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A DISZ igaz eszményképet állit ifjúságunk elé: a sze-
mélyi kultusz helyett a száz esztendeje diadalmaskodó 
kommunista eszmét, s a pártot, ennek az eszmének c. 
megtestesítőjét. 

(Szabad Nép 1956. június 12-i számából.) 

À külföldi tudományos tanulmányutak 
néhány tapasztalata 

A -Szegedi Egyetem« időről 
időre rövid cikkek formájá-
ban számot ad egyik-másik 
professzorunk külföldi tanul-
mányútjáról, vagy a szegedi 
egyetemen tett külföldi láto-
gatásokról, máskor viszont 
egyes kutatóink élményszerű 
beszámolóit hozza. Ezúttal a 
Szerkesztőség felkérésére a 
szegedi egyetem több profesz-
szorának legújabb külföldi 
tanulmányútjai alapján gyűj-
tött általános tapasztalatok-
kal kíván e cikk foglalkozni. 

A TANULMÁNYUTAK 
CÉLKITŰZÉSEI. 1. A leg-
gyakrabban nemzetközi jelle-
gű tudományos kongresszu-
sokon vesznek részt profesz-
szoraink. így pl. Szőkefalvi 
Nagy Béla a szovjetunióbeli 
összszövetségi matematikai 
konferencián, Szabó Zoltán, 
Fodor Gábor és Kiss Árpád 
professzorok a Német Demok-
ratikus Köztársaság 1955. és 
1956. évi vándorgyűlésén vet-
tek részt és tartottak elő-
adást. — 2. A tanulmányút 
másik formája egy meghatá-
rozott, vagy kisszámú egyete-
mi, vagy kutató intézet meg-
látogatása módszertani ta-
pasztalatok átvétele céljából, 
amelyet rendszerint kollok-
viumokkal is egybekötnek. 
(Kollokvium szűkebb egyete-
mi keretben tartott szakmai 
előadást jelent.) Ilyen kuta-
tási beszámolót tartott mosta-
nában Kiss Árpád akad. lev. 
tag Leningrádban, Szabó Zol-
tán akad. lev. tag az elmúlt 
év folyamán Lipcsében, Jená-
ban és Berlinben, Fodor Gá-
bor akadémikus Münsterben, 
Baselben. Zürichben és így 
tovább. Ez az előadási forma 
különösen alkalmas a tudo-
mányos problémák alapos 
megvitatására. — 3. Megha-
tározott tudományos témák 
megbeszélése céljából össze-
hívott szimpozion, erre példa-
képpen megemlíthetjük a 
montpellieri egyetem által ez 
év áprilisában, majd a Société 
Chimique de Francé által Pá-
risban ez év májusában ren-
dezett sztereokémiái szimpo-
ziont, amelyen alulírott vett 
részt meghívottként. — 4. A 
szimpozionhoz hasonló, meg-
határozott célú tudományos 
összejövetel a tudományos 
konferencia bizonyos faj tája . 
Ezek különösen a népi de-
mokratikus országok és a 
Szovjetunió területén ismere-
tesek. Példaként megemlít-
hetjük az ez év májusában 
Liblicében, a Csehszlovák 
Köztársaságban rendezett 3 
napos nemzetközi találkozót, 
amelyen a Szovjetunió és a 
népi demokratikus országok 
vezető szerves kémikusai e 
tudományterület fejlődésének 
és továbbfejlesztésének elvi 
kérdéseit vitatták meg. En-
nek nyomán e nemzetközi 
együttműködés a korábbinál 
sokkalta konkrétabb formát 
öltött, a tapasztalatátadás 
rendszeresebbé vált, a közös 
szimpozionok tartása, az 
egyes speciális szűkebb szak-
területek fő feltételeinek 
megfelelően, céltudatosabban 
alakult ki, mint korábban. Az 
utóbbi típusú gondolatcsere 
azzal az örvendetes ered-
ménnyel járt, hogy a szóban-
forgó országok kutatói fel-
mérték külön-külön, de meg-
határozott szempontok sze-
rint, tudományterületük állá-
sát és összefoglalták a saját 
országukban elért kutatási 
eredményeket, feltárva egy-
ben a tudományos munka ob-
jektív nehézségeit is, mind 
methodikai, mind pedig egyéb 
területen. 

HASONLÓKÉPPEN fontos 
nemzetközi eszmecseréken a 
felsőoktatás egyes kérdéseit 
is megvitatják. Így pl. éppen 
e cikk alapját képező jelen-
tések egyikében Szabó pro-
fesszor ismertette a csehszlo-
vák iskolaügyi minisztérium 

vezetőivel folytatott eszme-
csere eredményeit a vegyész-
képzés problémáival kapcso-
latosan. Nemzetközi rendsze-
res eszmecsere e téren azon-
ban eddig nem jött létre, 
holott tapasztalataink szerint 
a felsőoktatás problémái vi-
lágszerte fennforognak, így e 
cikk írójának szűkebb szak-
területén sem megoldott kér-
dés s tegyük hozzá, nemcsak 
Magyarországon nem az, a ve-
gyészképzésben az elméleti és 
gyakorlati tárgyak oktatásá-
nak aránya, és így tovább. — 
5. A tapasztalatcserének egy 
magas színvonalú formája az 
olyan jellegű előadássorozat 
megihalüga'tása, mint pl. az Ox-
fordban 1955 őszén megtar-
tott kvantummechanikai kur-
zus, amelyen egyetemünk ré-
széről Pauncz Rezső docens 
vett részt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia támogatásá-
val. Az itt elhangzott előadá-
sok nagy segítséget nyújtot-
tak a kémiai szerkezetelmé-
let területén fennforgott prob-
lémák közötti eligazodásban s 
egyben a népi demokratikus 
országok tudósai és a nyu-
gati országok kutatói között, 
éppen az elméleti fizikai né-
hány vonatkozásában, ennek 
eredményeképpen jelentős 
közeledés jött létre. 

EREDMÉNYEK. A felsorolt 
célkitűzések, amelyek eléré-
se érdekében egyetemünk 
jónéhány professzora aktív 
munkát végzett a közelmúlt 
időszakban is, magukban fog-
lalják tulajdonképpen már 
az eredményeket is. Mégsem 
árt tatán néhány gondolatot 
ez utóbbi vonatkozásban fel-
elevenítenünk. Egyetemünk 
tanárainak, docenscinek kül-
földi egyetemeken, vagy tu-
dományos társaságokban ki-
fejtett aktív működése nagy-
mértékben segiti hozzá Sze-
ged városát és tudományegye-
temét ahhoz, hogy nemzetkö-

csolat kialakulása, ill. a hábo-
rú által, majd az azt követő 
izoláltság évei folytán meg-
szakadt tudományos nexusok 
újra felelevenítése. Ezek a 
kapcsolatok nemcsak az egyes 
országok kutatói számára te-
szik lehetővé azt, hogy meg-
ismerjék egymást közelebb-
ről s ezáltal jobban megért-
sék törekvéseiket, problémái-
kat, hanem egyúttal a közös 
problémák, eredmények meg-
vitatásához is megfelelő lég-
kört teremtenek. Ennek ta-
núi voltunk a szegedi egyete-
men, amikor Haissinsky pári-
zsi és Szabó, valamint Kiss 
szegedi professzorok vitattak 
meg központi kérdést. Ha-
sonlóan eredményesek voltak 
e sorok írójának Wichterle 
csehszlovák és Mousseron 
francia kutatóval folytatott 
tudományos megbeszélései, 
nem beszélve egyetemünk ki-
váló matematika professzo-
rainak mondhatni állandó jel-
legű nemzetközi tudományos 
vitáiról. 

A személyi kapcsolatok 
együtt járnak intézmények 
közötti építő kapcsolatok léte-
sülésével. így pl. a szegedi 
Fizikai-Kémiai Tanszék a jé-
nai egyetem hasonló tanszé-
kével, a szegedi Szerves Ké-
miai tanszék a baseli és prá-
gai egyetem hasonló tanszé-
kével áll közvetlen kapcso-
latban s e kapcsolatok gyak-

r a n közös témák kialakításá-
hoz, vagy kölcsönös tudomá-
nyos segítségnyújtáshoz ve-
zettek. 

Fiatalabb kutatóink baráti 
országokban tett eddigi tanul-
mányutai további fejlődésük-
re jelentős hatást fejtettek ki, 
nem beszélve arról, hogy a 
kiküldő intézet számára is 
rengeteg hasznos, élménysze-
rű tapasztalat, metodikai újí-
tás bevezetését tették lehető-
vé. 

KORMÁNYZATUNK, a 
! Magyar Tudományos Akadé-

Pedagóguson továbbképzése a szegedi Egyetemen 

zileg megismerjék s e föld- m i a ' a z oktatásügyi Miniszté 
rajzi szempontbol nem tulzot- JL_ *„„7;_i, ¡„ 
tan nagyfontosságú egyetemi 
centrum, mint a magyar tu-
domány egyik otthona, is-
mertté vált máris. Nyilván-
való, s ma már külföldön ezt 
mindenfelé tapasztaljuk, hogy 
a néhány év óta megelevene-
dő tudományos eszmecserék 
gyakrabbi utazások, látogatá-
sok eredményeképpen általá-
nosan elfogadott tény, hogy 
hazánkban a kormányzat 
rendkívül sokat tesz a tudo-
mányos élet kifejlesztése ér-
dekében s hogy ezek az erő-
feszítések eredményesek. Fel-
tűnést kelt professzoraink tu-
dományos munkatársainak 
nagy száma a nyugati orszá-
gokban, ahol főképpen a dip-
loma megszerzése előtt álló 
doctorandusok munkájára tá-
maszkodik sokszor egy-egy 
intézet kutató tevékenysége. 
Az aspiránsképzés, általában 
a tudományszervezés kérdé-
sei, más országokban is prob-
lémát jelentenek. így pl. 
Franciaországban • a Centre 
Nationale de Recherche 
Scientifique igyekszik a mi 
Tudományos Akadémiánkhoz 
hasonló tudományszervezési 
munkakört kifejteni. Ugyan-
ott azonban nagy érdeklődés-' 
sel vették tudomásul mind-
azokat a tényeket, amelyek a 
mi szervezett tudósképzésünk 
és tudományszervezésünk 
eredményei. Megjegyzendő, 
hogy Franciaországban éppen 
most indítják el az ú. n. »troi-
sième cycle«-t, ez az angol 
Post-graduate Schoolnak és 
bizonyos mértékig a mi aspi-
ránsképzésünknek francia 
változata, az egyetem elvégzé-
se után egy magasabb diplo-
ma. egy magasabb szakkép-
zettség elnyerésére jogosít. 

A TUDOMÁNYOS tanul-
mányutak, meghívások nagy-
jelentőségű eredménye a ku-
tatók közötti személyi kap-

rium és egyetemünk is, min-
den rendelkezésére álló anya-
gi eszközzel igyekszik a kül-
földi tanulmányutak számát 
minél nagyobbra növelni. 
Egyetemünk pl. Szegeden 
fennállásának 35-ik jubileu-
mát ünnepli ez év októberé-
ben s ez alkalommal is arra 
törekszik, hogy a Szegeden 
legeredményesebben képvi-
selt tudományágak legmél-
tóbb külföldi reprezentánsai 

A tudományok gyorsan fej-
lődnek. A biológia, fizika, 
kémia, a technika nap-nap 
után újabb eredményekkel 
lepi meg a világot. Megvál-
tozott társadalmi és kultu-
rális viszonyaink között nem 
lehetünk tétlen szemlélői e 
fontos eseményeknek, hanem 
cselekvő részeseivé kell vál-
nunk. Tevékenyen kell köz-
reműködnünk, hogy a tudo-
mány és a mindennapi élet 
diktálta követelmények ok-
tató munkánkban is kifeje-
zésre jussanak. 

A fokozott követelmények 
a közép- és alsófokú oktatás-
ban is jelentkeztek. Nemcsak 
az egyetemek kaptak új tan-
tervet, programot, tanköny-
veket, hanem az alsó- és kö-
zépfokú iskolák is. Ez szük-
ségszerűen magával hozta, 
hogy 

ezeknek az oktató-intéz-
ményeknek nevelői meg-
lévő ismereteiket felfrissít-
sék, kiegészítsék. 

Az OM már évekkel ezelőtt 
megindította a nevelők to-
vábbképzését, sőt Budapesten 
továbbképző intézetet is állí-
tott fel (KPTI). Az elvégzne-
dő feladat igen nagy. A 
KPTI illetékesei örömmel 
látták, hogy a továbbképzés 
munkájához egyetemünk is 
segítséget kíván nyújtani, 
amikor a Pedagógus Szak-
szervezet területi bizottságá-
nak kezdeményezésére, a 
rektori és a dékáni hivatallal 
karöltve, az egyes szaktan-
székek támogadtásával 

megszervezte a szegcdi és 
Szeged környéki középis-
kolai nevelők szakmai to-
vábbképzését. 
Az úttörő munka már a 

múlt évben a Kísérleti Fizi-
kai Intézetben, Makai Lajos 
adjunktus vezetésével meg-
indult. A fizika tanárai több 
értékes előadást hallgattak, 
szakmai és didaktikai meg-
beszélést folytattak. 

Ebben a tanévben a kémia 
és biológia vonalán folyt 
rendszeres továbbképzés. A 
második félévben a mate-
matikai tanszéken is meg-
indult ilyen irányú munka. 
Kémiából az Altalános és 

Fizikai Intézetben Biczók 
Ferencné adjunktus vezeté-
sével, októbertől kezdve ha-
vonkint 3—4 órás foglalkozás 
keretében folyt a továbbkép-
zés. A munkatervet Gallé 
László szakfelügyelővel kö-
zösen állítottuk össze, figye-
lembe véve a KPTI ez év' 
továbbképzési tervét is. Eb-
ben a tanévben az ú j tan-

ellátogassanak körünkbe s j könyvek alapján, a technoló-
ezáltal lényeges mértékben g j a i kérdések voltak előtér 
emeljék e nagyjelentőségű tu-
dományos ülés-sorozat szín-
vonalát.! * 

Fodor Gábor 
egyetemi tanár, akadémikus 

ben. Ezek tanításához szük-
séges „modellkísérletek" 
összeállítása, illetve elvégzé-
se volt foglalkozásaink gerin-
ce. A résztvevőknek alkal-

Az első szigorlat 
A félévünk egyik legérde-

kesebb eseményét a vizsga-
tematikák (kifüggesztése 
okozta. Ez a „csodálatos ok-
mány" szinte vonzotta ma-
gához az embereket és né-
hány óra alatt több dlvasó-
ia akadt, mint a legjobb Jó-
kai vagv Stendhal regények-
nek. Nem mondom, terjedel-
mében nagyon hasonlít, ha 
nem is a regényhez, de leg-
alább a novella műfajához. 
Szerkezete egységles, a vége 
pedig csattanós, mint az epig-
rammáé. 

A II. évfolyam magyar-
és történelemszakos hallga-
tók „szektorában" öt kollok-
vium és két szigorlat sorako-
zott fel katonás rendben. 

A honvédelmi vizsga után 
következett az „első szigor-
latunk" magyar-irodalomtör-
ténetből, de elhhez kapcsoló-
dott a világirodalom is. A 
fiúknak 10. a lányoknak 12 
napjuk volt. Tíz nap az nagy 
idő. de mégis mindenki érez-
te. hogy csak úgy érhetünk 
el jó eredményt, ha minden 
percet gazdaságosan haszna- ' inknak: 
lünk fel. hiszen a jegyzetek ' 

mellett nemcsak a kötelező, 
hanem az ajánlott irodalmi 
művekben is tájékozódni 
kell. 

A szorgos és kemény mun-
kának. a helyes tanulási 
módszereknek és a tanárok 
segítségének meg is lett az 
eredménye. Csoportunk (II. 
évf, II. csop.) 4.46-os átlag-
gal szigorlatozott. Csak jele? 
(7) és jó (8) osztályzatok szü-
lettek. Mi kimondhatatlanul 
boldogok voltunk és a taná-
raink is megelégedéssel be-
széltek munkánkról. 

Most már mi is megtudtuk, 
hogy mit jelent e bűvös szó: 
szigorlat és miben különbö-
zik a kollokviumtól. Levon-
tuk azt a tanulságot, hogy 
itt nemcsak gépiesen tudni, 
hanem alkalmazni is keli 
önállóan a különböző elmé-
leti tételeket. Látni kell a 
fejlődés összefüggéseit az 
irodalom egves mozzanatai és 
korszakai között. 

Az is természetes viszont, 
hogy a következő napon — 
azt mondottuk csoporttársa-

,Nem is volt nehéz! 
Karakas János 

muk volt a kísérleti bemu-
tatásokhoz szükséges olyan 
segédeszközöket is készíteni, 
melyek előállítását saját is-
kolai felszerelésük nem tette 
lehetővé. 

A technológiai jellegű kí-
sérletek mellett néhány 
újszerű, vagy kevésbé is-
mert kísérlet elvégzését is 
a foglalkozásokba iktattuk. 
Az általános gimnázium-

ba ez évben bevezetett gya-
korlati foglalkozások néhány 
problematikusabb kísérletét 
is elvégeztük, s a vele kap-
csolatos módszertani kérdé-
seket közösen megbeszéltük. 
Legutolsó foglalkozásunkon, 
amelyen az OM középiskola: 
kémiai előadója és a KPTI 
kémia tanszék vezetője is 
részt vesz, 

összegezzük a gyakorlati 
órák tapasztalatait, meg-
beszéljük a hiányosságokat 
és a jövő cvre vonatkozó 
javaslatokat. 
A biológiai továbbképzés 

az Általános Állattani és Bio-
lógiai Intézetben, Biczók Fe-
renc adjunktus vezetésé-
vel, szintén októberben in-
dult. A városi oktatási osz-
tállyal és Gallé László szak-
felügyelővel folytatott meg-
beszélés alapján úgy döntöt-
tünk, hogy e tanévben az ál-
latélettani, a jövő tan-
évben pedig növényélet-
tani gyakorlatok képe-
zik a továbbképzés anyagát. 
Ezien a téren ugyanis a még 
használatban lévő tanköny-
vekben és tanmenetekben 
nagy hiányosságok tapasztal-
hatók. Az első órákon az ál-
latfiziológia legfontosabb bio-
kémiai és metodikai kérdé-
seit vitattuk meg, majd a 
szervek élettanából havon-
ként 3—4 órás gyakorlatokat 
tartottunk. A képzésben 
részt vett tanárok, olyan kí-
sérletekkel, kísérleti eszkö-
zökkel ismerkedtek meg, 
amelyeket tanításukban fel-
használhatnak. Emellett 

néhány olyan gyakorlatot 
is bemutattunk (kiválasz-

tás, vér- és idegélettan stb.), 
amelyeknek a modern fi-
ziológiai szemlélet kialakí-
tásában fokozott jelentősé-
ge van. 
Mind a kémiai, mind a bio-

lógiai gyakorlatokon részt-
vevő megyei szakfelügyelő a 
továbbképzés e munkájáról 
rendszeres jelentésben szá-
molt be a minisztériumnak 
és a KPTI-nek. 

A kémiai és a biológiai to-
vábbképzésben átlag 15—18 
szegedi ós Szeged környéki 
középiskolai nevelő vett 
részt. Dicséretes az a buzga-
lom, amellyel e tanárok a 
többletmunkát végezték. Di-
cséretes az a törekvésük is, 
mellyel — a hallottak, lá-
tottak és az elvégzett gyakor-
latok alapján •— tanítási mun-
kájukat korszerűsíteni igye-
keztek. 

Munkánkat a jövő tanév-
ben is folytatni szeretnénk, 
hiszen 

még számos szakmai és di-
daktikai kérdés megoldás-
ra, megvitatásra vár. 

Az a tény, hogy az egye-
tem, az egyes szaktanszékek 
kaput nyitottak a középisko-
lai tanárok továbbképzése 
számára, nagy lehetőségeket 
rejt magában. Közelebb ke-
rülnek hozzánk a gyakorlati 
élet követelményei, ugyan-
akkor közelebb kerülnek pe-
dagógusainkhoz a tudomány 
legújabb eredményei, 

filénk tapasztalatcsere In-
dulhat meg nemcsak a már 
működő pedagógusok kö-
zött, hanem közöttük ** 
hallgatóik között is. 

Ha szélesebb alapokon, a 
KPTI és az OM további be-
vonásával, ez a munka a 
többi tanszék közreműködé-
sével folytatódik, közép- ét 
felsőoktatásunk nagy lépéssel 
halad a korszerű követelmé-
nyek teljes megvalósítása 
felé, 

A biológiai és a kémiai 
munkaközösségek 

"v vezetői 

A IV. évfolyam magyar szak államvizsgája 
irodalomból 

Nyolc félévnek több mint 
félszáz vizseáján keményre 
edzett, tapasztalatokkal állig 
felfegyverkezett magvar sza-
kos tanárjelöltek számoltak 
be június első hetében leg-
fontosabb szaktárgyukból 
szerzett ismereteikről. A ta-
pasztalat és a „rutin" persze 
nem pótolt mindent, s més 
a legjobbaknak is gondosan 
fel kellett használnick azt a 
három hetet, amely rendel-
kezésükre állt a hatalmas 
anyag átismétléséhez. felfris-
sítéséhez. 

Megkönnyítette munkán-
kat előadóink segítsége, a 
csoportos és egyéni megbe-
szélések. amelyek során meg-
tudtuk. ímelv anyagrészekre 
kell különös figyelmet fordí-
tanunk 

Maguk a vizsgáik abban a 
meleg, közvetlen légjkörben 
folytak le. amely intézetünk-
re mindig jellemző volt. s 
amely párosult, természetesen 
azzal a komolysággal, ame-
lyet a jelentős esemény ün-
nepélyessége megkövetelt. 

A három bűvös papírszelet 
kiválasztása. a felismerés 
mondhatatlan pillanata, 
melybe oly sok érzés vegyít', 
ha lehet, most még jobban 
fokozta bennünk azt a boldog 
izgalmat, amely hasonló hely-
zetekben még a legedzettebb 
lelkeket is megrendíti. — Ez 
érthető is. hiszen nagyobb 
volt a t é t — De ez csak egy 
pillanat volt, ezt követte az 
egyórás, felkészülés és az át-
lagban félórás felelet. 

A vizsgabizottság Halász 
Előd' professzor elnökletével 
— nagyon helyesen — nem 
elégedett meg a tételhez *ar-
tozó anyagrész mechanikus 
reprodukálásával. hanem 

gondosan feltett gondolatéb-
resztő kérdésekkel győződött 
meg arról, mennyirt képes a 
vizsgázó az anyag gyors, 
megfelelő szempontból törté-
nő átcsoportosítására, az is-
meretek hajlékony átrende-
zésére, s az általánosabb ösz-
szefüggések feltárására. A 
kérdéseik tehát több logikai 
és pedagógiai szempontot is 
tartalmaztak, s igen gyakren 
a szaktárgyon túlmenő álta-
lános műveltséfjet tételeztek 
fel. „Hogyan ejtette Berzse-
nyi a „vipera" szót?" „Ho-
gyan jött létre Kárpáthy Zol-
tán?" „Mik az ércbuzogány 
mitológiai összefüggései?" — 
Nem szakember első pillan-
tásra talán nem is látja meg, 
hogy ezek a felületes szemlé-
lésre komolytalannak tűnő 
kérdések micsoda mélységet 
rejtenek magukban. 

Minden vizsganap végén a 
bizottság elnöke. Halász pro-
fesszor mélyrehatóan elemvr-
te a csoportok és egyének 
munkáját. megállapította. 
hogy az általános összefüg-
géseik ismerete kielégítő, a 
részletkérdéseik tanulmányo-
zására azonban még sok gon-
dot kell fordítanunk. Az egé-
szében véve reálisnak mond-
ható érdemjegyek alapián 
kb. 3.5-ös átlagot ért el év-
folyamunk. Igen gyenge fel-
készülést mutatott Kertész 
Eszter. Kordás Pál és Szö-
lőssy Izabella. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott Gre-
zsa Ferenc, Kovács Miklós 
és Sándor András. 

Első államvizsgánk gazdag 
tapasztalatait hasznosítani 
fogjuk még hátralévő három 
vizsgánkon és majdan peda-
gógusi gyakorlatunkban. 

Szederkényi Ervin 
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Néhány szó a példamutatásról 
Túl vagyunk a vizsgaidő-

szak első felén, kezd kibon-
takozni az idei eredmények 
általános képe. A TTK-n a 
kari átlaa eddia 3.99 — jobb. 
mint az elmúlt években. En-
nek a fejlődésnek az élén a 
kar párttagjai haladnak s 
most már nemcsak a szorga-
lom és helytállás, hanem' 
eredményesség tekintetében 
is: a 33 párttag és tagjelölt 
átlaga 4.08. közülílk hárman 
kitűnő rendűek (Fekete 
László kari DISZ titkár. Né-
meth Margit, aki első félév-
ben a pártalapszervezet veze-
tőségi tagja volt és Sóti Fe-
renc). tizenegyen pedig jeles-
rendűek, köztük Földeák 
Sándor elvtárs pártcsoport-
vezető. Bartók Mihály és 
Hackl Lajos elvtársak, a kari 
DSZ vezetőség tagjai. Kuko-
vecz Ferenc és Balogh Adáin 
DISZ alapszervezeti titkárok. 

Tudjuk, hogy milyen ne-
hézségek akadályozták a 
párttagok példamutató mun-
kájának osztályzatokban való 
kifejeződését. Eddig az egye-

[temre kerülő párttagok szin-
te kizárólag a szakérettségit 
vagy dolgozók gimnáziumát 
végzett elvtársak közül ke-
rültek ki, akik többnyire — 
különösen az alsóbb évfolya 
mckon — előképzettségük hi-
ányaival küzdőitek, az egyete-
men nem folyt rendszeres 
pártépítési munka. A helyze-
tet még súlyosbították a beis-
kolázás körül elkövetett hi-
bák. a lemorzsolódás sileni 
harc merev adminisztratív 
módszerei stb. 1953 óta mind-
ezekben fokozatos javulási 
volt tapasztalható, a legdön-
tőbb azonban az utolsó évben 
a pártépítés terén beállott 
fellendülés volt (a jeles és 
kitűnő rendű kommunisták 
fele idén lett párttag vagv 
tagjelölt). 

Az eredmények azonban 
csak ..globálisan" ilyen szé-
peik. egyes részletekben méa 
komoly hibák vannak. Ez 
rögtön szembetűnik, mihelyt 
szakokra bontva vizsgáljuk 
az eredményeket: 

Biológia-földrajz. 
Biológia-kémia és 
Földrajz-történelem 
Vegyész és kém.-fiz. 
Mat.-fiz. és fiz.-mat. 

Mi az oka a matematikusok 
lemaradásának? Egyrészt az, 
hogy a matematikus pártcso-
portok még mindig nem fog-
tak (hozzá elég komolyan o 
pártépítéshez. Ebben a tan-
évben egyetlen úl tagjelöltet 
vettünk föl erről a részlegről. 
Ez azonban nem magyarázza 
azt, hogv míg a többi szak 
kommunistáinál egyetlen bu-
kás fordult, csak elő. a 11 
matematika-fizika,illetve fizi-
ka-matematika szakos párttag 
és tagjelölt közül nem keve-
sebb. mint hatan buktak meg 
egy-egv tárgyból. Ennek 'leg-
főbb oka a pártcsoportok 
elégtelen nevelő munkájában 
rejlik, abban, hogy sok párt-
tag és tagjelölt nem érzi elég-
gé a párt előtti felelősségét 
tanulmányi munkájáért, vizs-
gaeredményeiért. 

A jövőben az e területen 
működő pártcsoportoknak 
sokkal többet kell foglalkoz-
niok a példamutatás felada-
tával. Hibák persze akadnak 
másutt is. A negyedéves bio-
lógusoknál hat kommunista 
van. Ezelk Ikülönösen jó mim. 

Átlag: Párttagok «9 tagjelöltek 
átlaga: 

4.8 4.40 
3.92 4.25 
3.97 3.80 

kát végeztek: néaven közülük 
jeles rendűek, ketten jó ren-
dűek lettek. Egy kis szépség-
hiba azonban itt Is akad: 
Fábián és Maróti elvtársak, 
akik mindketten jeles rendű-
ek. honvédelmi ismeretekből 
közepesre vizsgáztak. Pedig 
ennél a tárgynál különösen 
fontos a példamutatás. 

Végezetül érdemes megje-
gyezni. (hogy a DISZ funkcio-
náriusok eredményeivel is 
elégedettek lehetünk. A kari 
vezetőség Ihét tagja közül há-
rom kitűnő, három jeles és 
egy jó rendű az eddigi ered-
mények alapján. Az alapszer-
vezeti titkároknál szintén jó 
a helyzet, egyedül Cesznak 
Mihály élvtárs bukása oko-
zott kellemetlen meglepetés:. 

A vizsgaidőszak hátralévő 
részében méa jelentős válto-
zások történhetnek az eddigi 
eredményekhez képest. Első-
sorban a kommunisták fel 
adata, hogv ez az eltolódás 
még jobb eredmények irá-
nyában történjék. 

Pollák György 

Nemcsak az elméletben, hanem a gyakorlatban is 
meg akarjuk állni a helyünket 

íogi kari hallgaiók munkája a lanácsok állandó bizollságai 
melletl 

E tanév kezdetén tizen-
nyolcan vállaltuk, hogy a 
szegedi városi és kerületi ál-
landó bizottságok mellett ta-
nácsi aktívaként végzünk 
társadalmi munkát. Ennen 
megszervezésében a Jogi Kar 
DISZ-szervezete eredménye-
sen támogatott. Elhatározá-
sunkban az a szándék veze-
tett, hogy 

egyrészt magunk is közvet-
lenül tanulmányozzuk a 
tanácsi szervek munkáját, 
másfelől azok számára 
munkánkkal szakmai se-
gítséget nyújtsunk. 
Eleinte sokrétű feladatunk 

természetét és a felmerülő 
problémákat kellett tanulmá-
nyoznunk, így természetesen 
ekkor még alig tudtunk köz-
vetlen segítséget nyújtani ál-, 
landó bizottságaink számára. 
Később azonban önállóan ve-
zettük az állandó bizottsági 
ülések jegyzőkönyvét és a 
hozott határozatokat is mi 
szövegeztük. Ezt a segítsé-
günket annál nagyobb öröm-
mel fogadták az állandó bi-
zottságok elnökei és tagjai, 
mert számukra — elfoglalt-
ságuknál fogva — az ilyen 
irányú adminisztrációs és 
jogi természetű munka ré-
gebben mindig nagy problé-
mát okozott. 

Az egyetemen tanultak 
alapján igyekeztünk becsü-
lettel eleget tenni önkéntes 
vállalásunknak, és sikerült is 
elnyernünk a tanácstag elv-
társak bizalmát. Ennek ered-
ményeként 

az állandó bizottságok el-
nökei és tagjai egyre 
gyakrabban fordultak fe-
lénk különböző jogi prob-
lémákkal. 

Elfogadták azt a kezdemé-

nyezésünket, hogy az állandó 
bizottságok ülései előtt is-
mertethessük azokat az elő-
ző ülésünket kővetően meg-
jelent fontosabb rendelete-
ket és határozatokat, ame-
lyeket munkájuk természete 
szerint az egyes állandó bi-
zottságoknak feltétlenül 
tudniok és alkalmazniok kell. 
E tájékoztatásaink előmozdí-
tották, hogy 

az állandó bizottságok a 
szocialista törvényesség 
követelményeinek megfe-
lelően valóban a lakosság 
érdekében fejthessék ki 
konkrét ellenőrző és segítő 
munkájukat. 
Tevékenységünket nem-

csupán adminisztrációs és jo-
gi vonalon igyekeztünk ki-
fejteni. Amint egyreinkább 
sikerült feladatkörünket el-
sajátítani, további munkánk 
már fokozottabban irányul-
hatott a kifejezetten gyakor-
lati vonatkozású problémák 
megoldásának előkészítésére. 

Több állandó bizottság el-
nöke bevont bennünket az 
ellenőrzés munkájába, 

melynek során a helyenkint 
felmerülő hiányosságokat és 
azok okait tanulmányoztuk. 
Ezekről rendszeresen be is 
számoltunk az állandó bi-
zottsági üléseken, s elgondo-
lásaink alapján javaslatokat 
is tettünk az általunk észlelt 
hibák kijavítása érdekében. 
Pl. Németh József elvtárs 
ipari tanulókat és kisiparo-
sokat látogatott meg a II. ke-
rületi ipari állandó bizottság 
megbízásából, s tapasztala-
tairól a bizottság előtt be is 
Számolt. Ügy érzem külön-
ben. hogy 

aktívahálózatunk legna-
gyobb része lelkiismerete-

sen eleget is tett kötelezett-
ségének. 

Így Barna András a városi 
élelmiszeripari, Kalóczkal Er-
zsébet a városi ipari, Lőrincz 
Lajos a III. ker. oktatási, 
Notheisz Éva a városi lakás-
gazdálkodási, Palásti Ágos-
ton a városi pénzügyi állandó 
bizottság munkáját eredmé-
nyesén mozdította elő. Fel-
adatunk sikeres elvégzésé-
nek előfeltételét karunk ál-
lamjogi és államigazgatási 
jogi tanszékeinek folyamatos 
segítsége és az állandó bi-
zottsági elnökök gyakorlati 
útmutatása teremtette meg. 

Munkánk tanulságos és 
hasznos voltéról évfolyam-
társainkkal is elbeszélget-
tuünk. Örülünk annak, hogy 
közülük egyre többen kezde-
nek érdeklődni ebben az 
irányban. Ez konkrétan ab-
ban ls megnyilvánul, hogy 

már most többen közölték 
velünk, hogy a jövő tanév-
ben ők is be szeretnének 
kapcsolódni tanácstagi ak-
tívaként az állandó bizott-
ságok munkájába, 

ö k is látják, hogy önkéntes 
vállalásukkal — hozzánk ha-
sonlóan — egyénileg is so-
kat tanulhatnak, amellett 
pedig komoly segítséget is 
nyújthatnak az állandó bi-
zottságoknak. Eddigi tapasz-
talatainkat, munkamódsze-
rünket szívesen ismertetjük 
előttük. Szeretnénk velük 
együtt bebizonyítani, hogy 
nemcsak az elméletben, 
hanem a gyakorlatban is 
megálljuk a helyünket. 

László Margit 
II. éves joghallgató, 

a II. kerületi kereskedel-
mi állandó bizottság 

aktívája 

Egyetemünk embertani intézetéről 

Politikai iskolánk munkájáról 
A politikai iskola első sze-

mináriumi foglalkozását 1956, 
október 17-én. az utolsót pe-
dig május 14-én tartottuk. A 
szeminárium két hetenként 
volt, az utolsó hat hétben pe-
dig hetenként. A 14 főből — 
amellyel a szeminárium in-
dult — hatan morzsolódtak 
le. Nyolcan kaptak bizonyít-
ványt arról, hogy a szemi-
náriumot elvégezték. 

Az előző hét anyatfárói va-
ló beszámolás után előadás 
következett. Sokszor alakult 
ki vita az előadás után is. 

A majsyar dolgozók helyze-
tével és a történelmi esemé-
nyekkel foglalkoztunk az el-
ső világháborútól kezdve 
napjainkig. Az utolsó hat 
hétben a XX. Kongresszus 
anyagát tárgyaltuk. Az okta-
tási anyagról való beszámo-
lás során az idősebb elvtár-
sak saját élményeiket is el-
mondták, a fiatalabbak in-
kább a brosúrában olvasott 
vagy az előadáson hallott 
anyaghoz ragaszkodtak. A 
legtöbbször és a legjobban 
szóltak az anyaghoz: Szoen-
mer Pálné. Kiróiy Sándor és 
Dombovári József. 

A lemorzsolódás ellen a 
dolgozókkal való Kvakori be-
szélgetéssel küzdöttem. Dobó 
István eleinte nem szívesen 
járt el a szemináriumra és 
nem is szólt az anyaghoz. 
Lassan belátta azonban, hogy 
a tanulás nemcsak neki vá-
lik hasznára, (hanem saját 
fejlődése. társadalmunk 
ügyét is előmozdítja: egyre 
gyakrabban és jobban szólt 
az anyaghoz. 

Szomorú dolognak kell 
minősíteni a Katonai Tan-
szék három dolgozójának a 
lemorzsolódását. Semmi se-
gítség nem használt! Annak 
a tanszéknek, amelynek fe-
gyelemből példát kell mutat-
nia a fegyelme „elégtelen". 
Gondi Józsefné mindig be-
tegségére való hivatkozással 
mulasztott, moziba azonban 

gyakran tudott eljárni! So-
kat mulasztott Haifai Lász-
ló ls. de munkabeosa'ósa 
volt távolmaradásának az 
oka. A vele való beszélgeté-
sekből mindig jóakarat tük-
röződött. Szívesen és jól szólt 
az anyaghoz, amikor ott tu-
dott lenni a szemináriumon. 
Bizonyítványt 1» kapott. 

A XX. Kongresszus anya-
gának tárgyalása idején a 
szemináriumi munkába a 
könyvtár dolgozói közül He-
tesi Bélámé. Csiszár Edit. 
Bei ner Benedeikné. Koncz 
Lászlóné és Simor Jánosné is 
bekapcsolódott. A XX. Kong-
resszus anyagát úgy tárgyal-
tuk. hogy a Szabad Népet fi-
gyelemmel kísérve mindig 
rámutattunk arra, hogv a 
tervbevett intézkedésekből 
már mi mindent meg is való-
sítottak a Szovjetunióban. Fi-
gyelemmel kísértük ezzei 
kapcsolatban hazánk erőfe-
szítéseit is. 

Az oktatási év folyamán 
szemináriumunkat megláto-
gatta Fenyvesi Imréné. alap-
szervezetünk titkára. Kovács 
Alajos. Mihály Ferenc és Ne-
mes Csabámé oktatóé felelő-
sök. A szemináriumon folyó 
munkával, a kialakult viták-
kal meg voltak elégedve. 

Utolsó foglalkozásunkon 
egész évi munkánkról össze-
foglalást adtunk. A munka 
értékelése után a Rektori Hi-
vatal és Könyvtári alapszer-
vezet könyvajándékait Szam-
mer Páiné. Király Sándor és 
Dombovri József kapta meg. 

Az oktatási munka jelentős 
mértékben fejlődnék, ha na-
gyobb mértékben szemléltető 
eszközöket is tudnánk alkal-
mazni. Az arra alkalmas 
anyagrészekből diafilmeket 
kellene készíttetni. 

Az oktatás a pártmunka 
igen fontos területe. Színvo-
nalának emelésére minden 
erővel törekednünk kell. 

Kelemen János 
Egyetemi Könyvtár 

Lapunkban eddig nemigen 
esett szó a Természettudomá-
nyi Kar egyik kicsiny, de 
igen fontos intézetének, az 
Embertani Intézetnek mun-
kásságáról. Pedigg mind ok-
tató, mind tudományos tevé-
kenysége megérdemli, hogy 
figyelmünket reá irányítsuk. 

Az intézet oktaó munkájá-
val kapcsolatosan sajnálatos, 
hogy mind a szakmai, mind 
pedig az ideológiai nevelés 
szempontjából bizonyos mér-
tékben háttérbe szorult az 
embertan és származástan 
oktatása. Ugyanis csak a IV. 
éves biológus hallgatók ré-
szére kötelező ez a tantárgy, 
nekik is egy féléven keresz-
tül. Általánosan ismert tény 
az, hogy hallgatóink kedve-
lik és szeretik az intézet 
igazgatójának, dr. Bartucz 
Lajos professzornak, a bioló-
giai tudományok doktorának 
előadásalt. A vizsgaeredmé-
nyek tanúskodnak amellett, 

a sxármasáatan 

bizonyítékaival. Egyetemünk-
ről kikerülő tanárok a min-
dennapi életben számtalan 
esetben találják magukat 
szemben ezekkel a problé-
mákkal. Ezért érthető, hogy 
Bartucz professzor elvtárs ál-
tal tartott speciál-kollégiu-
mok Iránt nemcsak szakos 
hallgatóink, hanem az orvos-
tanhallgatók körében is nagy 
az érdeklődés. Az intézet bö 
demonstrációs anyaga, a kü-
lönösen a most fejlesztés 
alatt álló tanulógyűjteménye 
lehetőséget nyújt ahhoz, 
hogy az elméleti órákon hal-
lottakat hallgatóink apaszta-
latilag alátámasszák. 

A tudományos kutató-
munkára az intézetnek bő al-
kalma nyílík. Az a hiteles és 
némzetközí szempontból is 
rendkívül értékes leletanyag, 
amelyet Alföldünk nyújt, egy 
nagyobb intézetnek is anya-
gul szolgálhatna. Bartucz 
professzor jelenleg a szarma-
ta anyag feldolgozásával fog-
lalkozik. Ezzel párhuzamo-
san történik Csongrád me-
gye honfoglalás korabeli 
anyagának feldolgozása is. 
Ezt a munkát az intézet ve-

zetője, Farkas Gyula tanár-
segéddel együtt végzi. Farkas 
Gyula tanársegéd részletesen 
feldolgozta az orosházi X— 
XII. századi temető anyagát. 
A tanév közben az intézet 
az egyetemi hallgatók em-
bertani vizsgálatát is prog-
ramjába vette. Ez a kutató-
munka főleg a sportantropo-
lógiai problémák megoldását 
segíti elő. 

A második kutatómunka 
ebben az évben a téli idő-
szakban zajlott le: 

a Körön - Ti»xa-»mög 
népességének 

vizsgálata. Ebben a munká-
ban külső munkaerők, így 
Fekete József középiskolai 
tanár és Grineusz Tamás or-
vostanhallgató is, bekapcso-
lódtak. A kutatómunkával 
kapcsolatosan meg kell je-
gyezni, hogy a szarmata, az 
Árpád-kori, honfoglalás-kori 
és a Körös—Tisza-közi vizs-

vo-
ha-natkozásban értékesek, 

hogy szívesen tanulják ezt a Körös-Tisza-közi 
tárgyat. Azonkívül az ideolo- J . , k h , 
giai oktatással kapcsolatban § a l a t o k nemcsak hazai 
is fontos lenne, hogy nem-
csak a biológugs, hanem más 
szakos hallgatók is megis-
merkedjenek 

nem nagymértékben hozzá-
járulnak a külföldi emberta-
ni problémák megoldásához 
is. Ezen a téren találkozik és 
kapcsolódik és kutatási ered-
ményei révén tud segítséget 
nyújtani egymásnak a szov-
jet és magyar antropológiai 
kutatás. 

Az elmúlt héten látogatta 
meg egyetemünk Embertani 
Intézetét Peter Boer, a Bol-
gár Tudományos Akadémia 
antropológiai szekciójának 
vezetője, A bolgár kutató 
egyhónapos magyarországi 
tartózkodása alatt szerzett 
tapasztalatait a bolgár aant- « tanulni nem akaró 69 
ropológiai kutatások meg- I é v e s f i á t l s rávette az iskolá 

Az indiai Szimlában júni-
us 5-én magyar népművésze-
ti kiállítás nyílt. A kiállítás 
népművészeti tárgyakon kí-
vül a magyar nép és ifjúság 
életét ismertető fényképeket 
is bemutat. A kiállítást 
Szingh, Pandzsab állam kor-
mányzója nyitotta meg. 

• 
Pénteken délután hat ton-

nányi élelmiszert és felszere-
lést szállító tevekaraván in-
dult útnak Kasgarbói a Pa-
mir hegység lábainál fekvő 
Halakuli tóhoz. Ez az első 
szállítmány, amelyet a kí-
nai—szovjet hegymászó expe-
díciónak eljuttatnak. Az ex-
pedíció júliusban meg akarja 
mászni a tenger színe felett 
7546 méternyire emelkedő 
Muztaga hegycsúcsot. A ka-
raván két hét múlva érkezik 
el a Kasgartól 350 kilométer-
nyire lévő Halakuli-tóhoz, 
Innen folytatja majd útját a 
kínai—szovjet határhoz, hogy 
átvegye azokat a szállítmá-
nyokat, amelyeket a Szovjet-i 
unió küld az expedíciónak, 
Az expedícióban résztvesz a 
kínai dolgozók sportszövetsé-
gének 12 tagja id! 

• 

A Marosvásárhelyre láto-
gató külföldi vendégek fi-
gyelmét felkelti a magyar 
Irodalom régi értékelt, ritka-
ságait őrző nagyértékű, hí-
res Teleki-könyvtár (Teleki 
Téka), amely Teleki Sámuel 
(1739—1832) végrendelete 
alapján létesült. 

A könyvtár polcain 50.000 
kötet könyv található, köz-
tük a XVI. és a XVII. szá-
zadban nyomtatott ritka 
könyvek. A könyvtár legré-
gibb kötete: Galeotto Marxio 
könyve az emberről. Gordon 
Ghilde, a londoni egyetem 
archeológiai intézetének pro-
fesszora a Teleki Tékában 
tanulmányozta első ízben 
Hodgesnek, a Iondoni festé-
szeti akadémia tagjának réz-
karcgyűjteményét. 

* 

Két éven belül a Kínai 
Népköztársaságban is megin-
dul a televíziós adás. A kínai 
televíziós állomás megépíté-
sében szovjet és német szak-
értők nyújtanak segítséget. 

• 
Ha Tlhn vietnámi tarto-

mány Szon Pho nevű falujá-
nak elemi Iskolájában írni-
olvasni tanul egy Ll Szieu 
nevű 106 éves vietnámi pa-
raszt. Az aggastyán az iskola 
legszorgalmasabb tanulója. 

szervezésében fogja haszno-
sítani. 

Az intézet minden dolgozó-
ja ismeri azokat a terveket, 
amelyeket a MTA a II. öt-
éves tervben a szakmai ku-
tatás elé kitűzött. Ezt a ter-
vet magukévá tették és a 
terv maradéktalan teljesíté-
sével igyekeznek a magyar 
antropológiai kutatás nevét 
öregbíteni. 

DISZ-hírek 
Az egyem! hallgatók üdü-

Iő-cseréje kapcsán a nyár fo-
lyamán kiváló tanulmányi és 
DISZ-munkájuk jutalmául a 
Tudományegyetem és a Főis-
kola következő hallgatói 
utaznak Lengyelországba: 
Bakos Rózsa, Bartók Mihály, 
Fekete László, Földi Vilmos, 
Franc Vilmos, Horváth Mi-
hály, Kukovecz Ferenc, Kun 
László, Pásztor Imre, Pin-
tér Márton és Sipog István. 

• 

A Tudományegyetemi és 
Főiskolai DISZ-bizottság ősz-
szel 110 fiatal részére veze-
tőképző tanfolyamot indít. 

• 
Eredményesnek mutatko-

zott a Bölcsész Karon a hon-
védelem felett vállalt DISZ-
védnökség. Különösen az el-
sőévesek vizsgáztak jól; át-
laguk 4:9. Ugyancsak jó 
eredménnyel zárták világiro-
dalmi vizsgájukat, ahol az 
első csoport 4:íl-es átlagot 
ért el. Az eddigi vizsgák so-
rán különösen Kardos Jó-
zsef, Pálfalvy Etelka, Bíró 
Ferenc, Rajnavölgyi Géza, 
Csabai János és Kovács Sán-
dor tűntek ki jó felkészültsé-
gükkel. 

Az Orvosegyetem I. évfo-
lyamának mintegy 40 hallga-
tója a közelmúltban Csík 
professzor elvtárs vezetésé-
vel meglátogatta a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemet 
és tanulmányozták az orvosi 
problémákhoz közelálló bio-
lógiai, növénytani és állatta-
ni kérdéseket. 

* 

49 tudományegyetemi és 
főiskolai diszista dolgozik a 
mohácsi építkezésnél augusz-
tus 21—Sl-ig. 

ba Járásra. Ll Szieu a követ-
kezőket mondotta fiának: 
„Egy teljes évszázadon át 
nem Ismertem mást, csak 
nyomorúságot. Most, hogy 
visszaszereztük országunkat, 
tanulnunk kell." 

• 

Érdekes előadás hangzott 
el a Francia Tudományos 
Akadémián. Az előadásban 
Champy professzor azekat a 
kísérleteket ismertstte. ame-
lyeket Coujard professzor 
végzett rák mesterségei elő-
idézésére. Coujard professzor 
injekciót fecskendezett ten-
geri nyúl agyának abba a ré-
szébe, amely a szimpatikus 
idegrendszert irányítja A 
tengeri nyúl egyik lábán 
csakhamar rákos daganat ke-
letkezett, amely azutan álta-
lánossá vált, s áttételek ke-
letkeztek minden szervben. F 
kísérlet azt bizonyítja hogy a 
szimpatikus idegrendszer 
működésének megzavarásá-
val rákos daganatokat lehet 
előidézni. A kísérlet igazolj« 
több szovjet tudós erre vo-
natkozó feltevéseit, 

Két május 
Virágokat font mély barna hajába. 
Olyan vidám volt. hangja csengve szállt 
Futottunk együtt friss réteken át 
A tavaszból a napsütötte nyárba, 
És belelkacagtunk a napsugárba. 
Szilaj kedvünket csodálták a fák. 
De mi csdk mentünk, futottunk tovább. 
Míg el nem fáradt kér. picinyke lába. 
Blúza kis kerék melléhez simult, 
S szemében ezer szikra tündökölt; 
A lábam alatt megindult a föld. 
Föllázadt vérem új dalt muzsikált. 
S a kis csokor a puha fűbe hullt. 

Papp Lajas 

v 
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Legyen ismét „doktor" az orvos 
Valamennyi 1951 után vég-

zett fiatal orvos és végzés 
előtt álló orvosjelölt, öröm-
mel olvasta a Szabad Ifjúság 
május 24-i számában megje-
lenő „Legyen doktor az or-
vos-doktor" című cikket. Na 
gyon örülünk, hogy az DISZ 
v. b. legutóbbi ülése is hatá-
rozati javaslatban kérte a 
a Minisztertanácsot és a Tu-
dományos Akadémia Elnök-
ségét, hogy az orvostudomá-
nyi egyetemet végzett fiatal 
Orvosoknak adják vissza a 
doktori címet. 

Már 1951 decemberében, 
amikor az Elnöki Tanács 
rendelete eltörölte a doktori 
címet, különböző aggályok 
merültek fel ezzel kapcsolat-
ban. Az elmúlt öt év alatt 
többször születtek hasonló 
kezdeményezések — sikerte-
lenül. De fiatal orvosaink 
nem adták fel jogos kérel-
mük teljesítésének reményét. 

Jelenleg VI. éves orvostan-
hallgató vagyok, három hó-
nappal az államvizsga előtt. 
Közvetlenül érint engem is a 
kérdés. Tavaly tavasszal év-
folyamunk felterjesztést tett 
az Egyetem Tanácsa elé a 
doktori cím visszaadásával 
kapcsolatban. Támogatták 
kérésünket és továbbították 
az Egészségügyi Minisztéri-
um és az Akadémia Elnöksé-
ge elé. De még választ sem 
kaptunk egyik helyről sem. 

Bízunk abban, hogy az il-
letékes szervek végre helye-
sen, a fiatal orvosok érdekei-
nek megfelelően fogják meg-
oldani a kérdést. Ma már be-
bizonyosodott, hogy a doktori 
cím nem hiúsági kérdés a 
számunkra, miként az régeb-
ben többször elhangzott. Vi-
lágos, hogy az évtizedes ha-
gyományok alapján a doktori 
cím fedi az orvos fogalmát. 
Főleg falun csak 4. „doktor"-t 
tar t ják orvosnak, az okleve-
les orvosokat pedig csu-
pán felcsereknek, akik-" 
rőt azt hiszik, egyes 
alaptalan mende-mondák 
alapján, hogy úgynevezett 
„gyorstalpaló tanfolyamo-
kon" végeztek. Minden orvo.-
tudja, hogy a gyógyulás 
egvik legfontosabb feltétele a 
betegnek az orvos iránti bi-
zalma. Éppen e területen éri 
sok kudarc 1952 óta végzett 
orvosainkat, hosszú idő mú-
lik el, míg a betegeik teljes 
bizalmát meg tudják nyerni. 
Sokan becsületes, jó munká-
val törekednek is erre, de 
sokan a bizalmatlanság lát-
tán kedvüket vesztik és úgy 
is bánnak betegeikkel, mint-
ha valóban csak felcserek 
lennének. 

A rendelet helytelenségét 
igazolja, hogy a „nem-dok-
tor" orvosok döntő többsége 
„illegálisan" használja a dok-
tori címet. Ezzel találkozha-
tunk falun, városon, kórhá-
zakban, klinikákon egyaránt. 
A mi klinikánkon is hasonló 
a helyzet. Az intézetek és el-
sősorban a klinikák igazgatói 
sem ítélik el, Sőt jóváhagy-
ják. Ebben professzoraink-
nak, akik „az Orvostudomá-
nyok doktora" megtisztelő 
címet viselik, igazuk van. 
Egyrészt a kLinika, másrészt 
a fiatal orvosok érdekében 
cselekednek így neves tudó-
saink. Szükséges a klinika 
tekintélye szempontjából, 
hogy valamennyi ott dolgozó, 
betegeket gyógyító orvos 
..doktor" legyen. Ellenkező 
esetben egyes betegek kér-

hetnék, hogy őket doktor, és 
ne felcser gyógyítsa. Ilyen 
példa országosan több is elő-
fordult az elmúlt évek fo-
lyamán. Sok kimagyarázko-
dás válna — feleslegesen — 
szükségessé. Az érdekelt or-
vosok részére is kellemetlen 
lenne: osztályos orvosi mun-
kájukat nem tudnák zavar-
talanul ellátni a sok bizal-
mat] ankodás láttán, mert 
gátlóan hatna a beteg téve-
désével kapcsolatos hosszas, 
kényelmetlen meggyőzés. 

A rendelet éppen bennün-
ket, a több évvel ezelőttivel 
egyenlő, sőt nagyobb meny-
nyiségű orvosi ismeretet el-
sajátító fiatalokat sújt. Ez 
késztetett véleményem meg-
írására. Ugyanekkor az 
Egyetemi DISZ Végrehajtó-
bizottságának fontos felada-
ta, hogy a DISZ-tagok, a 
fiatal orvosok és orvosjelöl-
tek legkülönbözőbb problé-
máinak megoldásával foglal-
kozzék. A DISZ v. b.-nek 
az enyémmel teljes mérték-
ben megegyező véleményét 
is tolmácsolom, annak remé-
nyében, hogy igyekezetünk 
most végre nem lesz hiába-
való: „doktor lesz ismét az 
orvos"! 

Ábrahám Sándor 
VI. oh. 

Orvosegyetemi DISZ v. b. 
titkára 

Megjelent a P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a é v k ö n y v e 
Június első napjaiban meg-

jelent a szesctdi Pedagógiai 
Főiskola 1950. évi évkönyve. 
Jelentős esemény ez a Főis-
kola életében, mert a felsza-
badulás óta először nyílt al-
kalom hogv ilyen keretek 
között adjanak képet tudo-
mányos munkásságukról a 
Főiskola tanárai és dolgozói. 
Az évkönyv — a Főiskola 
jellegéből következően — a 
legkülönbözőbb tudomány-
ágak köréből jelentetett meg 
tanulmányokat. Éppen ezért 
természetes, hogy olyanfajta 
egységet, mint valamely tu-
dományos folyóirattól, nem 
követelhetünk tőle. Viszont 
a 351 lap terjedelmű évkönyv 
mintegy keresztmetszetet ad 
arról, milyen sokirányú és 
sokoldalú munka folyik a 
szegedi Pedagógiai Főisko-
lán. 

A szerkesztőbizottság — 
Lerner Károly igazgató, 
Benkő László. Eperjessy 
Kálmán. Megyeri János és 
Sziklay László főiskolai ta-
nárok — gondos munkáját 
dicséri nemcsak a színvona-
las tartalom és a tervszer i 
összeállítás, hanem az Év-
könyv formailag kifogásta-
lan. tetszetős külseje is. 

Az évkönyv a tanulmányo-
kat három csoportban közli. 
Lerner Károly igazgató beve-

Angol lapok az Állami Népi Együttes 
londoni szerepléséről 

A vidéki angol lapok a leg-
melegebb elismerés hangján 
méltatják azt, az értékes mű-
élvezetet. amelyet a Maffyar 
Állami Népi Együttes londo-
ni előadásai nyújtanak. 

Az edinbourghi „Scotsman" 
kiemeli, hogy a Magyar Álla-
mi Népi Együttes cigányzene-
kara izgalmas hatásokat tud 
kihozni még Liszt túl gyakran 
hallott II. Magyar rapszódiá-
jából is. A zene szinte észre-
vétlenül siklik át a nemzeti za-
matú műzenéről — mint a Ko-
dály-féle „Mátrai képek" — a 
szórakoztató jellegű cigányze-
nére. A táncszámok vidám, 
ügyes, nagyon dekoratív ha-
tású mutatványok. A férfiak 
atlétai ereje feltűnő. Ezek 
a magyarok szemmellátható 
élvezettel táncolnak. Táncaik 
romantikus lendülete és szé-
les jókedve ellenállhatatla-
nul magával ragadja a néző 
ket. Aki most a Palace Szín-
házba megy. ne remélje, 
hogy nyugodtan ülhet a he-
lyén. A zenekar virtuózitása 
bámulatos. A nagybőgő nem-
csak a kíséret alaphangját 
szolgáltatja, hanem sajátos, 
ütőhangrendszerű hatások-
kal te gazdagítja a zenekar 
hangszíneit. A klarinét ál-
landóan dús cifrázatokkal hí-
mezi körül a dallamokat, 
amelyekre a cimbalom homá-
lyos hangfoltok varázsát bo-
rítja. Az énekkar mind hang-
beli kiegyensúlyozottság, 
mind ritmus tekintetében ki-
tűnő, hangterjedelme impo-
náló. A basszus énekesek a 
tömören zengő legalsó B-is 
mennek] le. A táncok nagyon 
változatosak; lakodalmas — 
és fonőtáncok, cigánycsérdás, 
az üveges tánc, midőn a lá-
nyok borospalackokat egyen-
súlyozva fejükön nemcsak 
táncoltak, hanem teli torok-
kal énekeltek egv ellenállha-
tatlanul fülbemászó dalt. Jel-

mezük színpompája ragyogó. 
A táncokat nagyszerűen ér-
tik és a lelhető legtökélete-
sebb szabatossággal járják. 
Zenész számára rendkívül 
érdekes élmény volt, mert 
olyan zenét hallhattunk, 
amelynek nagyon nagy része 
közeljárt Bartók nyelvezeté-
hez. 

A „Glasgow Herald" ír ja: 
A magyar együttes hatheti 

londoni szereplésének bemu-
tatkozó előadásán a lehető 
legmelegebb fogadtatásban 
részesült. Az együttes mutat-
ványai nem szorítkoztak ki-
zárólag népi vagy cigány 
eredetű számokra. Ebben a 
tekintetben különböznek a 
többi keleteurópai együtte-
sektől, amelyek Londonban 
jártak. 

A „Tablet" c. hetilap írja: 
„A magyar társulat az iga-

zi. hiteles népi táncokat a 
színpad követelményeinek 
megfelelő alakba öntötte, 
olyan koreográfiai művészet-
tel, hogy azok semmit sem 
vesztettek eredeti, természe-
tes frisseségükből és az ön-
kéntesség meggyőző hatását 
nyújtották. A táncok válto-
zatossága gazdag, előadás'ik 
a legnagyobb virtuózitást kö-
veteli, ritmusuk izgalmasan 
lüktető. Az „Este a fonóban", 
a „Cigánytánc" és az „Ecsedi 
lakodalmas" a legjobb néni 
balettek közé tartozik, ame-
lyeket valaha láttunk. 

Ezek a magyarok ragyogó 
művészek. Világos, hopv töb-
bé nem parasztok, de min-
den moaduílatuk a rögtönzés 
és őszinteség légkörét, terem-
ti. Az előadók megjelenése 
is nagyszerű. A férfias, erő-
teljes táncosok és a fensége-
sen természetes nők minden 
mozdulata gyönyörködtető 
látvány." 

ze'ője és Mucsi Józsefnének 
Csefkó Gyuláról való meg-
emlékezése után elsőnek a ' 
társadalomtudományok kö-
réből vett tanulmányok sora-
koznak. Ezek a következők: 
Benkő László: A szó mint 
stíluselem; Eperjessv Kál-
mán: A helynév a várostör-
ténetben; Geréb György: 
Adalékok Komiensky didak-
tikai törekvéseihez magyar-
országi munkásságának tük-
rében; Inczefi Géza: Insvna 
Lebő; Palásti László: A futó 
o-ra végződő orosz elölj ár ó-
szók történetéből; Pósa Pé-
ter: A „Hamlet" tragikumá-
ról; Szántó Lőrinc: A nyelv-
logikai iskola első magyar 
tankönyvírója; Sziklay Lász-
ló: Szlovák drámaíró ma-
gyar nyelvű vígjátéka. 

A második csoport tanul-
mányai a természettudomá-
nyok köréből valók. Kiss 
István: Egy Kirdhnerielln-
fa j sejtjeinek nagymérvű 
fragmentációval történő sza-
porodáséról; Megyeri János: 
A nyári pajzsosrák. mint 
rizskártevő; Mihály Endre: 
Adatok a Pediastrum szapo-
rodásához; Muhi Jánosné: A 
főiskolai állattani tanszék 
története és szerepe a ma-
gyar zoológiai oktatásban és 
kutatásiban; Pálfi György: 
Űjabb eljárás a kevéssertéjű 
gyümölcsférgek preparálásá-
hoz; Véghné Varga Izabella: 
Adatok a szegedi Fdhértó nö-
vényi mikrovegátációjához: 
A. Nagy Miklós—Karaka-
sevich Károly: A Délkelet-
Alföld mezőgazdasági föld-
rajzának vázlata; Klebnitzky 
József: Az öntözéses gazdál-
kodás földrajzi vonatkozásai 
Hódmezővásárhely határá J 

ban; Eperjessv György: Nit-, 
rögén tartalmú műtrágyák 
hatása a gyapotmagvak csí-
rázására; Eperjessy György— 
Nagy Pál: A Maciura auran-
tiaca termésnedvének csírb-
zéegátűó hatásáról; Berkes 
Jenő: Egy háromszögszer-
kesztési probléma; Lerner 
Károly: A kúpszeleten lévő 
involució; Szép Jenő: Egy 
diofantikus egyenletről. 

A tanulmányok harmadik 
csoportja a nevelés ée az ok-
tatás kérdéseivel foglalkozik 
Berkes Jenő—Szép Jenő: A 
dialektikus materializmus ér-
vényesítése a főiskolai mate-
matikai oktatásban; Draho? 
Ágoston: A szlovák nyelvok-
tatás időszerű kérdései; Fa-
ludi Béla: Esztétikai nevelés 
a pedagógiai főiskolán; For-
gách Géza: Gyakorlati házi 
feladatok a kémia tanításá-
ban; Jósa Zoltán: Az általá-
nos iskolai biológiai oktatás 
problémái; Kardos Alajos: 
Személyiség-, egyéniség-, tí-
pusproblémák; Mokuter Ivón: 
A szerb—horváth irodalmi 
nyelv tanítása a ,M" nyelv-
járási területen: Mosonyi 
Kálmán: Nem tízes alapú 
számrendsáerek az általáros 
iskolában; Pap László: Szí-
nes fényképek készítése a fő-
iskolai földrajz oktatásához; 
Zsámbéki László: A tanulók 

j viszonya a tanítási óra szá-
moríkérő részéhez. 

! Közli ezenkívül az évkönyv 
Kopasz Márta Hamlet-il-
lusztrációjét és Vinkler 
László „A tápéi kisegyüttes a 

1 „Saép Iloná"-t tanulja", va-
1 lamint „Itatás a ligetben"' 
I című képeit. 

Irodalomtörténetírásunk 
és az SZKP XX. kongresszusa 

A XX. kongresszusnak az 
az alaptétele, hogy az elmé-
leti és gyakorlati munkában 
vissza kell térnünk a lenini 
normákhoz, rendkívül nagy-
jelentőségű — többek között 
— a társadalomtudományok 
szempontjából is. 

A magyar irodalomtörté-
netírás művelői a XX. Kong-
resszus útmutatása alapján 
megvitatták, mérlegre tették 
eddigi munkájukat és körvo-
nalazták következő feladatal-
kat. Már a vita. a lemérés. 
a feladatok körvonalazásá-
nak módszere is tükrözte az 
új. a megjavult, a valóban — 
dogmatizmustól. sematizálás-
tól mentes — marxista szel-
lemet. 

Bátran ós őszintén számot 
vetettek az irodalomtörténé-
szek a munkájukban eddig 
gyakran megtalálható dog-
matizmusSal. azzal a bátorta-
lansággal. mely az eredetien 
újnak a kimondásától rette-
gett. azt másoktól, egy-egy 
megfellebbezhetetlen tekin-
télytől várta. Keményen meg-
bírálták a „citatoiógia" mód-
szerét. mely az irodalomtör-
ténetírásban úgy jelentkezett, 
hogy egyes kiemelkedő ide-
ológusok (pl. Révai József 
elvtárs) egy korszakra, egy 
íróra, költőre, sajátos össze-
függésben kimondott megál-
lapításaiból óvatos analógiá-
kat konstruáltak, s ezzel — 
történetietlenül. antldialektl-
kusan — egyszerűsítették, 
vulgarizálták a sokszínű, bo-
nyolult fejlődésmenetű. el-
lentmondásos arculatú ma-
gyar irodalmat. 

Az indokolatlan, túlzott t t -
kintélytisztelet okozta károk 
sem kerülték el a vitázok fi-
gyelmét. Ahogy az egyik ve-
zető irodalomtörténészünk 
szellemesen megjegyezte, 
már-már ott tartott néhány 
irodalomtörténész, hogy Fo-
garasi Béla elvtársat holmi 
„ideológiai főfelügyelő'-nek. 
Lukács György elvtársat és 
munkatársait oedig „esztéti-
kai főbivatal"-nak tekintse s 
ezzel felmentse magát a nagy 
elvi. elméleti kérdésekkel 
foglalkozástól s feladaténak 
ezen „intézmények" „dönté-

sei" népszerűsítését tekintse. 
Többen rámutattak arra, 

hogy a mai magyar történé-
szek dogmatizmusból fakadó 
hibái, milyen gyakran akod*-
lyozták az irodalomtörté íé-
szek munkáját. Különösen a 
két háború közötti munkás-
mozgalom értékelésében ét 
felmérésében elkövetett hibák 
befolyásolták az e korabeli 
írók. költők (többek Iközött 
József Attila) irodalomtörté-
neti értékelését. 

A vita során kibontakozott 
a feladatok, a helyes mód-
szertani alapelvek egész so-
ra. Elsősorban az irodalom-
elméleti alapfogalmak tisztá-
zásának szükségessége látszik 
sürgetőnek, ugyanakkor a 
kérdések tárgyalásának való-
ban dialektikus módszere 
szükséges, mely az ellentétek 
egységében látja a valóságot; 
Nemzeti irodalmunk nagy 
hagyományaival szemben 
megengedhetetlen az elfo-
gult. „taktikai" szűkkeblűség, 
elhalgatás. az arányok eltor-
zítása. Az anyagban való 
szabad mozgás az alapfelté-
tele minden tudomány alko-
tó művelésének. Meg kell 
szüntetni irodalomtörténetírá-
sunk tagadhatatlan provin-
cializmusát. mely abból я té-
ves megítélésből fakadt, hogy 
az Októberi Forradalom óta a 
nem szocialista rendszerben 
élő népek költészete, irodal-
ma nem gyarapíthatta az em-
beriség kultúrkincseit s tudo-
mányos eredményeik minde-
nestől elvetendők. 

Egészen természetes, hogy 
csak úgy tud majd irodalom-
történetírásunk hozzájárulni 
mai irodalmunk egészséges 
fejlődéséhez, kritikai életünk 
fellendüléséhez is, ha elmé-
leti alapjaiban megerősödik, 
módszereiben felfrissül, ered-
ményeivel még nagyobb te-
kintélyt szerez magának. 

Egyetemünk Irodalomtör-
téneti Intézete — melynek 
tagjai résztvettek a közelmúlt 
vitáin — te ígv látja felada-
tait. ilyen módon fog hozzájá-
rulni tudományos életünk 
lendületes továbbfejlődésé-
hez. 

Nacsády József 

тттт&у* 
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Gremiss Pál egyetemi tanár 
dr. Müller-Stoll. a neves bo-
tanikus meghívására Pots-
damba utazott. Greguss pro-
fesszor több előadást fog tar-
tani fejlődéstörténeti, faana-
tócmiai. illetvé paleobotanikai 
tárgykörből. 

• 

A Csehszlovák Oktatásügyi 
Minisztérium 32 tagú küldött-
sége magyarországi útia so-
rán folyó hó 20-én Szegedre 
érkezik. A küldöttséget a Vá-
rosi Tanács és a Szegedi Tu-
dományegyetem látja vendé-
gül. Látogatásuk során meg-
tekintik a Tudományegyetem 
néhány intézetét, a Pedagó-
giai Főiskolát és a város kö-
zép- és alsófokú oktatási! in-
tézményeit. 

tője Sárkány Sándor buda-
pesti professzorral a Tan-
könyvkiadó megbízásából 
Nö vény szervezeten • gyakor-

címen egyetemi tán-
nyvet írt. A munka mint-

egy 34 ív terjedelmű, megie-
lenése szeptember végérc 
várható. 1 

• 
A házasélet higiéniája cím-

mel nagysikerű előadást tai-
tott Batizfalvy János, a női-
klinika igazgatója folyó hó 
14-én. az Egyetem Aulájá-
ban. A nagy érdeklődésre va-
ló tekintettel az előadást 
megismételte. 

• 

Kubinyi Zoltán, a Pedagó-
giai Főiskola gyakorló álta-
lános iskolájának szakvezető 
tanára „Kiváló tanár" kitün-
tetésben részesült. 

Kellemes mealepetcst oko-
zott az álflamvizsgázóknak, 
hogy a Marxizmus-Leniniz-
mus Tanszék — az eddigi 
gyakorlattól eltérően — min-
den Jjalgjjtónak postán el-

Szalau István docens, a 1 küldte "az államvizsga lemati-
Wövénveiettani Intézet veze- I kát. 

Ny ár eleji hóhullás 
Négy esztendővel ezelőtt, egy 

verőfényes augusztusi reggelen 
érkeztem Szegedre. Az éjszakai 
utfliós törődöttségét a Széche-
nyi tér ezüstös törzsű platánjai 
alatt pihentem ki. Ma is vissza 
eseng fülemben a kertészolló fa-
lánk csattogása az élősövényt 
csinosítgató kertész kezében, s 
érzem az arcomat fürdető pá-
rák hűvösét, amelyet a reggeli 
szél az öntözőcsö vízsugara fe-
löl hömpölygetett felém. Az 
először látott városban frissen, 
vidáman úgy indultam tovább 
egy fertályóra múlva, mint aki 
régen ismert, otthonos környe-
zetben mozog. A platán fasor ok, 
a Dugonics téri liliomok, a tisza-
parti sétány és Cjszeged szín-
pompás fái, rajtuk a gondos em-
berkéz nyoma — talán ezek tet-
ték számomra oly kedvessé, sze-
retette Szegedet. 

Furcsa, hogy mindezek elle-
nére a tavaszra ébredő tündér-
rózsa halvány szirmai csak a 
negyedik évben csaltak ki az új-
szegedi Füvészkertbe. Talán 
azért, mert a növényvilág fris-
sítő, kedvderítő változatosságát 0 
városban sem kerülhettem «1. 
Csakhogy füvészkerti élményeim, 
ha lehet, még kedvesebbek, mini 
az eddigiek. Először is a Füvész-
kert sajátos hangúlatot áraszt. 
Ez nem hasonlít sem a Sztálin 
sétány változatos fakultára fára, 
sem arra a levegőre, amelyet ai 
újszegedi liget ősfái árasztanak, 
de különbözik attól a gránátvi-
rágos fiatal fasortól is, amely a 
Hungária Szállótól a Radnóti 
gimnáziumig pettyezi a járda 
szélét. 

A Füvészkert mesterséges kis 
világ, mégis eleven, mégis a ha-
sai talajon díszlik, nem egysze-

rű hírhozó távoli vidékekről, ha-
nem állandó vendég, sőt hono-
sulás. 

A trópusi Afrika légkörét idé-
zik a vérpiros koráivirágok, s a 
felfelé szálló meleg levegőben 
libeg fls aloé narancsszínű kely-
he. Köves, homokos talajon, egy 
pici kis amerikai sivatagban ová-
lis levelű kaktusifafta, a tevék 
palacsintája követi a napot tá-
nyérjaival. A perui gyertyakak-
tusz, amely Kossuth Eajos to-
rinói emigrációját idézi (es 
ugyanis az általa küldött pél-
dány tarjadeka) vigyázón emel-
kedik Iti környezetéből. Tövében 
húsos levelű agávé, a bennszü-
löttek bortermő növéi.ye sütké-
rezik. S nem messze innen a ti-
szafák lombjai közül kakukszú 
hallatszik. A nyárfák hullajtják 
fehér, pelylies nutgvaikal és es-
tére behavazzák az egzotikus 

növények kis oázisát is. 
Csönd. De most valami külö-

nös dolog történhetett a tóban, 
ott az indiai lótusz szövevényes 
indái között, mert hirtelen kó-
rusban csattan fel a békák ku-
ruttyolása, brekegése. Hintáz-
nak a lótuszlevclek, s amott az 
egyiken nagyot pislog, s elméláz-
va hintázik a békazenekar egyik 
tagja is. A tő felé kis hegyi pa-
tak bukdácsol a dombról, béké-
jére Erdély őshonos növénye, a 
Jósika orgona vigyáz. Halvány-
rózsaszín fürtjeiről apró szirmo-
kat hullajt a magashegyi páfrá-
nyok kiterített leveleire. 

Arrébb, egy terméskővel kerí-
tett tavacska tükrében visszatet-
szik a Magyar Középhegység ap-
róvirágos flórája, s a víztükör 
alatt aranyhalak játszanak ta-
vaszi fogócskát és fölöttük píros-, 
fehér- és krémszínű tündérrózsák 
nyitjtik izirmaikat csalogatóul. 
Csakhogy a virágkclykck kényes-
kezű kis munkásai még nem jön-
nek, helyettük sűrűn hullik a tó 

fölött a nyárfa pilléje, a tavasz 
hava. 

A víz mentén a földközi-ten-
geri éghajlat növényvilága pi-
hen. Ciprusok, levendulák, agá-
vék fölé napernyőt tart a nápo-
lyi fenyő törzse. A dísznövények 
egy kis darab eget varázsolnak 
elő. Kék • harangvirágfelhőkből 
aranysárga gombokkal, sugaras, 
fehér levelekkel bújik elő a nap-
virág. Tobzódnak a virágok, 
gyűjtik magukba a nap suga-
rait a júniusi illatversenyhez. 
Bizony az üvegházban már bim-
bózik a légi orchidea, vaníliás 
illatával nem könnyű kiállni. 
Közvetlen szomszédságukban 
200 rózsatövön repesztgetik már 
a zöld burkot a bársonyos leve-
leit. A megkésett tavasz után 
készülni kell a versengésre, hi-
szen éppen az illatukkal csábítják 
magukhoz a torkos mcígyüjtö-
ket. akik akaratlanul segítenek 
abban, hogy a virágok életének 
folytatása legyen. 

A színeit, illatok és finom for-
mák világát gyógynövények sze-
szélyesen csipkézett levele, tüs-
kés-bogos termése. méregzöld 
szára; zsályák, csillagfürtök lán-
dzsái; szerény konyhakerti növé-
nyeit katonás sorfala strázsálja. 
Köröskörül bokrok ernyesztik a 
szél erejét és évtizedes lombos 
fák bólogatnak nagy békesség-
ben. És a nyárfák pihelörgetege 
csillogva árad a lombok kdstitt, 
behavazza hajamat, vállamat. 
Így indulok vissza Szegedre. 

Körülöttem a nyár harsány-
zölden hirdeti magát minden felé. 
Nincs tenyérnyi szabad zug, ahol 
föl ne ülné fejét a napsóvár te-
nyészet. Szeged lakói közül so-
kan nem tudják még ma sem, 
hogy városukban a tavasz és a 
nyár sokkal több változatot 
szépséget ígér. mint inátutt. 
Most már szinte szégyenkezem, 
hogy közel négy rv kellett szá-
momra is. hogy e kínálkozó szép-
séget felfedezzem. 

Kerényi György 
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A D O H Á N Y Z Á S 
Mindjárt azzal kezdem I gedések. szívhántailmak ie-

hogy magam gyermekkorom | lentkezése és a dohányzás el-
6ta nem dohányzom. Hat 
éves koromban egy cseresz-
nyeszüret után. a gyopárosi 
kertek alatt együltchelyem-
ben elszívott 5 Levente olyan 
hatással volt rám, hogy azóta 
sam tudom megérteni azokat 
akik a cigarettázásban kod-
vüket lelik. Azóta csak egy 
ízben fordult elő. hogy rá-
gyújtottam. Az inflációs 
időkben, amikor a cigarettá-
nak komoly csereértéke voit, 
egyik be:e"f»n férje f e j e se 
ki háláját egy 100-as cigaret-
tacsomaggal s miután a ho-
noráriumot boldogan zsebre-
vágtam. meg is kínált mind-
járt a tárcájából. Ezt persze 
nem lehetett visszautasítani, 
de azt (hiszem elég ügyesen 
utánozhattam a szenvedélyes 
dohányost, mert nem vett 
észre ra j tam semmit. Meg-
vallom azt is. hogv nem egy-
szer szívem mélyén némi 
irigységgel néztem, hogy ba-
rátaim milyen boldogsággal 
teli várakozással bontanak 
fel egy-egy fénylő cellofánba 
csomagolt színes cigarettado-
bozkát s mily— élvezettel 
szívják mellre az illatos füs-
töt. Olyan érzés ez, mint 
ahogyan a botfülű ember fi-
gyeli a kamarazene élvezé-
sébe merült zenerajongót. 
Ám ama gyermekkori öt Le-
vente emléke mégsem vitt rá. 
hogy a számomra annyira 
idegen élvezet hívévé szegőd-
iem. Hogv azután a háborús 
idők szűkében mi mindenre 
voltak képesek a szenvedé-
lyes dohányosok nikotinszom-
iuk kielégítésére, annak meg-
figyelése bőséges elégtétellel 
szolgált s csak örülhettem, 
hogy nem tartozom közéjük. 
További szerepet látszottak 
még fejlődésemben: 1. jó né-
hányszor tö-nényen lélegez-
tem be cigareitavégekkel telt 
hamutartó szagát. 2. túlzsú-
folt vonaton többször dohá-
nyosok közé szorultam és 3. 
egy borbély nikotintól sárga 
ujja. melyet borotválás köz-
ben orrom alá dugott. 

Ha a kérdésről komoly ta-
nulmányt kellene írncra, a»-
zal kezdeném, hogv a niko-
tinéi vezet rohamos elterjedé-
se az utóbbi évtizedek egyik 
legérdekesebb társadalmi je-
lensége. Észak-Amerikában 
az utolsó harminc év alatt az 
egy főre eső évi cigarettafo-
gyasztás (a 15 éven felüliek 
közt) 630-ról 3.500-ra emel-
kedett. más országokban méc 
nagyobb mérvű a változás 
A pipázás és a szivarozós 
egyre inkább a háttérbe szo-
rul a cigaretta mögött. Ér-
dekes jelenség az is. hogy 

a nők rohamléptekkel 
igyekeznek behozni e téren 
is azt, amivel a férfiak mö-
gött elmaradtak. 

Pedig mindenki tudja, hogy 
milyen szörnyű erejű méreg 
élvezetéről van szó. hiszen 
közismert, hogy a kísérlet; 
állatok már a bőrükre kent 
minimális mennyiségű niko-
tintól is, megdöelenek. (Nem 
csoda, hogv az állatok nem 
dohányoznak.) Kimutatták 
emberen is. hogv már eev ci-
garetta elszívása is változást 
okoz a vérkeringésben, az 
utóbbi években pedig egyre 
több olyan orvosi közlemény 
jelenik meg, melyek a tüdő-
rák utóbbi évtizedekben ész-
lelt feltűnő megszaporodásá-
nak eevik főokát a dohány-
zás elterjedésében látják. Ki 
is tudták különíteni a do-
hányból a rákot okozó vegyi 
anyagot. Hatalmas anyagon 
végzett statisztikai munkák 
ezt az összefüggést kétségte-
lenné tették. 

100,000 nem dohányzó kö-
zül csak 14 halt meg tüdő-
rákban, 

míg ugyanakkor 100,000 do-
hányzó közt már 363 — 
mondja az egyik kimutatás. 
Hisz akkor nincs is olyan ko-
moly veszély, hát mi az a 
363 a 100,000-hez viszonyítva 
— lélegeztek fel az ellenpár-
tiak, (hiszen a statisztikák 
szerint éppen az orvosoknak 
is mintegy 60 százaléka dohá-
nyos ember). Ez a fellélegzés 
viszont struccpolitika, mert 
kb. ugyanekkora a valószí-
nűsége annak is. hogy közle-
kedési baleset áldozatai le-
szünk s mégsem mondhatjuk 
azt. hogy nem kell mindent 
elkövetni a balesetek kikü-
szöbölésére. Ugyancsak ha-
tározott összefüggést lehet ki-
mutatni más rákos megbete-

j terjedése között. Furcsa mó-
don éppen a pipa és a szi-
var bizonyult a legkevésbé 
ártalmasnak, a cigaretta pe-
dig a legveszélyesebbnek. 

Érdékes probléma psycho-
lógiai szempontból is a do-
hányzás. A gyerekek nyilván 
a felnőttek majmolásából 
gyújtanak rá először, annál 
is inkább, mert tiltott gyü-
mölcsről van szó. később 
már a felnőttekhez való tar-
tozást akarják kifeiezni a do-
hányzással s szervezetül; 
minden tiltakozása ellenére 
is makacsul végigkínlódiák 
az első cigaretták minden 
kellemetlenségét, mígnem az-
tán hozzászoknak. Részben a 
rágyújtással járó ceremóniá-
ra, de mégánkább a méreg-
hatásra. Ha a dohányos om-
bert megkérdezzük, hogy mi-
ért cigarettázik, a legkülön-
bözőbb válaszokat kaphatjuk. 
Az egyik nem tud másképe 
gondolkozni, a másik fogyni 
szeretne, a harmadik meg 
éppenséggel hízni, a negye-
diknek az emésztése kívánja 
meg. az ötödik a molytól óv-
ja ruháját s ígv tovább. Van 
aki csak társaságban gyújt 
rá s ennek van is valami ér-
telme. mert amíg a cigaretta 
a szájában van, senki sem 
várhatja el tőle. hogy beszél-
jen. a háziakban sem kelti 
annyira a magát unó ember ' 
benyomását, úgy mint a ke-
zét zsebében tartó, bámész-
kodó nemdohányos. Mióta 
rr.c,T-"i£ véltem, hogy méa 
nen. Icáányosok is szívesen 
rágcsálnak akár órahosszat 
is fogvájót, ceruzát meg nem 

tudom még mit. azóta jobba.) 
elhiszem azoknak a psycholó-
gusoknak az állítását is. akik 
szerint 

a cigarettázás okozta élve-
zet kapcsolatban áll a cse-
csemők cumizásával, 

a kisgyermekek dudlizásával. 
Szerintük az aikak infantilis 
kéjérző funkciója szerepei 
ebben a felnőttkori kedvte-
lésben is. Az azonban min-
denképr) bizonyos, hogy a 
dohányra szokott, ember szá-
mára a rágyújtás — hacsak 
percekig is tartó — élvezetet 
ós a mindennapi munkából 
való némi kikapcsolódást je-
lent. amihez akkor é s annyi-
szor fordulhat naponta biza-
lommal. amikor és ahány-
szor akar. A nikotinról való 
lemondás pedig — érthető 
módon — kivételes önural-
mat és akaraterőt követel. 
MéíX nem is találkoztam 
ilyen emberrel. Korunk tör- j 
ténelme persze különösem 
kedvez a dohányzás elterje- ; 
désének (pipázásra termesze- > 
tcsen ma már nemjuthat idol) 

s azt hiszem hiába jelenrxvc 
meg egvre másra a cisarettá-
záa veszélyességéről sznlo 
közlemények s hiába indíta-
nak sokfelé nagy garral nro-
pnsandahadjáratot a dohány-
zás ellen, az emberek csak ki . 
foEnak tartani ótkos szenve-
délyük mellett az egészség-
ügyi hatóságok szomorúsin.á- , 
ra és a dohányjövedékek | 
örömére. 

Meg kel l ,még legyeznem 
azt is. hogy még nem futotta ! I 
sarokházra az el nem szívót; j 
cigarettákon megspórolt Pén-
zecském. 

dr. Z. L. !£ 

A Magyar Rádió pályázati felhívása 
A Magyar Rádió naponta 

tíz nyelven sugároz a világ 
minden részébe adásokat, 
hírt adva népünk életéről, 
munkájáról. problémáiról. 
Adásaink visszhangja igen 
széleskörű: sokezer levél ta-
núskodik arról, hogy a világ 
minden részében élnek bará-
taink. akik szeretnék megis-
merni Magyarországot, a ma-
gyar életet. A jelen nemzet-
közi helyzet alakulása is ma-
gával hozza a különböző or-
szágok népeinek egyre foko-
zódó érdeklődését egymás 
élete, problémái iránt. A Ma-
gyar Rádióhoz külföldről ér-
kező levelek sok kérdést tar-
talmaznak a magyar életre 
vonatkozóan. Az a törekvé-
sünk, hogy a Magyarország 
iránt érdeklődő egyre na-
gyobb számban jelentkező 
külföldi levelezők olymódon 
kapjanak választ, kérdéseikre, 
hogy a válaszokat a magyar 
nép széles -étegeinek tapasz-
talatai. véleménye, álláspont-
ja alapján juttathassuk ed a 
külföldi hallgatókhoz. Ezért 
pályázatot jhirdetünk olyan 
érdekes, szép beszámolókra, 
írásokra, amelyek a magyar 
élei valamilyen területéről 
adnaik kévét a pályázó saiút 
élményei, munkahelyén szer. 
zett tapasztalatai alavián. 
Ugyancsak a nemzetközi kap-
csolatok fejlesztését szolgál-
ná. ha olyan írásokat, is el-
juttatnának a Magyar Rádió-
hoz. melyekkel magyar em-
berek külföldi ismerőseiknek 
beszámolnak a magyar élet 
fejlődésének egyes érdeke-
sebb vagy fontosabb esemé-
nyeiről. A beszámolók bár-
milyen témákról szólhatnak, 
mégis a téma kiválasztásá-
nak megkönnyítésére ismer-
tetünk néhány kérdést a kül-
földi hallgatók leveleiből. 

1. Hogyan élnek a magyar 
munkások? Van-e munkanél-
küliség Magyarországon? Mi 
történik a magyar munká-
sokkal betegség esetén? Ho-
gyan gondoskodnak az öreg 
munkásokról? Müyen általá-
ban a munkások szociális 
helyzete? Hogyan töltik sza-
badidejüket? (Francia és 
osztrák hallgatók leveleiből) 

2. Hogyan éltek a múltban 
a parasztok Magyarországon 
és 'hogyan élnek most? Mi-
lyen segítséget kapnak az ál-
lamitól? Hogyan terjed a kul-
túra vidéken, milyen kérdé-
sek iránt érdeklődnek legin-
kább a magyar parasztok? 
(Olasz hallgatóik leveleiből.) j 

3. Milyen az iskolás gyér- j 
mekek helyzete? Ki fedezi az : 

oktatási költségeket? Milyen 
tanulmányokat lehet folytat-
ni Magyarországon? Milyen 
kérdések foglalkoztatlak a ; 
magyar ifjúságot? fNyugnt-
német hallgató leveléből.) 

4. Hogyan élnek a magyar 
nők. milyen problémák fog-
lalkoztatják őket? Hogyan él 
egy háziasszony Magyaror-
szágon. aki maga tótja el 
háztartását, és gyermekeit1 

Milyen a divat Magyarorszá-
gon? (Angol hallgató levelé-
ből.) 

5. Milyen az orvosok, az 
értelmiségiek helyzete Ma-
gyarországon? (Finn hallgató 
leveléből.) 

6. Milyen a kulturális élet 
Magyarországon? Milyen fil-
mek. színdarabok érdeklik a 
magyar közönséget? Melyek 
a legnépszerűbb könwek, fo-
lyóiratok? (Olasz hallgató le-
veléből.) 

A pályázaton bárki részt-
velhet. aki kedvet érez arra, 
hogy saját élményei alapján 
beszámoljon a magyar élet 
egy-egy jellegzetes vonásá-
ról. A témát és a műfajt il-
letőleg semmiféle menköté-
sünk nincs. A pályázaton 
résztvevő írások műfaja lehet 
tárca, elbeszélés, karcolat ri-
port. vagy első személyben 
írt. naolószerű élménybeszá-
moló. Célunk, hogv a hallga-
tók kérdéseire ne száraz sta-
tisztikai adatokikai válaszol-
junk, hanem színes, a ma-
gvar életre jellemző és reális 
képet adó írásokkal. A pá-
lyázatra beküldött írások ter-
jedelme 3—4 gépelt oldal le-
het. 

A pálycizaton résztvevő leg-
jobb írásokat, díjazzuk: 

I. díj 2000 forint. 
II. díj 1000 forint. 

III. díj (6 darab) 500—500 
forint. 

A vláyázat beküldésének 
határideje clktóber 1. 

A névvel, címmel és mun-
kahely megjelöléssel bekül-
dött pályázatokat a követke-
ző címre kérjük: 

'Dunaszekcső építői Hozzászólás az ötéves terv irányelveihez 

Helyi tervet műemlékeink 
ápolására emlékműveink 

fejlesztésére 
A második ötéves terv irányelvei csupán általánosságban 

szólnak művelődéspolitikánknak a múlt kulturális öröksége 
ápolása terén szüücséges teendőiről. Helyesnek tartanám, ha 
az irányelvek megkívánnák az egyes megyék, járások, váro-
sok, községek helyi ötéves terveinek készítőitől, hogy a terv-
időszakra részletes programot dolgozzanak Iki a helyi haladó 
történelmi és kulturális hagyományok ápolására is. E tero 
— talán az évfordulók kínálta alkalmak figyelembevételével 
— tartalmazza az egyes városok és ¡községek történelmi, iro-
dalmi, művészeti, néprajzi stb. emlékeinek megóvására, meg-
őrzésére, kultuszuk ápolására vonatkozó elképzeléseket, a 
műemlékek restaurálására, az emlékművek (szobrok, emlék-
táblák stb.) karbantartására és tervszerű gyarapítására, a vá-
ros- és 'községfejlesztés szépészeti kérdéseire (fásítás, parko-
sítás, díszítés stb.) vonatkozó elgondolásokat. E tekintetben 
— talán a főváros kivételével — igen elhanyagoltak váro-
saink, a kulturális örökség ilyen jellegű ápolása különösen 
vidéken gazdátlan. Pedig,, amint a Genthon-féle műemléki 
topográfia (s néhány megyének, városnak a ¡közelmúltban el-
készült részletes műemléki vizsgálata) tanúsítja, hazánk —t 
nuhéz történelmi sorsunk ellenére is — gazdag műemlékekben, 
s „A magyar irodalom helyi hagyományai" című könyvecske 
bizonyság rá, hogy irodalmunk számos értékes tradíciója fű-
ződik a magyar vidék ¡különféle helyeihez. E helyek — iro-
dalmunk zarándokhelyei" — ma még csak kisebb részben 
vannak emlékeztető jellel ellátva, így alig inthetik, taníthat-
ják tanulságaikkal a dolgozókat, különösen a fölnövekvő új 
nemzedélcet. 

Csak egy példát. A közelmúltban, a május elsejei ünnep-
ségek kapcsán Szeged városa román küldöttséget látott ven-
dégül. Biztos vagyok benne, román vendégeink megilletődöt-

i ten állottak volna meg az előtt az emléktábla előtt, amely 
tudatta volna velük, hogy a város főterén álló régi házban^ 

j ahol az árvízkor Mikszáth, a házigazda, Zsótér Andor vendéa-
'* I szeretét élvezte, s melybén 1917-ben Ady Tömörkény emlé-

kének áldozott, e nagymultú műemlékben 1849-ben, a szegedi 
országgyűlés idején nem csupán Kossuth Lajos fordult meg. 
de lépcsőit koptatta a román forradalmár Balcseszku Ni-
kolae, író és politikus, a magyarság és a román nép barátsá-
gának nagy apostolét. Mondom, meghatottan állhattak volna 
e ház előtt román.barátaink, ha e házat jelölné egy emWi-
tábla, amely többé soha el nem felejthetően eszébe juttatja 
a város vezetőinek, minden dolgozójánaSk, a városban meg-
forduló vendégeknek, hogy milyen nagy történelmi idők ta-
núja volt egykoron az öreg Zsótér-ház. 

A példát lehetne folytatni. Legyűrik büszkék haladó helyi 
hagyományainkra, ápoljuk tudatosabban, bátrabban, a gya-
korta gátként mutatkozó szektáns szűkkeblűséget felredobva, 
múltunk miden értékes, szép, tanulságos emlékét. „Csákányt 
az ős hazugságok falára — de az örök szépség legyen tabu.'* 

! Juhász Gyula e tanítása — mely oly egybehangzó a kuttu-
i rális örökség megbecsüléséről szóló lenini' intelmekkel —. 

váljék gyakorlattá a második ötéves terv folyamán szerte az 
| országban! 

JAKÓ KAROLY 

PÉTER LÁSZLÓ 

CSONTI FERENC Tanszemélyzeíi bajnokság 

H ü l W S 1.. 

GERI ANDRÁS 

Az Akadémiai Kiadó 1957. 
évi kiadási tervébe beiktat! a 
Greguss Pál egyetemi tanár 
eddig már német és angol 
nyelven megjelent nagysike-
rű, a fenyőfélék xylotomiai 
vizsgálatával foglalkozo 
könyvének orosz nyelvű ki-
adását. Ez évben viszont sor 
kerül a lombos fák xyloto-
miájávai foglalkozó könyve 
német nyelvű kiadására. Ez 
lesz a könyv 3. kiadása. 

VIZSGA ELŐTT.., 

Magyar Rádió Idegennyel. 
vű Adások Főosztálya. 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szened) Tudományegyetem. Or-
vosegyetem és Pedagógiai Főiskola 

laola 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Ktadfa: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizottsága. a Tudo-
mányegyetem rektora. az Orvos-
egyetem dékánla. a Főiskola igaz-
eatőla. a DISZ és a Szakszerve-

zetek 

A Szegedi Haladás Sport-
kör és a Szegedi Tudomány-
egyetem Testnevelési Tanszé-
kének közös rendezésében 
május 21-én megindult az 
egyetem tanszemélvzetének 
labdarúgó bajnoksága. 5 csa-
pat részvételével. 

A bajnokságban résjtvesz-
nek a Természettudományi 
Kar. a vegyészek és a jogá-
szok-bölcsészek együtt, a 
Marxizmus Tanszék és a Köz-
pontiak csapata. A Közpon-
tiak csapata a Haladás SK 
függetlenített, dolgozóiból, a 
Rektori Hivatafl. a műhely, a 
Testnevelési Tanszék és a 
Katonai Tanszék beosztott-
jaiból áll. Az eddig lejátszott 
mérkőzések igen sportszerű 
keretek között zajlottak le. 
Élvezetes, nívós küzdelmek 
alakultak ki, melyeken a já-
tékosok határtalan lelkese-
déssel harcoltak a eyőzelem 
megszerzéséért. 

Igen helyes kezdeményezés 
volt ennek a labdarúgó baj-
nokságnak a megrendezése. 
Azok az elvtársak, akik ver-
senyszerű aktív sportolástól 
visszavonultak, ismét pályá-
ra lépteik, s az eddigi mér-
kőzéseken 

több mint 70 oktató öltötte 
magára a labdarúgó mezt. 
Az eddig le iát szőtt mérkőzé-

sek eredményei: 
Május 21-én: T. T. K —• 

Vegyészek 3:2. 
Jogász-Bölcsész—Marxizmus 

T 5 3. 
Május 28-án: T. T. K—• 

Központiak 8:1. 
Vegyészek—Marxizmus Tan-
szék 1:1. 

Június 4-én: Jogász-böl-
csész—Központiak 1:1. 
T. T. K.—Marxizmus Tan. 
szék 5:3. 

Június 11-én: Központiak—« 
Marxizmus Tanszék 2:1. 

Jogász-bölcsész—Vegyészek 
1:1. 
A bajnokság hátralévő mér-

kőzései: 
Június 18-án: Központiak 

—Vegyészek 
Jogász-Bölcsész—T. T. K. 
A bajnokság állása a IV. for-

duló után: 
1. T. T. K. 
2. Jogász-Bölcsész 
3. Központiak 
4. Vegyészek 
5. Marxizmus Tansz. 

Az őszi fordulót 

16:6 
7:5 
4:10 
4:5 
8:13 

szeptem-az öt csapatban ber elején kezdik a csapatos. 

„Mégiscsak a sötétkék pli-
szir-szoknyámban megyek!" 

Szegedi Nvomda Váltalat 
Felelős vezető: Vincze Györg» 

Tankönyv: Előbb talán be-
mutatkoznánk! .'.,'"* 

ÚJFAJTA FŰTŐANYAG 

Érdekes kísérleteket foly-
tat a Román Szénipari Ku-
tató Intézet s egyik legutób-
bi munkájának rendkívül 
nagy gyakorlati jelentősége 
van. Ugyanis a 'tudósok egy 
csoportja újfajta, nagykaló-
riatartalmú mesterséges fűtő-
anyagot nyert a barnaszén 
egyszerű feldolgozása révén. 
Az ú j fűtőanyag egy kilo-
grammja elégetéskor 6000 ka-
lóriát ad, míg ugyanebből a 
barnaszénből mindössze 4000 
kalóriás brikettet tudnak ké- i 
szíteni. 

Romániában sokfelé talál-
hatók alacsony fűtőértékű 
barnaszenek, amelyeket ré-
gebben jóformán egyáltalán 
nem termeltek ki. A fent em-
lített eljárás segítségével le-
hetőség nyílik arra, hogy 
nagymennyiségű, olcsó és jó 
fűtőanyagot állítsanak elő. 

Erdős János főiskolai ad-
junktusnak a népművelési 
miniszter „A szocialista kul-
túráért" kitüntetést adomá-
nyozta. 

• l • 
Kiss Árpád egyetemi tanár 

a napokban érkezett, vissza 
Szovjetunióból, ahol a Lenin-
grádi egyetem vendége volt. 

• 
Weimarban befejeződött a 

Német Demokratikus Köz-
társaság orvosszövetségének 
háromnapos tbc-értekezlete, 
amelyen 600 német és külföl-
di szakorvos, valamint tudós 
vett részt. Az értekezleten a 
többi között előadást tartott 
Smeljov moszkvai egyetemi 
tanár, a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája tbc-ku-
tató intézetének igazgatója. 
A weimari értekezleten 
élénk tapasztalatcserét foly-
tattak a tbc gyógyítására al-
kalmazott módszerekről és 
azok eredményeiről, 


