultúrtényezővé vált egész 
népünk életében, aimi nem-
csak kortünetként tekinthető, 
mintegy spontán jelenségként 
hanem komolyan átgondolt 
kultúrpolitikai alapon könyv-
táraink. könyvkiadásunk és 
könyvkereskedelmünk együt-
tes kitartó munkájának ered-
ménye. A könyvnap hivatá-
sa. hogy még közelebb hozza 
a könyvet dolgozó népünk-
höz. még szélesebb tért hó-
dítson számára, s ezáltal is 
egyre magasabbra emelj ik 
kulturánk színvonalát. Az 
idei könyvnap is könyvkiadá-
sunk 1ó munkája következté-
ben gazdag és sokrétű anya-
got kínál fel. Minden remé-
nyünk megvan rá. hogy mész 
nagyobb sikerrel zárul, mint 
az elmúlt évben. Ezeknek a 
gondolatoknak jegyében kö-
szöntjük a könyv ünnepét. 

Az SZKP XX. kongresszusa 
és a tudományos oktatás 

ii. 

A kongresszus tételeinek alkal-
niazdsa folytán pl. a jogi karon 
elengedhetetlen egyes taiuárgyak 
programjának revíziója. De azt 
hiszem ez a helyzet bizonyos 
mértékig minden karunkon, ha 
nem is olyan mértékbon, mint 
a jog területén. Ez bizonyára 
olyan általános jelenség, hogy 
példákat is felesleges felhozni. 

A részletkérdések helyeit egy 
generális szemf^ontra szeretnék 
rámutatni, amely követeli a 
a programok felülvizsgálatát. 
A kongresszus kifejezte a szocia-
lista társadalom legmagasabb-
rendű igényét a tudománnyal 
szemben. A marxizmus—leniniz-
mus tudományos világnézet, a 
szocialista társadalom építése tu-
dományos eredményeken alapuló 
gyakorlati, politikai-gazdasági te-
vékenység. A tudomány ezt az 
igényt részben a gyakorlatnak 
nyújtott közvetlen segítséggel, 
részben a tudományos képzett-
séggel rendelkező új generáció 
képzésével elégíti ki. 

A tudománynak tehát teljes 
egészében a gyakorlatot kell 
szolgálnia. De mivel a tudo-
mányról van szó, ennek útja a 
tudományosság magasabb foka, 
a tudomány mind magasabb 
szintjére való felemelkedés az 
oktatásban. Ez a szempont telje-
sen ellentétes azzal a szempont-
tal, amely a tudomány gyakor-
lativá tétele ürügyén a tudo-
mány vulgarizációját igényelte. 

A kongresszus után teljesen 
világos, hogy miről van szó. 

Az egyetemi oktatásban a 
gyakorlat számára széles kör-
ben hasznot, leljesérlékü emberi 
egyéniségeket kell kiképezni. A 
teljesértékűség itt a szaktudo-
mány tartalmát felölelő tudomá-
nyos műveltséget jelent. A 
képzettség kritériuma nálunk a 
gyakorlat. De a mi gyakorlatunk 
a társadalom tudományos épí-
tésének gyakorlata, s ez a szak-
anyag puszta ismeretén ktvül, 
de arra támaszkodva — mert 
másképp nem lehetséges — álta-
lános tudományos műveltség kö-
vetelményét is magábanfoglnlja. 
A gyakorlat felé fordulás tehát 
az egyetemi oktatásban a tudo-
mányosabb oktatás igényét je-
len ü. 

A tudományos oktatás akkor 
szolgálja a gyakorlatot, ha olyan 
Í//Ú egyéniségeket nevel. akiit 
szeretik hazájukat és hivatásu-
kat, akik teljes mértékben tájé-
kozottak tudományukban és 
ezért felismerik annak jelentő-
ségét a gyakorlat számára, olyan 
lényeges ismeretekkel rendelkez-
nek, amelyekre a gyukorlatban 
biztosan támaszkodhatnak. Is-
merik a tudomáuyos tájékozódás 
és kutatás módszereit, ami lehe-
tővé teszi számunkra gyakorlati 

| munkájuk során a továbbfejlő-
dést, a tudomány eredményei-
nek figyelemmel kisérését és fel-
használását. 

Egyetemeink eddig is erre tö-1 

rekedtek. A szándék megvalósu-
lása előtt álló akadályok nem is 
annyira az oktatás szervezése, 
hanem a tudományok helyzete 
miatt keletkeztek. Most. a kon-
gresszus ezeket az akadályokat 
elhárította. Egyetemi program-
jainkból ezért cl kell hagynunk 
a felesleges adatokat, az ismétlé-
seket (amit — a remélem végleg 
kimúlt szóval — átfedésnek ne-
veztek), a kettős előadásokat, a 
tudomány fejlődésének fő irá-
nyába nem eső részleteket; 
mindent, ami a tudományos ok-
tatás helyesen felismert célját 
nem szolgálja. Ehelyett nagyobb 
hangsúlyt kell kapjon a tudo-: 
mány fejlődésének iránya, a tu-
domány legújabb eredményei, s 
azok gyakorlati használhatósága, 
a tudomány előremutató, vitatott 
tételei, a tudományos gondolko-
dás és kutatás módszertana, a 
tudomány gyakorlati alkalmazá-
sának módszertana. Meg kell 
szüntetni a programok túlzsúfolt-
ságát. színessé és lényegeimon-
dóvá kell tennünk a tudományos 
oktatást. A programok revizió-í 
jávai helyet teremthetünk a tanJ 

tervben, óraszám növelése néfc 
kill, új tantárgyak oktatásának; 
uhol erre szükség van. 

Ilyen programmal tesszük a 
legnagyobb szolgálatot az ifjú-
ságnuk, amelynek jövőjéért fe* 
lelősek vagyunk, népünknek. Via-' 
zánknak, a szocializmus építé-
sének. 

Bólya Lajot 

A jogi kari vizsgákról 
Az Állam- és Jogtudomá-

nyi Kar IV. éves _ hallgatói 
befejezték az év végi vizsgá-
kat s jelenleg szorgalmasan 
készülődnek az államvizs-
gákra. 

örvendetes a végző hall-
gatók eredménye. Az eddigi 
tapasztalat szerint az utolsó-
évesek pusztán arra fordítot-
tak figyelmet, hogy »átmen-
jenek« az év végi vizsgáikon, az 
eredmény közömbös volt szá-
mukra. 

Most szakítottak ezzel a 
gyakorlattal s igen kivá-
lóan szerepeltek: 3.7.~>-ös 
(szakérettségisek: 3.67) át-
lagot értek el, a félévi 
3.45-el szemben. 

Nemzetközi jog kivételével 
minden tárgyból javítottak, 
dialektikus és történelmi ma-
terializmusból és honvéde-
lemből pedig különösen nagy 
a javulás. 

Félévkor csupán egy a ki-
tűnő, s öt a jelesek száma, ez 
év végére 4, illetve 7-re emel-
kedett. Nagy Lajos Rákosi-
ösztöndíjas, Szabó Lóránt, 
Szekeres János és Takács 
Rózsa kitűnő átlagot ért el. 
Kiemelkedő a jelesek közül a 
szakérettségis Balogh Árpád, 
Balogh Zoltán és Kovács 
László; az utóbbi kettő fél-
évkor még jó átlagú volt. 

De csökkent a bukások 
száma is, a kiírt 379 vizs-
gából mindössze 7 elégte-
len. 

Az év végi eredmények .'i lap-
ján bizakodással tekinthe-
tünk az államvizsgák elé, 
ahol négyévi egyetemi tanu'-
mányi munka után államjog-
ból, államigazgatási jogból, 
büntetőjogból és polgári jog-
ból, marxizmusból vizsgáz-
nak a végző hallgatók. 

Az I. éveseik állam- és jog-
elméletből 3.96, orosz nyelv-

ből 4.32, honvédelemből 3.83; 
a II. évesek honvédelemből 
3.52. a III. évesek orosz 
nyelvből 3.36, honvédelemből 
.3.60 átlagot értek el. Más 
tárgyaikból a vizsgáik még 
nem fejeződtek be, ezért a 
részleteredményekkel most 
még nem szükséges foglal-
kozni. 

Az eddigiek legörvemdete-' 
sebb tapasztalata: a honvé-
delmi vizsgák jó eredménye, 
ugyanis évek óta mindig ala-
csonyabb volt ebből az átlag, 
mint a szaktárgyakból. Most 
végre sikerült áttörni ezt a 
káros jelenséget s a közős 
munka eredményeképpen be-
bizonyosodott. hogy a jogá-
szok a honvédelem oktatása 
területén sem akarnak lema-
radni. 

A vizsgák zöme még 'látra 
van, de a jó kezdés alapján 
remélhető: az idei évben a 
tanulmányi színvonal emelé-
se érdekében kitűzött felada-
tokat a kar eredményesen 
fogja végrehajtani. B. I. 

Nemrégen jelent meg a Len-
gyel írószövetség „Dialóg" című 
új havi folyóiratának első száma. 
A folyóirat feladatú a dráma-
írás problémáinak inrgvitatása. 
Hasábjain helyet biztosit új len-
gyel és külföldi színműveknek, 
film-sr.övegköny veknek, rádió-
játékoknak és vitacikkeknek. 

• 
Az NDK sportolóinak kö-

rében igen népszerűek azok 
a búvárfelszerelések. ame-
lyeknek segítségével egv órán 
ót tartózkodhatnak még 15 
méteres mélységben is. E 
könnyű felszerelés segítségé-
vel érdekvs sétákat tehetnek 
a folyók, sőt a sekélyebb ten-
gerek medrének alján, fény-
képezhetnek. figyelemmel kí-
sérhetik a halak és algáik éle-
tét. 



* 

Ä DISZ tematikus 
A múlt évben magyar 

egyetemi delegáció utazott a 
Szovjetunióba, hoigy a Lenini 
Komszomol munkáját tanul-
mányozza, hasznos tapaszta-
latokat gyűjtsön a szervezeti 
életre vonatkozóim, melyek 
kellő módon alkalmazva se-
gítik továbbfejleszteni i f jú-
sági szövetségünk j eszmei-po-
litikai nevelőmunkáját. Hogy 
mennyire hasznosnak bizo-
nyult ez a tanulmányút, azt 
mi sem bizonyítjia jobban, 
hogy csak egy pélldát ragad-
junk ki a sok közül, mint az 
ú. n. tematikus gyíHések nagv 
sikere egyetemeinken és fő-
iskoláinkon. 

Ez arra mutat, hogy hasz-
nára válik a DIS Z-nek, ha 
minél többet merít a Kom-
szomol gazdag tapasztala-
taiból, de ez nem (jelentheti 
a szovjet ifjúsági szövetség 
munkamódszerének sema-
tikus másolását. 
A tematikus gyűlések nagy 

érdeklődést váltottak ki 
DISZ-fiataljaink körében, hi-
szen ez újszerű a DISZ mun-
kájában. Jellemzője, hogy vi-
ta-jellegű, tehát megvan a 
vélemény és ellenvélemény 
kifejtésének lehetősége és 
konkrét, amennyiben évfo-
lyamhoz, vagy csoporthoz kö-
tött a téma megválasztása. A 
szabad témaválasztás bizto-
sítja a hallgatók érdeklődé-
sét. Ennek következménye, 
hogy a viták témája — jólle-
het a megindulást talán a 
kelletnél kissé jobban a mo-
rális problémák felvetése jel-
lemezte — egészükben az 
c'et minden területére kiter-
jednek. 

A Természettudományi Ka-
ron a I I I . éves biológusok el-
határozták, hogy „ A darwi-
nizmus és a vallás" címmel 
tartottak vitát Másutt igen 
élénk vita alakult ki „ A 
sport és a nevelés", valamint 
..Az egyéni viselkedés" kér-
déséről. A I I . éves vegyészek 
Mozart és munkássága" 

címmel tartottak tematikus 
vitát. 

A Bölcsészkaron a követ-
kező témák kerültek megvi-
tatásra: I. évfolyam: „ A vi-
lágnézet és az élet célja", 
a I I . évfolyam: „ A fér f i és a 

nő kapcsolata". I I I . évfo- ' 
lyam orosz szakon Király 
József egyetemi adjunktus 
tartott előadást „ A nemi élet 
magyarázata a középiskolai 
oktatásban" címmel. Igen 
érdekes témát választottak a 
IV. éves történészek: „ A val-
lás kérdése a házassági szo-
kásokban". Szó volt a temp-
lomi esküvőről, keresztelőről, 
stb. 

A probléma kapcsán így is 
felvetődött a kérdés: „le-
het-e jó tanár, aki vallá-
sos?" 

A felelet olyan egyszerű, 
akár a kérdés. Jól tudjuk, 
milyen nagy nevelő erő rejl ik 
az egyéni példamutatásban, 
márpedig egy vallásos tanár 
életmódja szöges ellentétben 
állna azzal, amit tanít: mást 
mondana és mást csinálna. A 
I I I . évfolyam történelem— 
magyar szakon Borsányi 
György tanársegéd tartott v i-
taindító előadást. A z itt le-
folyt vita problémái közül 
két elvi jelentőségű kérdést 
szeretnék kiemelni. A z 
egyik: 

a házasságban elsődleges e 
az anyagi alap megléte? 
Azaz, várjanak-e a fiata-
lok addig a házassággal, 
míg mondjak, teljes szoba-
konyha garnitúrával ren-
delkeznek. 

Lehet-e szerencsés az a há-
zasság, melyet gyenge anya-
gi alapokon kötöttek? Ennek 
a kérdésnek a vizsgálatánál 
nem szabad szem elől tévesz-
teni azt a tendenciát, hogy 
ma már a házasságok több-
sége nem vagyoni alapokon 
nyugszik, hanem a házastár-
sak szorgalmán, egymás 
iránti kölcsönös megbecsülé-
sen és szereteten. Helytelen 
tehát egyedül az anyagi ol-
dalt helyezni előtérbe a há-
zasságnál. A másik: 

materialista meggyőződé-
sű, most kikerülő taná-
rok esküdhetnek-c temp-
lomban, vagy sem, jelenti-e 
ez számukra elveik feladá-
sát? 

Ez igen bonyolult dolog, mely 
egy sor más, többek között 
világnézeti kérdéshez kapcso-
lódik. A szülők, vagy a 

I menyasszony vallásossága 
akadályt gördíthet a házas-
ság elé. Ehhez járulhat még 
a szülők részéről anyagi és 
erkölcsi presszió is. Ilyen 
helyzetben érdemes-e, lehet-e 
kompromisszumot kötni? El-
vi síkon ez azt jelentené, 
hogy a materialista világ-
nézet megalkuszik a vallásos 
világnézettel. H a engedményt 
kell tenni, tegyenek a szü-
lők, hiszen legfőbb érdekük 
gyermekeik boldogsága, fe l -
becsülehetetlenül többet tet-
tek értük, amíg felnevelték 
őket, mintsem hogy ilyen ri-
tuális követelésekkel útját 
szegjék a házasságnak. 

A Jogi Karon Sartre szín-
műve, a „Tisztességtudó ut-
calány" került megvitatásra. 
Egy másik csoport vita-té-
májául az „egyetemi életfor-
ma" szolgált. El kell ismerni, 
hogy a Jogi Karon jó mun-
kát végeztek az előkészítő 
bizottságok: erről tanúskod-
nak a jól sikerült viták is. 

A Pedagógiai Főiskolán az 
I. évfolyam nemzetiségi 
szak a vallás keletkezéséről 
rendezett tematikus vitát. 
Ezzel kapcsolatban nem hall-
gatható el, hogy a főiskolai 
előkészítő bizottságnak egy 
kicsit jobban kellett volna 
dolgoznia, hogy ugyanolyan 
jól sikerüljenek a tematikus 
gyűléseik, mint a Jogi, vagy 
a Bölcsész Karon. Ugyanez 
áll a TTK-os előkészítő bi-
zottságra is. 

összegezve a tanulságokat, 
megállapíthatjuk, hogy álta-
lában 

jól sikerültek a tematikus 
viták: mind a témaválasz-
tás szempontjából, mind 
pedig a megnyilvánuló szé-
leskörű érdeklődés szem-
pontjából — a DISZ neve-
lőmunkájának jelentős esz-
közévé váltak. 

A tematikus viták megtartá-
sához általában minden ka-
ron igen nagy segítséget 
nyújtottak az oktatók, és 
tevékenyen hozzájárultak 
azok sikeréhez. Munkájukért 
ezúton is köszönetet mon-
dunk az egyetemi DlSZ-szer-
vezet nevében. 

U. Nagy István 

A valláserholes elleni harc 
néhány problémája 

Mihái Eminescu, a román nép nagy költője 
(Halálának évfordulójára) 

A magyar—román sorskö-
zösség ellenére olvasóközön-
ségünk csak a második) v i-
lágháború után isimerhette 
meg széles körben a román 
költészet egyik legnagyobb 
mesterének alkotásait. Emi-
nescut magyar kortársai nem 
ismerték. 

Költészete kora társadal-
mi életének légimélyéről fa-
kadt; költeményeiben egy 
adott .történelmi korszák! 
eszméi, fájdalmai, vágyai, 
szenvedélyei, elégületlensé-
gei tükröződnek vissza mű-
vészi formában. Ezek a tar-
talmi elemek a népek közti 
ellentétet szító politika elle-
nére feltétlen felkeltették 
más népek és magukat a ha-
ladás zászlóvivőinek mondó 
személyiségek érdcMődését 
is. Első magyar versfordítása 
a »SziLágysomlyó« című hír-
lap hasábjain látott napvilá-
got. Habár kevés példány-
számban és szűk körben el-
terjedve, de még a X I X . szá-
zad utolsó éveiben több kö-
tete jelent meg magyar for-
dításban. Napjainkig mintegy 
ötven fordító jól sikerült tol-
mácsolásában váltak ismere-
tessé legszebb versei. Mivel 
az 1945 után megjelent ver-
ses kötetek hamarosan el-
fogytak, Eminescu versei ma 
ismét hiányzanak a magyar 
könyvpiacról. 

Első »zsengéit« alig 16 éves 
korában, mint a csernovici 
gimnázium tanulója írta. 
Első verseinek hangja már 
a felnőtt, kiforrott költő vég-
leges hangja tárgyban, kife-
jezésben és nyelvezetben 
egyaránt. Mély realizmusa, 
az ember alkotó erejébe, a 
jobb jövőbe vetett bizodal-
ma csendül ki sorai közül, 
habár a nép felemelkedésé-
ért küzdő alkotó és kora tár-
sadalma közt roppant távol-
ság, sőt idegenség tátong. 
Eminescu a X I X . * század 
egyre erősödő feudálkapila-
lista társadalmában a művé-
szek számkivetett napjait 

morzsolgatja. Azonban a nyo-
mor és nincstelenség ellenére 
elveihez hű marad, sorskö-
zösséget vállal az elnyomott 
román néppel, tántoríthatat-
lanul hisz a nép művészi al-
kotó erejében, ismeri törté-
nelmi hagyományait, vall-
ja, hogy a román irodalmi 
nyelvet elsősorban a népi ér-
tékek felhasználósával kell 
fejleszteni és nem idegen 
szavak erőltetett átültetésé-
vel. Költészete formai, érzés-
beli, nyelvi, művészi szem-
pontból a népköltés elemei-
ből táplálkozik. A népdalok 
mintájára írt versei — akár-
csak Petőfinél — visszaván-
doroltak falusi kalákák le-
gényeinek, leányainak ajkai-
ra és ma már a népi művé-
szet szerves részei. Termé-
szetleírásainak képszerűsége, 
a népköltési elemekből egy-
beötvözött nyelvezete, képze-
letének szárnyalása a legna-
gyobbak közé emelik. Emi-
nescu gondolkodni mert köl-
tészetében és zaklatott élete 
folyamán eredeti gondola-
tokkal fejezte ki érzéseit, né-
zeteit, a hazáról, társada-
lomról, szerelemről és a ter-
mészetről. 

A polgári irodalomkritika 
igyekezett elhallgatni költe-
ményeinek valódi értelmét és 
úgy állította be költészetét, 
mint a valóságtól elszakadt, 
a tiszta eszte'tizmushoz tar-
tozó irányzat termékeit; fő-
ként az Eminescu-d költői 
nyelv szépségeiről szóltak 
előszeretettel. Céljuk az volt, 
hogy szakadékot ékeljenek a 
költő művei és élete közé. 
Magyarázatok és elméletek 
születtek, csakhogy ki ne de-
rüljön a költői mű és a költő 
átélte társadalmi valóság szo-
ros kapcsolata. Verseiből 
azonban első olvasásra, min-
den kétséget . kizáróan és 
egyértelműen szembetűnik, 
hogy a korra jellemző forra-
dalmi eszméket fejezik ki, az 
író és irodalom hivatását pe-
dig a haladó gondolatok, a 

nép szolgálatában jelölik 
meg. Nem egy földöntúli vi-
lágot akarnak az olvasó elé 
varázsolni, hanem az adott 
valóságból születtek, amely-
ben emberek milliói élnek, 
vergődnek, harcolnak, s ame-
lyet maga a költő is átélt. 
Költészetének alakjai nagyon 
is vér- és husiból való embe-
rek még akkor is, ha a me-
sék világában hajtják végre 
tetteiket. Tulajdonságaik, vá-
gyaik az elnyomott milliók 
jobb sors utáni vágyát tük-
rözik, cselekedeteik mozga-
tója pedig a társadalmi igaz-
ságtalanságok elleni küzde-
lem, az elégtételért sóvárgó 
lélek nyughatatlansága. 

Mélyen felháborodott hang-
jában »dühös szitkokra ke l « 
a magukat hazafiaknak fel-
tüntető léha, korrupt, jellem-
telen, nyereséghajhászó ve-
zető réteg efllen, »bárgyú ök-
röknek« bélyegezve őket. 

»Tán meddő lényetektől 
örök tüzét reméljek 

Jogot, mi nem hazug szó, 
— ti élő holt legények 

Akiknek álma vak?« 
i 

Féielem nélkül mondja k.i 
ítéletét felettük, mert a 
jobb jövő »feltámadásába« 
vetett hite megerősíti abban, 
hogy győzni fog a »nagy csá-
szár: a Nép«. 

Eminescu egészségét, ere-
jét felőrli a sok nélkülözés, a 
megfeszített munka. Tépelő-
dései megbontják lelki egyen-
súlyát. a beteg költőt ideg-
szanatóriumba szállítják, 
1889. június 15-én szívroham 
ölte meg. Szegényen halt 
meg, hozzá hasonló nincste-
len barátai kísérték utolsó 
útjára. Mintahogy az őt ért 
mellőztetésért csali az utókor 
adott elégtételt, úgy álmait 
is csak a hatalmat megra-
gadó népakarat valósította 
meg. 

Molnár István 

A vallás elleni harc egyik 
fő területe az egyetemi neve-
lőmunkának, mégis eddig 
elég keveset tettünk azért, 
hogy konkrétan megvizsgál-
juk, mik azok a káros jel-
lemvonások vallásos hallga-
tóinkban, amelyeket a vallás 
jelenlegi körülményeink kö-
zött alakít ki bennük és mi 
ezek leküzdésének az útja. 
Ez azt eredményezte, hogy 
elsősoiban és főleg a világ-
nézeti nevelés eszközeit al-
kalmaztuk az erkölcsi neve-
lés célkitűzéseinek megvaló-
sításában és nem biztosítot-
tunk jelentőségének megfe-
lelő teret a sajátosan erkölcsi 
jellegű ráhatásoknak. Pl. 
nemcsak a világnézeti meg-
győzés segít abban, hogy a 
valláserkölcsöt minél szű-
kebb területre szorítsuk visz-
sza a hallgatók soraiban, ha-
nem fordítva, a közösségi 
szellem kialakításából kiin-
dulva erkölcsi megfontoláso-
kon keresztül is el lehet jut-
tatni a hallgatót a materia-
lista világnézet egyes erköl-
csi elemeinek elsajátításához. 
Ezt az utóbbi lehetőséget 
kellene az eddiginél jobban 
kihasználni. 

Ennek érdekében szeret-
ném megvizsgálni, mik azok 
az erkölcsi normák, amelye-
ket a vallás manapság a hí-
vő egyetemi hallgató elé ál-
lít. Ezeket az embereket első-
sorban s főleg nem az jellemzi, 
hogy jámbor, istenfélő életet 
élnek, templomba járnak és 
imádkoznak, vigyáznak lel-
kük tisztaságára. A vallás 
osztály lény egét tekintve bur-
zsoá ideológiai és mint ilyen, 
a jelenlegi osztályharcban 
nem lehet közömbös: nem 
szűnik meg ideológiai harcot 
folytatni a proletár ideológiá-
val szemben. A helyzet sajá-
tosságánál fogva tehát nem 
azok az oldalai vannak elő-
térben a valláserkölcsnek 
sem, amelyet előbb említet-
tünk. A burzsoá érdekeket, 
mivel döntő harc folyik a 
burzsoá és a szocialista ideo-
lógia között, elsősorban nem 
ezek szolgálják, hanem a 
valláserkölcsnek azok a kö-
vetelményei, amelyek a hit 
védelmével kapcsolatosak. Az 
egyház ma könnyen lemond 
arról is, hogy ezek a hallga-
tók rendszeresen templomba 
járjanak, hogy a böjtöt meg-
tarthassák, stb. De nem 
mond le arról, hogy ezek a 
hallgatók világnézeti kérdé-
sekben az egyház álláspont-

dekeiket a közösség érdekei 
fölé helyezik, stb. Amint lát-
juk, bizonyos individualiz-
mus mutatkozik ebben a 
magatartásban. Az indivi-
dualizmus a burzsoá társada-
lom terméke. Mivel a vallás 
kiszolgálja a burzsoá társa-
dalmat, e tekintetben is jó 
segítséget nyújt azzal, hogy 
az egyén számára saját lelki 
üdvösségének megszerzését 
teszi központi problémává, 
beleneveli az emberekbe 
ideológiai eszközökkel a ka-
pitalista társadalom gazda-
sági viszonyaiban anyagilag 
is megalapozott individualiz-
must. Bármennyire ellentét-
ben látszik állani bibliai ta-
nítás a kapitalista meggaz-
dagodásnak: „ne a földön 
gyűjtsetek kincset, ahol a 
rozsda és a moly megemész-
ti", hanem az égben; az égi 
kincsek gyűjtése mégis ha-
sonló versengést idéz elő a 
hívek seregében, mint ami-
lyet az intelem ellenére itt 
a földön is gyakorolnak. 

A mi társadalmunk gazda-
sági alapjában nincs gyökere 
az individualizmusnak, de 
nem számolhattuk még fel az 
individualizmus gazdasági 
alapjával együtt az emberek 
tudatában meglévő szemléle-
tet. A kollektív tulajdon 
nem hozza meg mechaniku-
san a közösséghez való he-
lyes viszonyt is, ehhez még 
hosszú fejlődésre van szük-
ség. Helyes nevelőmunkával 
kell siettetni ezt a fejlődést. 
A világnézeti nevelés meg-
adja az elvi alapot a közös-
ségi nevelőmunkához. Fel-
tárja az egyén és közösség 
helyes kapcsolatát a szocia-
lista társadalomban. Megta-
nítja a hallgatókat arra, 
hogy a szocialista társada-
lomban az egyén és közösség 
érdekei között nincsenek el-
lentétek. De ez nem elég. A 
hallgatónak a saját, viszony-
lag szűk közösségén belül 
kell ezt megtanulnia. Meg 
kell győződnie róla, hogy 
csak a közösségben képes az 
egyén sokoldalúan fejlődni 
és saját egyéni különös érde-
keinek megvalósítása egyben 
a közösséget is gazdagítja. 
Ehhez pedig az kell, hogy 
maga is bekapcsolódjék a kö-
zösség életébe, amelyet a 
párt és a DISZ irányít. Sa-

ját tevékenysége változtatja 
meg egyéniségét, magatartá-
sát, az emberekhez való kap-
csolatát. Más emberré teszi 
a közös munka, a barátság, 
a szerelem, amely haladot-
tabb társaihoz fűzi. 

Marx azt mondja a „Né-
met ideológia" c. munkájá-
ban, hogy „a kommunista tu-
dat tömegméretekben való 
létrehozásához szükséges, 
hogy az emberek tömegmé-
retekben megváltozzanak", 
ami csakis a gyakorlati moz-
galomban, forradalomban 
történhetik meg. A forrada-
lom tehát nemcsak azért 
szükséges, mert az uralkodó 
osztályt nem lehet másként 
megdönteni, hanem azért is, 
mert a megdöntő osztály 
csak a forradalomban juthat 
el odáig, hogy lerázza magá-
ról a múlt minden szennyét, 
és képessé váljék az új tár-
sadalom megalapozására. 

Marxnak a megállapítása a 
mi mindennapi munkánkban 
is érvényes. Éppen ennek 
alapján mondhatjuk, hogy 
a vallásellenes agitáció mel-
lett döntő jelentőségű a val-
lásos hallgatók közösségi 
munkába való bekapcsolása. 
Csakis ebben a tevékenység-
ben alakulhatnak át a vallá-
sos hallgatók. Ebben a te-
vékenységben alakulnak ki 
az új jellegű kapcsolatok az 
emberek között, tehát az új 
erkölcs is. Fel kell itt hasz-
nálni ezeket a kapcsolato-
kat az emberek átalakításá-
ra. Ennek a tevékenységnek 
legszűkebb és legközvetle-
nebb köre a DISZ-csoport. A 
DISZ-csoport közössége arra 
is alkalmas, hogy érzelmi 
jellegű hatásokat gyakorol-
jon a hallgatókra, akiknek 
valláserkölcsében — mint 
minden erkölcsben — igen 
sok az érzelmi elem. Ez meg-
követeli a DISZ-munka, a 
vezetés legmagasabb színvo-
nalát, világnézeti megalapo-
zottságát. 

Nálunk is a szocializmu-
sért folyó harc teremti a kom-
munistákat. Ha a vallásos 
embertől a kommunistáig 
hosszú is az út, de nem le-
hetetlen, s az egyetemi hall-
gatónak el kell indulnia 
ezen az úton már egyetemi 
évei alatt. 

Sirokmáa Ferencné 
tanársegéd 

Elemzési verseny a Főiskolán 
A főiskolák között évről évre 

ját fogadják el. Mindez meg- _ „ , " . , . 
mutatkozik „ hallMtók. er- ! sz?'Uak "mdesm a nyelvtani 

elemzett versenyt. A szegedi fő-
iskola hallgatói az elmúlt évek-
ben jelentős sikerrel szerepeltek 

mutatkozik e hallgatók, e r 
kölesében is. Korántsem ar-
ról van szó, hogy minden 
va'llásos hallgatónál megmu-
tatkoznak, vagy egyformán • c-ekon a versenyeken: tavaly az 
jelentkeznek a vallás káros ] e!s_5 dllat< tavalyelőtt két máso 
hatásai. Hiszen e hallgatókra 
nemcsak a vallás, hanem 
egész népi demokráciánk f e j -
lődése, hazánk építésének 
üteme, eredményei is hatást 
gyakorolnak, ami erkölcsileg 
is ellentétes irányú. De azért 
elég gyakran mutatkoznak 
olyan vonások egyes vallá-
sos hallgatók erkölcsében, 
hogy húzódoznak a politikai 
közösségi munkától, hogy 
magatartásukkal akadályoz-
zák a helyes értelemben vett 
közösség kialakítását, egy-
más segítését, (ezt valami 
egymásközötti szolidaritással 
helyettesítik), távolmaradnak K '< 

rendezvényekről, egyéni ér- I foglalkoztak, tehát a délelőtti II. 

dik díjat szereztek. A hároméves 
képzésre történő áttérés követ-
keztében az idén nincs végző év-
folyam, s ezért ebben az évben 
elmaradt a főiskolák közötti ver-
seny. A szegedi főiskolán azon-
ban most végez az utolsó esti 
tagozatú csoport. Nem közöm-
bös, vajon ezek a hallgatók el-
érik-e a délelőtti csoportok szín-
vonalát. Ki a kérdés adott külö-
nös érdekességet a most meg-
rendezett főiskolai házi verseny-
nek. 

A verseny első fordulóján 
résztvettek mindazok, akik a le-
író nyelvtan teljes anyagával 

éves és az esti III. évet hallga-
tók. A további fokozatokban a 
meghatározott pontszámot el-
érők indulhattak. 

A verseny mindhárom fokán 
maximálit pontszámú. kiváló 
eredménnyel szerepellek: Ma-
gyart György esti, és Pataki Te-
réz nappali tagozatú hallgatók. 
Jó eredményt értek még el: Imre 
Júlia, Vecsernyés József né, Si-
mor Jánosné esti, Ilrutka Mária, 
K. Szabó Anna. Kosaras Gizel-
la, Tóthpál Józtef, Burnntr Ág-
nes, Svéleez György nappali ta-
gozatú hallgatók. 

Májuséji séta 
Madarait Bvegfuvola-torkából gömbölyödő, nyújtózkodó 

öntudatlan jókedv riad a parkban — kanyarodik, csattan 
a pihés elégedettség ostor-hajlékony füttye, — 
törékeny, kristályos hang-folyó: 
gömbölyödő, nyújtózkodó és öntudatlan. 

Kék-sejtelmű lombok között órákká-dagodó, önfaló percek 
szaporodnak és belerágják magukat az egy végű időbe 
— karórámat hallom: ezer, észrevétlen állkapocs perceg — 
a legöregebb felhajl ik a csillagok kö^é hold-fejével, a semmibe röhög 
kék-sejtelmü lombek között. 

Fekete mélységekből tépett sötétség-darabokat őriz 
s kristályos ágakra réved a villany, 
ragyognak a vízcsepes ágak, korívén bokrok vlrág-paiazsal gyúlnak, 
Illatok selyemszálát fonja a szellő áttetsző lány-keze, csillan 
a levél: csordulásnyl harmatot ad Inni a kéznek, az útnak. 

A bársonyörömű, zöldszfvü, gyenge fűre ne lépi, — 
perzsel a jázmin: engedd szabadon mégis, e frlss-üdeségbe 
röppenni vágyd i f júságod, — vedd tel a gyorsuló szfv ütemét . . . 
ahol törik az ösvény, most fordulbe a Kedves; rohanj, fuss eléje! 
— v igyázz , a zöldszívü, gyenge fűre ne lépj . . . 

Madarak üvegfuvola-torkából gömbölyödő, nyújtózkodó 
öntudatlan jókedv riad a parkban — kanyarodik, csattan 
a pihés elégedettség ostor-hajlékony füttye, — 
törékeny, kristályos hang-fo lyó: 
gömbölyödő, nyújtózkodó és öntudatlan. 

1956 május 
Magyar Vincze László 

DISZ-hírek 
A DISZ csereüdiiltetési ak-

ciójában a nyár folyamán 
Szegedről összesen 18 egye-
temi és főiskolai hallgató 
utazik kéthetes üdülésre 
Lengyelországba. Ütjük Bal-
tikum, Gdanszk, Varsó, 
Krakkó, Zakopáne-on keresz-
tül vezet. 

• 
A bölcsészkari pártszerve-

zet vezetőségének tagjai he-
tenként három alkalommal: 
hétfőn, szerdán, pénteken fo-
gadó órákat tartanak, melye-
ken válaszolnak a párttagok 
és hallgatók kérdéseire. • 

A Juhász Gyula Diákott-
honban érdekes kezdetni -
nyezésként megindult a „Sza-
bad Fórum". Az erre rend-
szeresített füzetbe a hallga-
tók és az otthon dolgozói be-
jegyezhetik ötleteiket, javas-
latalkat. 

Július elején 20 bölcsész-
I kari diszista indul csehszlo-
I vákiai kirándulásra. Az ott 
! töltött két hét alatt megte-
i kintik Prága, Karlovy-Vary. 
| és az óriás-hegység stb. ne-
vezetességeit. 
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Mit hozhat az őszi forduló? 
'A Kinizsi el leni g y ő z e l e m óta a 

Ha ladás két ba jnoki - mérkőzést 
játszott . A z e redmény : v e r eség 
Pécsett és döntetlen a Sa l g ó t a r j án 
el len itthon. Szegeden. Ennek kö-
vetkeztében a csapat a zömné l 
e g g y e l kevesebb Játékkal, nyolc 
ponttal a táblázat utolsó előtti 
helyén áll. N a g y j á b ó l a ba jnokság 
fe lénél tartunk, korai vo lna te-
hát még a végk i f e j l ődésre gondo l -
ni. hiszen nem lehet tudni, mit 
hoz az e lkövetkezendő t i z enegy 
forduló. M é g i s b i zonyos f e j l emé-
nyekkel már most Is több-kevesebb 
va lósz ínűségge l lehet számoln i , s 
ezek a lapján le lehet s zögezn i , 
hogy a Ha ladás he lyzete meg lehe-
tősen nehéz. 

Szembe kell nézni azza l a tény-
nyel hogy a csapatnak a kiesés 
ellen kell küzdenie 

s ez nem a l e gmegnyug ta tóbb . 
U g y látszik, hogy a bentmaradas-
hoz 18-20 pont kell m a j d , külö-
nösen akkor, ha a Szombathe ly 
végérvényesen leszakadna s a n a g y 
csapatok továbbra is meg lepetés-
szerűen hullatnák el a ba jnok i 
pontokat. Ez v iszont annyit je lent , 
hogy a hátra lévő tizenkét mérkőzé-
sen a Haladásnak 10—12 ponlnt 
kell szereznie. Ebből fe l tét lenül 
reál isan megszerezhető hét pont, a 
Pécs, a Ta tabánya , a Csepel és a 
Ep Vasas elleni itthoni mérkőzé-
seken A maradék három, i l le tve 
_ - b iztonsági okokból öt — pontot 
Ittt-on a Honvédtó l és a Vörös Lo -
bogótó l kel lene e lvenni és idegen-
ből elhozni. A fe ladat mego ldása 
nem lehetetlen, de a l e gnagyobb 
fokú erőki fe j tést i gény l i , azt a 
lelkesedést és küzdőképességet , 
amelyet a Ha ladástó l a kritikus 
pi l lanatokban sokszor tapasztaltunk 
már. 

P i l l anatny i l ag a csapat rossz for-
mában van . Ezt a pécsi mérkőzés 
éppenúgy megmutatta , mint a Sal-
gó ta r ján elleni itthoni fé ls iker és 
legutóbb a Kecskeméti Dózsáva l 
szemben az e g y g ó l o s győze l em. A 
csatársor balszárnya mindhárom 
esetben fe lmondta a szo lgá la to t , a 
fedi-zetpár hul lámzó Játékot muta-
tott s Pécsett a véde lem is b izony-
talankodott. Nehézségek minden 
csapatrésznél vannak. a három 
mérkőzés összesített gó la ránya 
(1:2) azonban arra mutat, h o g y a 
f i gye lmet e lsősorban a csatársorra 
kell fordítani , s éppen ezért a to-
vábbiakban a csatárokkal kapcso-
latban tapasztaltakat k ívánjuk e l e - , 
mezni. annak tudatában persze, 
hogy ez az e l járás több vonatko-
zásban szükségszerűen egyo lda lú . 
Melyek azok a tények, amelyekből 
kiindulunk? Lege lőször is a i a 
konkrétum, hogy 

a Haladás t f z ba jnoki mérkőzé-
sen összesen nyolc gó l t lőtt, 

ebből a csatárokra azonban csak 
hat esik. A szám kétségbeej tően 
alacsony, akárhogy nézzük is. Má-
sodszor pedig leszögezhet jük, hogy 
a csatársornak az idény e le jén 
a balszárnya vo l t rossz, az utób-
bi hetekben a jobbszárnya , v agy i s 
egvségesen nagy j ábó l Jó tormában 
lévő csatárokkal a Ha ladás az 
idén bajnoki meccset m é g nem 
Játszott. Ez is tény. egyben azon-
ban az első tény. a rendkívül i 
g ó l s z egénvség oka is. N e m gon-
dolnánk. hogy a tartósan rossz 
forma kondicióbel l h iányosságra 
vezethető v issza, Gi l lcz sorozato-
san g y e n g e Játékát például az-
zal magyaráznánk , hogy a f iatal 
és igen tehetséges Játékos e lvesz-
tette önbiza lmát , a szinte bele-
törődött abba a te l jesen téves 
f e l f ogásba , hogy az N B I . köve-
te lménveinek nem tud meg fe l e ln i . 
Ezt a fonalat tovább folytathat-
nók de szükségtelen a részletek-
be belebocsátkozni : bzonyos, hogy 
egyéni és egyénenként mego ldandó 
problémákról van szó. amelyeket 
az edző fel tud és fe l Is f o g szá-
molni. A tulajdonképpeni l ényeges 
kérdés ugyanis nézetünk szerint 
nem itt van, hanem elvi termé-
szetű s a Játékfel fogás, a Játék-
rendszer területére tartozik. Ez-
zel kapcsolatban röviden a múltra 
is utalni kel l . A Ha ladás csatár-
s o r i Jeny Rudol f tó l a Vö rös Lo-
bogó . i l letve a régi M T K moder-
r.irált stílusát tanulta meg . s az 
N B I l -ben is általában ezt i gye -
kezett Játszani. Jeny elképzelésének 
az volt a h ibája , h o g y o lyan csa-
társorral akarta az emiitett stí-
lust játszani , amely tudásbeli , 
futbal l- intel l igenciabel i és tech-

nikai okoknál f o gva a v é r t köve-
te lményektől legtöbbször e lmaradt , 
s az e lképzelésnek csak a- töredé-
két tudta megva lós í tan i . Lakat 
Ká ro l y a csatársort a l egmoder -
nebb f e l f o gás szer int akar ja Ját-
szatni . a vá logato t t csatársorának 
meg f e l e l ően . (Záró je lben m e g j e -
g y e z v e : kétségesnek tart juk, va-
jon ezt a stílust lehet-e sa já tosan 
m a g y a r st í lusnak nevezni? n é z e -
tünk szer int a csúcspontján l é vő 
m a g y a r vá l oga to t t stílusa vo l t e z , 
melyét a csatársor és az e g y i k ' f e -
dezet egyén i képességei tettek le-
hetővé, amelye t azonban a Hon-
véd k ivéte léve l egyet len klubcsa-
pat sem tudott Igaz i f o rmá jában 
Játszani. ) A z e lképzelés i g *n j ó , 
csakhogy két bökkenője v j n . A z 
egy ik az — s ennek kiküazöbö-
lése csupán W o kérdése vo lna — . 
hogy az átmenet m ind ig zökkenők-
kel Jár. A málsik, súlyosabb ne-
hézség v iszont az. hogy a ren-
delkezésre á l ló Játékosok tudását 

-ez az e lképze lés la megha lad j a . 

Mit mutat ugyanis a tapasz-
talat? 

Az t — lásd a Sa l gó ta r j án és a 
Kecskemét el leni mérkőzéseket — , 
h o g y a hátravont középcsatár , 
azaz gyako r l a t i l a g harmadik fede-
zet révén a csapat mezőny f ö l ény t 
harcol ki, a mezőny fö l ény t azon-
ban a kapu előtt nem tudja ki-

h a s z n á l n i apnál kevésbé, mert e 
mego ldás következményeképpen az 

e l lenfé l v éde lmt a Ha ladás négy 
csatáráva l szemben általában em-
ber fö lénnyel rendelkezik. A vá l oga -
tott támadásainak átütőképességét 
többek között az biztosította, hogy 
támadáskor legtöbbször két kö-
zépcsatár Is vo l t (Cz ibor szere-
pére g o n d o l v a ) s az egy ik fedezet 
hatodik csatárként működött . A 
hat csatár következménye ember-
fö lény . szemben a Ha ladásná l lá-
tottakkal. A z tehát a m e g g y ő z ő -
désünk, h o g y a csatársort — a 
m e g l é v ő erőkkel számot v e t v e — 
számára meg f e l e l őbb rendszerben 
kel l já tszatni . Ny i l ván nem va la -
mi gyökeresen ú j mego ldásra gon-
dolunk, hiszen erre nincs Idő. Ar -
ra azonban van mód, hogy a most 
következő három heti szünet alatt, 
s a továbbiak során is az edző i 
e lképzelés a reál is lehetőségekhez 
o l y mértékben adaptáltassék, 
amely az eredeti e l gondo lás végre -
haj tható e lemeit meg ta r t j a , ugyan-
akkor azonban arra is ügye l , hogy 
a megva lós í thatat lan követe lmények 
helyett ne semmi sem történjék, 
hanem az adottságok max imál i s 
k ihasználása. (Er re a kérdésre leg-
köze lebb a gyakor la t szempont já -
ból is v issza fogunk térni . ) 

Bízunk az edzőben és bízunk a 
csapatban és remél jük, h o g y 8 
j e l en l eg e l é g g é ba l jós la túan go-
m o l y g ó fe lhők nem az Idény vé -
gé r e osz lanak m a j d el, hanem már 
a következő mérkőzéseken. 

H. E. 

A Főiskolások sportélete 
EZ A TAVASZ a győzel-

mek tavasza volt a főiskolá-
sok számára. Bizony. Jóleső 
érzés erre gondolni, erről be-
szélni, erről írni. Különösen 
jóleső érzés ez azér t mert azt 
hiszem, bátran mondhatom, 
ezen a téren sem maradunk 
le kulturális eredményedriktől 
Ez világosan bizonyítja, hogy 
nem egyoldalú emberek i fia-
taljaink. 

Az ősszel bizony sok nehéz-
séggel kellett sportolóinknak 
meebírkózniok. hiszen majd-
nem valamennyien „újoncok" 
voltaik, eddig nem sportoltak 
rendszeresen, versenyszerűen. 
Most pedig jóformán még 
meg sem alakultak a csapa-
tok. máris részt kellett ven-
niük a különböző bajnoksá-
gokban. Ehlhez pedig igen ke-
mény edzésekre, kitartásra, 
akaratra volt szükség. Nos, 
ebben nem is volt hiány. Ke-
ményen dolgoztak a „gyere-
kek". A z eredmény hamaro-
san kezdett mutatkozni. Az 
őszi egyetemi bajnokságokon 
mind a torna, mind az atléti-
kai számokban elhoztuk a 
bajnokságok zömét, s össze-
tettben az első helyre kerül-
tünk. 

A MUNKA nem szünetelt a 
„holt idényben", a télen sem. 
Minden este zajos vo l ta tor-
naterem, sportolóinkat felké-
szülve érte a tavasz. Hogy 
nem volt hiábavaló ez a mun-
ka. azt a tavaszi egyetemi baj-
nokság bebizonyította. A z 
eredmény még jobb volt. mint 
ősszel. Valaki kívülálló meg 
is jegyezte: „Nem egyszerűbb 
lett volna a díjakat egyene-
sen a főiskolára szállítani?" 
Ügy hiszem, ez volt szá-
munkra a legnagyobb elisme-
rés. Ezt meg is érdemelték 
sportolóink, hiszen annyira 
szívügyüknek érezték intéze-
tünk hírnevét, hogy pl. a 
4x100-as női és férf i váltónk 
tagjai egy napot féláldozva 
tavaszi szünetjüfcbőL április 
4-én Szegeden maradtak. 

hogy színeinket képviseljék a 
felszabadulási váltó futáson. 

MÁJUS 18—20 KÖZÖTT 
rendezték meg Pécsett a ha-
gyományos Főiskolai Sparta-
kiádot. Ezeken a versenyeken 
az egri. pécsi és saeaedi pe-
degógiai főiskolák és a buda-
pesti Gyógypedagógiai Főis-
kola fiataljai vettek részt. Л 
bajnakságok a labdajátékok-
kal kezdődtek. Itt a lányok 
tettek ki magukért. A döntő-
ben kemény küzdelem után 
megverték a pestieket s ígv 
a röplabdások 10 aranyérmét 
ők vehették a kezükbe. Ezen 
a mérkőzésen is. mint mindig 
ezekben a napokban az egész 
„delegáció" együtt volt. s 
mindent elsöprően hangzott a 
„Hajrá, Szeged!" Az atlétikai 
versenyeket az eső ellenére is 
végigdrukkoltuk. Igaz. be is 
rekedtünk. De olyan kellemes 
érzés volt majdnem mindig 
szegedit látni a dobogón. S cz 
csak újabb lelkesedést váltott 
ki. Kik voltak a legjobbak? 
Azt nehéz volna megmondani. 
Péch Marika „csak" öt érmet 
hozott haza. Papp Imrének is 
jutott egy fé l marokkal. Vízi 
Icának спея a zsebe volt ki-
csi, hogy mind cl tehesse. Sok 
nevet lehetne még felsorolni, 
hiezen mindannyian becsület-
tel megálltaik a helyüket. 
Igaz, nem volt összesített 
pontverseny, de ahogy szá-
molgattuk, a másik három fő-
iskola a bajnokságok és he-
lyezések egyharmadán osztoz-
hat meg. 

MINDEHHEZ még csak né-
hány szót. Soha nem értünk 
volna ей iiyen eredményeket, 
ha a Testnevelési Tanszék 
nem végez olyan megfeszített 
munkát, mint amilyent vég-
zett. Kardos elvtárs és Hor-
váth tanárnő szinte minden 
este bent voltak, hogy fog-
lalkozzanak versenyzőinkkel. 
Szinte hozzá nőttek a torna-
teremhez és a pályához. Volt 
szív ebben a munkáiban. Mi 
is őszirtte szívből mondunk 
ezért köszönetet. 

Horváth Mihály 

Szeged városfejlesztése 
a második ötéves tervben 

A második ötéves terv 
irányelveinek tervezete így 
említi városunkat: „Gondos-
kodnunk, Jcell Szeged város 
jelentőségének, megfelelő fej-
lesztéséről". A célkitűzést 
örömmel olvasták a város 
dolgozói és mindenhol nagy 
érdeklődéssel vitatták is azt. 

A N A P O K B A N egyete-
münk földrajzi intézete több 
intézettel összevont nyilvános 
tanszéki értekezleten vitatta 
e nagyjelentőségű kérdést, 
ahol Szeged városfejlesztésé-
re sok javaslat hangzott el. 

Ahhoz, hogy városunk f e j -
lesztéséről komolyan beszél-
hessünk. elengedhetetlen fel-
tétel Szeged településbizton-
ságáról gondoskodni. A z is-
mételten jelentkező vadvízve-
szedelem és a visszatérő ta-
lajvíz-kérdés, a belvízrende-
zés gyökeres végrehajtását 
sürgeti. K i kell építeni és bő-
víteni a Holt-Tiszán az át-
emelő rendszert és a hozzá 
kapcsolódó levezető csatorná-
kat. Ugyancsak a város fe j -
lesztését kell. hogy megelőz-
ze a Szeged feletti kereszt-
gátak és a felsőtiszaparti fő-
védvonal megerősítése az ár-
védelmi biztonság érdekében. 
A mélyenfekvő lakótelepek 
belvízrendezése szintén alfája 
a kédesnek. 

A z ELÖZÖ alapkérdések 
megoldásához kapcsolódik a 
városi belterület elavult csa-
tornahálózatának kicserélési., 
az ipari üzemek szennyvíz-
tisztító berendezésekkel való 
felszerelése. Hányszor öntötte 
már él heves záporok alkal-
mával a szennyes víz váro-
sunk mélyenfekvő területeit, 
pincéit, sőt lakásait. 

Biztosítani kell Szeged jobb 
vízellátását. A víztakarékos-
ság érdekében szét kell vá-
lasztani a város alatti vízadó 
rétegcsoportok funkcionális 
szerepét. A z öntözőgazdálko-
dást (pL Újszegeden), a M Á V 
és a vízigényes üzemek ellá-
tását pedig folyóvízre kelle-
ne alapozni. A város alatti 
rétegvízkincs felbecsülése ér-
dekében el kellene készíteni 
a város mélygeológiai szelvé-
nyét. 

A jobb vízellátáshoz kap-
csolódik az öntözőrendszerek 
kiépítése a város területén. 
A kénlés a Tisza-csatornázás-
sal. Újszegeden és a Maros-
szög területén pedig a belvíz-
csatornázással kapcsolódik 
szorosan. A z újszegedi mély-
rétegű öntéstalajon kitűnő le-
hetőség kínálkozik a primőr 
növények termesztésére, A 
konyha- és viráskertészet f e j -
lesztése igen fontos városi ér-
dek. Az újszegedi faiskolák-
ból az egész országot el tud-
nánk látni gyümölcsfákkal. A 
korai földiepret pedig a kül-
föld is szívesen vásárolja. A 
városkarnyéki öntözött fű-
szerpaprika termesztésének 
növelése pedig fontos országos 
érdek. 

NEM K IS JELENTŐSÉGŰ 
kérdés Szeged lakossága 
jobb ellátása sziempontjából 
az egész városterületre kiier-
jedő gázellátás biztosítása 
sem. 

A szegedi lakáshelyzet 

nagyságrendi felmérése ered-
ményeként nagyobb lendület-
tel kell folytatni a lakásépí-
tést. A nedves és egészségte-
len lakások mielőbbi restau-
rálása, a lakászsúfoltság meg-
szüntetése. a természetes sza-
porodás és a városba vándor-
lás lakásszükséglete kielégíté-
se a megoldandó feladatok. 
A szegedi súlyos lakáshelyzet 
megoldása a második ötéves 
terv első két évében évi 950 
körül, későbbi években kb. 
500 lakástermeléssel lehetne 
tökéletesen megoldani. Elő 
kell tehát minél hatásosabban 
segíteni az állami bérházal'., 
a saját erőből és államilag 
támogatott családiházak. szö-
vetkezeti lakásépítés minél 
nagyobbütemű építését. 

SZEGED CENTRUM jelle-
gének fokozása ¿rdekében a 
városhoz kapcsolódó távolsági 
utak elsőrendüsitése fontos 
városfejlesztési feladat. 

Nem utolsósorban kell meg-
említeni városunk iparosítá-
sát, amelynek előfeltétele az 
yiparvágány elkészítése és a 
' ¡közúti feltárás elvégzése. A 

konzervipar bővítése mellett 
főként az alapos szakképzett-
séget és kevés nyersanyagot 
igénylő finom-gépipari, mű-
szeripar- optikai- és fotócik-
keket gyártó üzemek létesíté-
se lenne kívánatos. Mezőgaz-
dasági iparok közül elsősor-
ban a szeszgyártás és cvtkor-
ipar, illetve az előbbire és 
egyéb nyersanyagokra tá-
masz kodóan a vegyipar és 
gyógyszeripar egyik-másiK 
ágának létesítése ugyancsak 
megfontolandónak látszik. 
Egyetemünk Európa-hírű ké-
miai intézetei ezeknek az ipa-
roknak értékes segítséget 
nyújtanának 

U G Y A N C S A K a város 
centrum-jellegét fokozná az 
egyetemi városnegyed kiépí-
tése. E célból mielőbb el kel-
lene készíteni összegyetemi 
vonatkozásban a szegedi 
egyetem városnegyed műsza-
ki tanulmányát az ÉM Vá-
rosépítési Tervező Vállalattal, 
hogy a két évtizede vaiudó 
kérdés a végre reális sikra 
helyeződjék. 

Pálmai Mátyás 
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A PEDAGÓGIAI FŐISKOLA 
nyelvészeti tanszékének hang-
színházi együttese részleteket 
adott elő a Csongor és a Tündé-
ből, a Főiskola DlSZ-szervezeté-
nek rendezésében. A darab 
nyelvi-stilisztikai vonatkozásairól 
Benkő László főiskolai tanár tar-
tott bevezető előadást. Közremű-
ködtek: Borcsiczky Margit, Ip-
kovich Ferenc, Patik Teréz, Si-
mor Jánosné és Svélecz György 
hallgatók, 

• 
S. HEKSCH ÁGNES egyetemi 

lektor: Kazinczy Ferenc és II. 
József művelődéspolitikája című 
tanulmányának 34 oldalas rész-
letét közölte a Pedagógiai Szemle 
legújabb száma. A tanulmányt a 
Tudományos Akadémia II. osz-
tályának neveléstörténeti albi-
zottsága jutalomban részesítette. 

• 

GREGUSS PÁL PROFESZ-
SZORT „A ma élő nyitvatermő 
fák anatómiája" — című dolgo-
zatáért a TMB a biológiai tudo-
mányok doktorává minősítette, 

• 

A BÖLCSÉSZETTUDOMÁ-
NYI KAR Idegennyelvű Lekto-
rátusa ez évben is megrendezte 
az orosz szakszövegfordítási ver-
senyt a magyar történelem és a 
történelem—magyar szakos hall-
gatók számára. A versenyén ösz-
szesen 27 hallgató vett részt va-

lamennyi évfolyamról A bíráló 
bizottság, melynek tagjai Be-
nedek Nándor tanársegéd, Ra-
konczai János vezetőlektor és 
Heller Manfréd lektor voltak egy 
második, két harmadik és há-
rom negyedik díjat adott ki, és 
az alábbi sorrendet állapította 
meg: 

Papp Lajos II. éves hallgató 
II. díj, 150 F t 

Krupa András ül . éves hall-
gató III. díj, 100 Ft. 

Kultsár Péter III. éves hallga-
tó III. díj, 100 F t 

Farkas D. Ferenc IV. éve« 
hallgató IV. díj, 50 F t 

Mészáros Júlia III. éves hall-! 
gató IV. díj, 50 F t 

Kosjár Márton I. éves hallgató 
IV. díj, 50 F t 

» 
A SZEGEDI PEDAGÓGIAI 

FŐISKOLA május hó 16-4n tar, 
totta légoltalmi nagygyakorlatát 
Az Oktatásügyi Minisztérium; 
valamint a szegedi Légoltalmi 
Törzsparancsnokság kiküldöttei 
elismeréssel nyilatkoztak az ön-
védelmi egységek munkájáról. Az 
egységek közül különösen ki-
emelkedett az egészségügyi és 
a figyelőrendfenntartó egység 
munkája, melyek példamutatóak 
voltak. A nagygyakorlat hű tü-
körképe volt a főiskolai légoltal-
mi szervezet egész évi szorgal-
mas, lelkiismeretes munkájának: 

S Z E G E D I EGYETEM 
A Szeged i Tudományegye tem, Or -
vosegyetem 4* Pedagóg i a i Főiskola 

lao la 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

K iad la : A z M D P Egyetemi te Fő-
iskolai Pár tb izot tsága. a Tudo-
mányegyetem rektora, az Orvos -
egye t em dékánla, a Főiskola i ga z -
ea tó la . a D I S Z és a Szakszerve-

zetek 

Szegedi Nyomda Vállalat l 
Felelős vezető: Vlneze G y ő r é » 

A szovjet tudomány szakem- . m 1 Í j » n 1 • . ^ j nagyrabecsülik a szegedi I. sz; 
berei é v e k óta fáradoznak azon; LtllOQCLMlS CL KOltUSl JTaVlOV'inteZetbeTl Belklinika vezetőjét, Hetényi 
hogy a tudományos kutatás mi- O akadémikust, aki a corticovis-
nél közvetlenebbül segítse az k ö v e t k < a á f c E z z e l M e ] j 4 r 4 s s a l folytatják abban az irányban is, kutatások is folynak. Fjodorov ta azokat az 1936-os év elején, cerális patológia kérdéseivel kap-
ipart es a mezőgazdáságot A u ^ q & h u . h o g y v a j o n l e h e t . e tóbb állatkísérletei PL azzal a pro- a halála előtti hetekben. Egy c s o l a l b a n a Szovjetunióban is 
koltusi intézetben „a feltételes s 7 Q n n ^ ó f á s n a p o t k é t h a t . r á c i 6 n - t ^pi teni a gyorsított blémakörrel foglalkoznak, hogy jókora vitrinbe beállították fű imén ,óz ta « Pavlov, f.zioló-
reflexek fővarosába« erdekes ^ ^ ugyancsak organikus ritmust, azaz a napi látható-e valamelyes összefüggés Pavlov kedves kerékpárját is. g l a t" Koltusi könyvtarában meg-
es eredményes módszereket lat- h a l 6 r á s é j s z a k á r a y 0 5 Z t j á k . M i k é l s z e r i tojást? a test szöveteinek elrákosodása Megtekintettem azt a híres ta- m u , , a t t a k V o fp'es l F™nc 'deg-
tam azzal kapcsola ban hogy a z j > ? Rokorina teheneken végez- és az idegrendszer reaktivitásé- náoskozótermet, ahol Pavlov ve- -akl i 9 3 ^ " 
miképpen lehet a reflextant és a ' v i l i i g tetfeltótelT,^ nak típusa között? zetésével az intézet kutatói » X V ' > ™ . k o z . Fiziologiai 
neurológiai ismereteket a gazda- Ismeretes, hogy a világosság "¡t ieiteteies renex KiserieicKet, / , ,. . , • , , .. „ . „ .. Kongresszus alkalmával ott járt 
sági hasznosság szolgálatába ál- és sötétség, az éjszaka és a amelyek szintén kapcsolatosak a E hatalmas kutatóintézetben ^ d e n héten osz- p a v l o v v a , r e n d s z e r e s e n l e ' v e . 
litSii n a p p a l á l l a n d ó váltakozásaihoz gazdaság, hasznossággal, a tej- sok ezer a kísérleti állatok szá- ¿ W megvitasák leg- ^ 

A koltusi intézetben külön la- alkalmazkodik az organizmus fi- Hozam emelésével. Nagy preci- ma Érthető, ha azokat féltve » ^ ¡ ^ k»zelmú№an fejTzte be^anulmá-
boratórium van a háziállatok fi- ziológ.ai ritmusa. Ha meggvor- "lássál folytatják a Gub.n- es óvják betegsegektől, jarvanyve- E tanácskozások i ^ n termeke- koltusi intézetben Bikov 
z i o l ó S a^omesztikáció ku- sítjuk a nappalok és éjszakák Szmaragdova-féle méh-kísérlete- szélvtől Az óvintézkedésekre nyék vo luü.mo I : je^zokonyyi a k a d é m i k u s v c 7 c t ó s ó v c l ; Koltusi 
H t á s r szolgálatára. Az intézet- váltakozását, akkor gyorsul az ket, amelyek már a harmincas jellemző, hogy minden laborato- anyagát nehany eve három ko- k o r i M t o t ó j a H a r l h n u 

S i e n S m é g egy jókora ál- élettani ritmus is, amelynek évek elején elkezdődtek és ame- num porta-szobájában^ cipőt kell tétben adta k , a Szovjetunió Tu- P ^ q d i J T l ldománve^e-
hmi gazdaság is csatlakozik, többek között az a következmé- lyek Froloy népszerű leírásaiból cseréim és fehér köpenyt felven- dományos Akademiaja. , e m Neveléstudományi-LéiekTani 
ahol tömegesen próbálják alkal- nye, hogy a kísérletnek kitett nálunk is ismeretesek. Egy má- m, utcai ruhákban senki sem A koltusi-telepen jelentós I n l é z e t é „ e k aspiránsa és aki jc-
mazni a Jvnkorlatban a labora- tyúkok bizonyos kondicionálás s.k kíserletsorozatban a selyem- lephet a belső termekbe. Az építkezéseket Iattam. Az intezet , e n ] Leningrádban tanul, 
tó l i megfigyeléseket után minden kivilágított hat hernyók viselkedéset k°ndioo- egyik majomkíserletekkel fog- vezetője felvilágosított, hogy a A k o I l u s i P a v l o v . i n t é „ t a o k 

Mintegy három éve folytatnak órában, minden -„tyúk-nap" al- náljak ugy hogy a selyemgubót lalkozó laboratonumot azért ha,od.k oteves tervben sok uj c l v j é s m ó < W b e l i i n d i t ó s t 

kísér leXt tyúkokon, a tojás- kalmával tojnak egy tojást, azaz maguk korul nem a hosszas, kö- nem nézhettem meg, mert egyet- laboratórium, epulettel és a tu- a d o W a z o t t m e g f o r d u l ó l c n , 
hozam emelésére. Az állatok naponta kettőt Ez a tojáshozam sépen horpadt alakura hanem len állat grippeje miatt az egesz dományos asszisztencia száma- a m c r i k a i , magyar és egyéb szak-
o l v ^ épületben vannak, aho- duplájára növelését jelenti. Per- gömbalakuva szövik A gomb- épületet lezártak. ra uj lakóhazakkal bővül Kol- r m b e r e U „ ek , kutatóknak. A 
vá napfénv nem hatol be, a nap sze, ez a folyamat nem olyan alak megkönnyíti a legombolyi- Meglepett az az őszinte ke- tusi. Koltusiban töltött rövid idő alatt 
sugárzását" speciális reflektorok- egyszerű, mint a leírása. Egyes ta»t, nem szakad annyiszor a gyolrt, amivel körülveszik a te- Örömmel hallgattam, amikor én is számtalan benyomással 
kaí pótolják. Hat órányi idölar- állatok élettartama megrövidül, selyemszal. t- - •lo'-n/ói I. P. Pavlov em- az intézet kutatói a magyar gazdagodtam, így lett számomra 
tamra megvilágítják a ketrece- fokozottan kell táplálni azo- A koltusi-telepen a mozgások- lékét. Egykori dolgozószobája szakemberek munkásságáról be- a szovjetunióbeli út legnagyobb 
ket, ezt hat órányi sötétség kö- kat, igen bonyolult és precíz kai kapcsolatos feltételes reflex- va.oságos házi múzeum, a szo- széltek. Ismerik a pécsi Lássák élménye a koltusi kutatóintézet 
veti. A reflektorok hat óra idő- kísérleti feltételeket kell terem- kísérletek és a gazdasági hasz- ha berendezése, az íróasztalon professzor munkásságát a ma- meglátogatása, 
tartamra ismét felgyulladnak, teni. Mindenesetre az alapkísér- nosságú megfigyelések mellett lévő tárgyak ma is úgy állnak, gasabb idegtevékenység egyes T Király József 
majd ismét hat órányi sötétség letek sikerültek, a kísérleteket farmakológiai és orvosi jellegű ahogyan a nagy tudós használ- részletkérdéseivel kapcsolatban, adjunktus 


