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SZEGEDI EGYETEM MAI SZAMUNK TARTALMABOt: 

Vita a történettudomány időszerű kérdéseiről (2. old.) 
Kibővített pártbizottsági ülés (2. old.) — Az ú j magyar 

deviza dajkái (3. old.) 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES "A PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA 

I V . ó v f . 16. s z á m 1956 szeptember 30. A r a 40 f i l l é r 

Tanévnyitó ünnepség 
a szegedi egyetemeken 

Orvosavatás a tanácsházán 

Az egyetemi hagyományokat 
• felújító ünnepélyes külsőségek 

közölt a régi formájába visz-
szaállított impozáns aulában 
nyílt meg a Tudományegyete-
men az 1956—57. tanév. 

Í A tanévnyitón megjelentek 
Sőiér István miniszterhelyet-

: les, Baráti Dezső rektor veze-
tésével az Egyetemi Tanács 
tagjai, a professzorátus, az 

• asszisztencia, a megyei, a vá-
rosi és az egyetemi pártbizott-
ság, a Pedagógus Szakszerve-
zet és a DISZ-bizottság kép-
viselői. 
A fakultások tanévnyitó 

ünnepélyei mellett e közös 
ünnepség megtartásával az 
Universitas régi szokásait kí-
vánja az Egyetemi Tanács 
felújítani. A hagyományok-
hoz híven az évi munka kez-
detén a feladatok kijelölése 
mellett hitet kell tenni újból 
a tudomány művelésére és az 
egyetem gondjaira bízott if-
júság nevelésére irányuló 
szándékról. 

Az 1956—57. tanév meg-
nyitásának jelentőségét — 
mondotta Baróti elvtárs ün-
nepi beszédében — az a kö-
rülmény is aláhúzza, hogy 

35. tanévét nyitja a Szegedi 
Tudományegyetem. 

Az elmúlt harmincöt eszten-
dőről az utóbbi években elfe-
l e j t e t tü l* beszélni, annak el-
lenére, hogy a múltnak kínos 
emlékei mellett számos, a jö-
vő feladatainak elvégzéséhez 
hozzásegítő mozzanata van. 
Egyetemünk megóvta magát 
a nagy kísértésektől, mert 
gyökereit már megindulása-
kor a magyar és európai tu-
dományosság mély talajába 
eresztette le, követte a ko-
lozsvári Tudományegyetem 
hagyományait. Azt a felvilá-
gosult hagyományt követ-
hette, amelynek a keretében 
elsőként 
i az egyetemek középkori ha-
j gyományait elvetve, a teo-
5 lógiai fakultást természet-
i tudományi fakultással he-

lyettesítették. 
Ez nagyban elősegítette a 35 
évvel ezelőtt felállított Egye-
tem tudományos eredményei-
nek kibontakozását, annál ds 
inkább, mert Egyetemünk 
hamarosan összetalálkozott 
Szeged város progresszív ha-
gyományaival is. 

Helyes rámutatnunk arra, 
hogy 

Egyetemünknek volt bátor-
sága felvetni az ellenforra-
dalmi kultúrpolitika által 
éhezésre kényszerített Ju-

5 hász Gyula díszdoktorságá-
' nak gondolatát 

—-, ha sikertelenül is. Büsz-
kén emlékezhetünk arra, 
hogy a Szegedi Egyetem volt 
az egyetlen, amelynek 

díszdoktorai között olyan 
progresszív név szerepel, 
mint Móra Ferencé 

«— eue l t e ki beszédének a 
haladó kagyománnyal foglal-
kozó részében Baróti elvtárs. 

Legfájóbb veszteségünk, 
hogy József Attilát elüldözte 
Egyetemünkről egyik pro-
fesszorának önkénye. 
; József Attila neve mégis 
' joggal kapcsolódik hozzánk, 
mert ő volt az első egyete-
münk diákjai közül, aki a 
magyar ifjúság jövendő út-
ját a munkásmozgalom felé 
kereste. 

Az elmúlt évek kiemelkedő 
eseményeinek kritikai elem-
zését azzal zárta le, hogy van 
sok jó, amire emlékezni kell, 
s ami már. a felszabadulás 
első napjaitól bizonyos ala-
pot nyújthatott a szocialista 
egyetem felelősségteljes mun-
kájának elkezdéséhez, ahhoz 
a munkához, anielynek bete-
tőzése a következő évek fel-
adata lesz. 

A Tudományegyetem előtt 
álló feladatokról .szólva rá-
mutatott arra, hogy megkel l 
újítanunk a szocialista építés 
rohamosa^ igényi* 

nek kielégítése érdekében az 
ahhoz képest elavult szerve-
zeti és oktatási formákat. A 
feladatok között jelölte meg 
Baróti elvtárs 

a Bölcsészettudományi Ka-
ron az idegennyelvi kated-
rák, néprajzi és archeoló-
giai tanszék visszaállítását, 
az Állam- és Jogtudományi 
Kar erősebb ütemű fejlesz-
tését. 
A tudományos- és oktató-

munka nagyobb szabadságá-
nak kérdését, az egyetem 
szervezetének nagyobb de-
mokratizmusát, az egyetemi 
autonómia korszerű formáját 
biztosító, 

a legszélesebb közvéle-
ményre támaszkodó egye-
temi reform szükségességét 
hangoztatta, 

majd rámutatott arra, hogy 
az Egyetemi Tanácsnak eltö-
kélt szándéka, hogy — addig 
is, amíg a gondos előkészítést 
igénylő reform megvalósul — 
az egyetem vezetésének de-
mokratizmusát fokozza. 

Az egyetemi élet demokra-
tizmusa nemcsak egyes szer-
vezeti intézkedéseken múlik, 
hanem a vélemények szabad-
ságának, a szabad v i t a s^ l -
lemnek megteremtésen is. 
Egy pillanatra sem szabad el-
felejtenünk, 

az egyetemi demokrácia 
nem öncél, s nem fulladhat 
az egykori egyetemi auto-
nómia merev formalizmu-
sába. 
A tudományos-, oktató-ne-

velőmunka elemzése során 
kiemelte, hogy e téren jelen-
tős fejlődésről számolhatunk 
be, mert Tudományegyete-
münk sokat tett a hallgatók, 
az asszisztencia és az aspi-
ránsok tudományos képzése, 
politikai nevelése egységének 
érdekében. 

Sok a tennivalónk a fiatal 
asszisztencia és a hallgatók 
általános műveltségének 
fokozása; egy korszerű 
egyetemi pedagógia kiala-
kítása érdekében. 
Kiváló professzoraink ta-

pasztalata, áldozatos mun-
ká ja lesz a biztosítéka a kö-
zeljövőben felállításra kerülő 
Eötvös-kollégium típusú szak-
kollégiumunk jó munkájá-
nak, illetőleg az Egyetemün-
kön szép hagyományokkal 
rendelkező kollégiumi neve-
lés eszközének, valamennyi 
diákotthonunkra történő al-
kalmazásának. 

Befejezésként szólt azokról 
a nevelési lehetőségekről, 
amelyek a tanszéki munka 
során kialakuló közösségek-
ben rejlenek, majd a Tudo-
mányegyetem Tanácsa nevé-
ben az 1956—57. tanévet meg-
nyitotta és jó munkát kívánt, 
kifejezve azt a hitét, hogy a 
XX. kongresszus irány-
elvei és a párt Központi Ve-
zetőségének értelmiségi ha-
tározata biztosítéka lesz Egye-
temünk munkája helyes irá-
nyának. 

A Tudományegyetem rek-
torának ünnepi beszéde «után 
Székely Lajos elvtárs, az 
MDP Egyetemi és Főiskolai 
Párt-végrehajtóbizottságának 
titkára üdvözölte az ú j tanév 
megkezdése alkalmából a Tu-
dományegyetem professzorá-
tusát és az asszisztenciát. 

Beszéde első részében az 
értelmiségi párthatározatnak 
jelentőségét emelte ki. Rá-
mutatott. hogy 

e határozat a tudományos 
alkotás szabadságának meg-
teremtését nagymértékben 
mozdítja elő. 

E határozat alapján a párt-
szervezetek és minden értel-
miségi dolgozó elsőrendű fel-
adata, e lehetőséggel élve a 
tudomány minél magasabb 
fokú fejlődését előmozdítani. 
Az értelmiségi munkakörben 
dolgozók fokozottabb megbe-
csülését biztosítja e határo-
zat. 

Egyik jelentős feladatunk, 
hPgy. . : 

a múltban elkövetett min-
den igazságtalan intézke-
dést felülvizsgáljunk és 
igazságot szolgáitassunk a 
törvénytelen intézkedések-
kel elmarasztaltaknak. 
Beszéde befejezéseképpen 

annak a reményének adott 
kifejezést, hogy a párt veze-
tésével Tudományegyete-
münk tudományos, oktató-
nevelő munkájának színvona-
la jelentősen emelkedik majd, 
de ennek előfeltétele, hogy 
ebbe az előttünk álló társa-
dalmi tevékenységbe a Tu-
dományegyetemnek vala-
mennyi oktatója lelkesen 
kapcsolódjék be és végezze 
azt. 

Sőtér István miniszterhe-
lyettes elvtárs emelkedett 
ezután szólásra. Beszédében 
utalt arra, hogy a Szegedi 
Tudományegyetem büszke 
kell, hogy legyen mindarra, 
ami múltjában maradandó, 
értékes. A Tudományegye-
tem legfőbb feladata, hogy azt 
a szellemi pozíciót, amelyet 
korábban betöltött és ame-
lyet bizonyos tanszékei és 
karai ma is betöltenek, még-
tovább fejlessze és hatósuga-
rát a város határain túl is az 
egész országra kiterjessze. 

A Szegedi Tudományegye-
temre fontos kulturális 
misszió vár országunkban 

— mondotta. 
Beszéde további részében 

arról szólt, hogy az értelmi-
ségi párthatározat egy fontos 
társadalmi folyamat kohó-
jává avat ja az egyetemet. 

Az egyetemek önállóságá-
ról szólva rámutatott arra, 
hogy az egyetemekre kell bíz-
ni mindazokat a feladatokat, 
amelyeket jobban el tudnak 
látni, mint egy túlcentralizált 
állami apparátus, más ügyek-
ben pedig a centralizált ál-
lami apparátusnak meg kell 
hallgatnia az egyetem véle-
ményét. Hogy mennyire he-
lyes az egyetemekre támasz-
kodni, azt bizonyítják azok a 
nagyon egészséges és országo-
san is iránytmutató kezde-
ményezések, amelyeknek ép-
pen a Szegedi Tudomány-
egyetem volt a megindítója. 
Mi a múlt esztendők minden 
igazságtalanságát; jóvá akar-
juk tenni, minden méltány-
talanul ütött sebet be alka-
runk gyógyítani 

és ezért rehabilitáljuk azo-
kat. akiket akár a hallga-
tóság, akár az oktatók kö-
réből valami igazságtalan-
ság ért. 

Természetesen ez a rehabili-
tálás nem jelentheti a való-
ban elkövetett hibák megbo-
csátását, hanem az igazság-
talanságok jóvátételét. Be-
szélt a továbbiakban arról, 
hogy nagyon sok feladat meg-
oldását. megkezdését kell el-
végeznünk ebben az évben, 
ezért ez az év nehéz lesz, de 
a fontos az, hogy az egyetem 
előre lépjen és elfoglalja azt 
a helyet társadalmunk életé-
ben, amelyre hivatott. 

Ezek után Sőtér elvtárs ki-
osztotta a kormánykitünteté-
seket és a vele járó pénzju-
talmakat. 

Kitüntetésben részesültek: 
Budó Ágoston akadémikus, 
Wagner Richárd egyetemi 
tanár, Kolosváry Gábor 
egyetemi tanár, Pauncz 
Rezső docens. Herczeg Fe-
ren g. rektorhelyettes, Ko-
csis Vi'mos előadó, Ge-
schek Miklósné előadó, Ku-
csera István szakmunkás, 
Déri Károly műhelyvezető. 
A régi hagyományok kere-

tében az Állam- és Jogtudo-
mányi Kar újonnan válasz-
tott dékánja, Schultheisz Emi; 
egyetemi tanár tartotta meg 
székfoglaló tudományos elő-
adását, «A bűncselekmények 
látszólagos halmaza-« címmel. • 

A Központi Egyetem Aulá-
jában g hó 2Q-án tartotta ün-

nepélyes "évnyitóját az Orvos-
egyetem. A Himnusz elhang-
zása után dr. Korpássy Béla 
professzor, az ú j dékán mon-
dott megnyitó beszédet. 

Üdvözölte az MDP, az 
Egészségügyi Minisztérium 
megjelent képviselőit, az ú j 
elsőéveseket, a hallgatóságot, 
majd rátért az egy év alatt 
elért eredmények; napjaink 
feladatainak elemzésére. 

Beszédében többek között 
az egész professzorátus nevé-
ben síkra szállt amellett, 
hogy igenis 

»legyen egyetem az egye-
tem-«, ne erőltessük, sőt 
vessük el a mindent meg-
tanítani elvét, 

váltsuk fel azt a tanszabad-
sággal, ne a hallgatók memó-
riáját fejlesszük, hanem ne-
veljük, tanítsuk őket önálló, 
tudományos gondolkodásra, 
alkotó munkára, engedjük 
meg és támogassuk, hogy el-
mélyüljenek szakmunkájuk 
maguk választotta kedves 
ágában. 

A XX. kongresszus 
utáni szabadabb szellemi 
pezsdülés arra kötelez és ad 
messzemenő lehetőségeket — 
folytatta tovább —, hogy 

a múltban is kitűnő ma-
gyar orvosképzés világhí-
rét tovább öregbítsük. 

Mi szükséges ehhez? 
Mindenekelőtt az egyetemi 

oktatás középiskolás jellegé-
nek felszámolása, az előbb 
említett elvek alapján, jó és 
korszerű tankönyvek, kollek-
tív egyetemi vezetés, a DISZ 
és a fokozatosan kollégi-
umokká alakúié diákottho-
nok segítsége, az egész ma-
gyar tudománypolitika to-
vábbi fejlődése. 

Az utóbbival kapcsolatban 
kijelentette: 

a sztálin; személyi kultusz 
káros .jelenségei a magyar 
tudományos életet sem 
hagyták érintetlenül. Cí-
mek, tudományos fokozatok 
érdemtelen odaítélése, in-
dokolatlan mellőzések egész 
sora bizonyítja ezt. A leg-
nagyobb szükség van tehát 
a Magyr.r Tudományos 
Akadémia átszervezésére, 
az aspiránsképzés új szem -
pontjainak. módszereinek 
kidolgozására, a tudomá-
nyos dolgozók és egyetemi 
hallgatók nemzetközi kap-
csolatainak kiszélesítésére 
Nyugat és Kelet felé egy-
aránt; 

s azoknak a káros nézeteknek 
eltüntetésére, melyek az ér-
telmiség szocializmust építő 
szerepét igyekeznek kisebbí-
teni, sőt tagadni. »-Az egyetem 
a reakció fészke« — hangoz-
tatták sokan még néhány éve 
is Szegeden. Elmúlt az ilyen 
jelszavak ideje. 

Beszéde végén néhány 
számadattal jellemezte a 
múlt év eredményeit Az Or-
vosegyetem 1171 hallgatójá-
nak (845 orvos, 362 gyógysze-
rész) tavalyi tanulmányi á t -
laga: 3.68. A legjobb átlagot 
az V. éves orvosok 4.38 és a 
IV. éves gyógyszerészek ér-
ték el: 3.91. A Tudományos 
Diákkörök tagjaink létszáma 
10 százalékkal eme'kedsít. A 
Pécsett, megtartott 71. Tudo-
mányos Diákköri Konfaren--
cián 6 előadást tartottak a 
szegediek. Ezak közül négyet 
jutalmaztak egyenként 800 
forinttal. Három végzett or-
vos kapott Népköztársasági 
tanulmányi érdemérmet és 
tizennégy hallgató Népköz-
társasági ösztöndíjat. Az. ok-
tatói kar több tagja magas 
kormánykitüntetésben része-
sült. 

A megnyitó után az Egész-
ségügyi Minisztérium és az 
Egyetemi PB képviselőjé-
nek 

hozzászólása következett. 
Az ünnepség kultúrműsor-

ral, és a »Jó tanuló — jó 
sportoló« oklevelek kiosztásá-
val végződött4 , 

Szeptember 15-én feledhe-
tetlen esemény tanúi lehet-
tünk a tanácsháza feldíszí-
tett elsőemeleti tanácstermé-
ben. Sokan jöttek el: szülők, 
rokonok, egyetemisták és is-
meretlenek egyaránt. Az 

kön azóta, hogy visszakap* 
ták a doktori címet fiatal or-i 
vosaink. Majd Batizfalvy; 
professzor tartotta meg ün-
nepi beszédét. Felhívta az ú j 
orvosok figyelmét arra, hegy 
milyen nagy feladat hárul 

idén végzett orvosok első 
csoportja várt arra, hogy ün-
nepélyes keretek közt átve-
gye diplomáját és hogy a dé-
kán az orvosi rend tagjaivá 
fogadja őket. Még a karzatok 

reájuk népünk egészségének 
védelme terén.. Kérte őket, 
hogy az orvosi eskühöz hí- , 
ven, becsülettel állják meg 
helyüket. 

Ezután a dékán elvtárs ki-
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is megtelték. Röviddel fél • 1 
után: helyet' fogláltak az el-
nöki emelvényen: dr. Kor-
pássy Béla dékán, dr. Láng 
Imre és dr. Batizfalvy János 
egyetemi tanárok, dr. Dir-
ner Zoltán egyetemi docens, 

osztotta á vörös és feket& 
diplomákat a mintegy 60 foV 
nyi orvosnak. Közben mind-
egyikőjükkel kezet fogott e 
szavaik kíséretében: »Doktor-
rá fogadom:. .« 

Az újonnan felavatottak 

dr. Bartók Istvánné dékán-
helyettes, dr. Szilárd János, 
az orvosegyetemi párt-vég-
rehajtóbizottság ti tkára és 
Varga Júlia, a kari DISZ-bi-
zottság titkára. 

A dékán elvtárs megnyitó 
beszédében kiemelte, hegy ez 
az első avatás egyetemün-

részéről Kiss József vörös-
diplomás köszönte meg a pro-
fesszori karnak a 6 évi ne-
héz, oktató-nevelőmunkát, és 
ígéretet tett arra, hogy min-
den erejüket, minden tudá-
sukat a beteg, dolgozó em-
berek szolgálatába állítják. 

Őszinte szóval 
Jóí sikerült szerzői-est szín-

helye volt f. hó 28-án a Diák-
klub. Szeged fiatal költői mu-
tatkoztak itt be verseikkel. Ivói-
két verssel lépett fel: Bécs Ernő, 
Dalnoki András, Farkas László, 
Lődi Ferenc. Magyar V. Lászlót 
Nagyfalusi Tibor, Németh Fe-
renc, Petrováez István és Rntkó 
József. A szerzői-est műsorában 
közreműködtek a Zeneművészeli 
Szakiskola növendékei is. Bar-
tók Béla román táncait, Kovács 
Klára, Bartók népdal-feldolgozá-
saiból pedig Gallai Judit adott 
elő. 

Az est sikerét biztosította, 
hogy fiatal költőinknek ezen a 
bemutatkozásán nagyszámú hall-
gatóság jelent meg, főként egye-
temistáink köréből, ami azt bi-
zonyítja, hogy diákjaink szíve-
sen és örömmel vesznek részt 
olyan rendezvényeken, ahol mű-

dycszi értékű költeményeket hajl= 

hatnak. A fiatalságunk érdek-
lődik a mai költészet problémái 
iránt érdeklik költőink mű-
vei és tervei. Ezt bizonyítja az 
a lelkesedés, amivel a Hétközna-
nok című hetilap megjelenését 
ii várják; 

A szerzői est uláni beszélge-
tésben felvetődött az a gondolat, 
hogy máskor is kellene ehhez 
hasonló rendezvényeket tartani, 
ffry a következőkben a Juhász 
Gyula Kollégiumban lesz ha-
sonló műsorral egybekötött szer-
zől-est a jövő hónap folyamán. 

Habár az ifjúság nagyszámmal 
vett részt ezen a szerzői osteu, 
azt mégis fájlalni tudjuk, hogy 
az Irodalomtörténeti Intézet 
nem képviseltette magát nz elő-
adáson. Reméljük azonban; 
hogy a következőkben iroda-
lomtörténészeink — főként a fia-
talok — érdeklődni fognak a 
feasoalú riMidcztóaici, iránti 
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Az értelmiség megbecsülése 
A kibővített pártbizottság ülése pártunk új értelmiségi politikájáról 

V i t a a történettudomány időszerű kérdéseiről 

Mintegy hetvenen gyűltek 
össze egyetemünk professzo-
rai és más tudományos, vala-
mint adminisztratív dolgozói, 
hallgatói közül szeptember 
13-án a diákiklubban, hogy 
meghallgassák és megvitas-
sák az egyetemi párt-vb. be-
számolóját. Ennek a kibőví-
tett ülésnek a jelentősége ab-
ban állott, hogy 

egyetemünkön most először 
tárgyaltuk meg a KV júli-
usi és értelmiségi határoza-
tait, 

illetve az ebből következő 
gyökeresen ú j helyzetet és 
feladatokat. 

A b e s z á m o l ó , 
melyet Székely Lajos elv-
társ, a vb. titkára terjesztett 
elő, híven tükrözte pártunk 
»tiszta lap« politikáját. Nem-
csak azért, mert kritikusan 
•tekintette át a párt és az 
egyetemi vb. elmúlt munká-
jának erényeit és fogyatékos-
ságait, hanem azért is, mert 
ugyanakkor világosan felvá-
zolta azokat az ú j feladato-
kat, amelyeket meg kell va-
lósítanunk. Az is érdeme volt 
a beszámolónak, hogy bátran 
felvetett olyan problémákat, 
melyek a nehezen megoldható 
kérdések közé tartoznak (pl. 
a lakásügy). 

Bevezetőként az értelmi-
ség, különösen az egyetemi 
értelmiség helyzetéről szólta 
beszámoló. 

Megállapította: minden ed-
digi tapasztalatunk arra mu-
tat, hogy az értelmiségre 
vonatkozó határozat az 
egyetemi értelmiségi dolgo-
zók osztatlan helyeslésével 
találkozott. 

Ennek legfőbb oka az, hogy 
alapos és bátor e'emzéssel 
feltárja a pórt korábbi értel-
miségi politikájának fogya-
tékosságait, megmutatja, ho-
gyan vált el, sőt került szem-
be sok esetben az elmélet és 
a gyakorlat a régi, de nem 
ritkán az ú j értelmiség ká-
rára is. Kétségtelen ugyan, 
hogy az elmúlt tizenegy év 
alatt megvolt pártunkban az 
a törekvés, hogy az értelmi-
séget megnyerje és helyét ki-
jelölje ú j társadalmi rend-
szerünk építésében s mindez 
érvényes a mi egyetemünk 
dolgozóira is. 

Mikor azonban mindezt 
összefoglalóan megállapítjuk, 
el kell ismernünk, hogy az 
egészében véve felfelé vezető 
út a valóságban eléggé zeg-
zugos volt, s az utolsó né-
hány esztendőben egész ér-
telmiségi politikánk hibái 
következtében, máskor helyi 
okokból is, nem kevés nyug-
talanító jelenség is felszínre 
tört. 

A megoldatlan vagy nem 
helyesen megoldott problé-
mák egész sora keltett ag-
godalmat értelmiségünk-
ben. 

Ez az aggodalom legnagyobb-
részt a féltő aggódás érzése 
volt, hiszen az értelmiség 
löbbsége jól és okosan aikar'a 
megállni a helyét. Kritikája, 
amely ha nem is bontakozha-
tott ki szabadon, viszonyaink 
megjavítására irányult, s ha 
a bírálatok Időnként el is tor-
zultak, ennek oka jórészt az 
az elszigeteltség volt, mely az 
értelmiséget időnként körül-
vevő politikai bizalmatlan-
ságból fakadt. 

Sorravéve területünk értel-
miségi dolgozóinak problé-
máit, elsősorban 

é l e l s z í n v o n a l u k r ó l 
kell beszélnünk. Kormá-
nyunk a múltben is jelentős 
erőfeszítéseket tett ugyan 
ezen a téren, a helyzet azon-
ban nem volt megnyugtató. 

Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy éppen a felsőők-
tási intézményeik dolgozói-
nak vonatkozásában történt 
az első nagy lépés a jobb 
életviszonyok kialakítása, 
az életszínvonal nem gara-
soskodó, hanem jelentős 
emelése felé. 

Ez nemcsak azért fontos 
tény, mert egycsapásra bizto-
sítja az életszínvonal igen je-
lentős emelését, hanem azért 
is, mert legfőbb bizonyítéka 
annak, hegy pártunk politiká-
jában moot már a szavak és 
a tettek egybeesnek. 

Vannak azonban még más 

problémák, elsősorban az, 
amely nálunk is a legégetőb-
bek közé tartozik: 

a lakáskérdés . 
Minden hír, ami több lakást 
ígér, érdeklődést kelt dolgo-
zóinkban, de bírálattal illetik 
azokat a rendelkezéseket, 
amelyek a múltban hátrá-
nyos megkülönböztetéseket 
tettek a termelőmunkán kí-
vülállók, tehát az értelmisé-
giek rovására is. 

Hogy a lakásproblémát he-
lyt erőforrások segítségével 
is megoldhassuk, az egye-
temi pártbizottság helyisé-
geit lakásetk céljaira engedi 
át. 
Sok más, kisebb, de mun-

kánk szempontjából mégis 
jelentős kérdést érintett még 
a beszámoló: elhelyezési 
problémák egyes intézmé-
nyeknél, személyzeti lét-
számproblémák, a külföldi 
utazások ügyének rendezése, 
a publikációs lehetőségek fo-
kozása, könyvbeszerzési visz-
szásságok megszüntetése, a 
vidéki egyetemek hátrányos 
helyzetének felszámolása. 

Bővebben foglalkozott a 
vb. beszámolója a rehabili-
táció munkájával, amely 
egyetemünkön is megindult 
és az első döntések már 
meg is születtek. 
A beszámoló gazdag prob-

lémafelvetésének volt kö-
szönhető, hogy 

é l é n k v i l a 
bontakozott ki. A felszólalók 
— s ez értelmiségünk politi-
kai öntudatát mutatja — nem 
a sérelmek felhánytorgatásá-
ra törekedtek, hanem arra, 
hogy javaslataikkal mun-
kánk megjavítását, színvona-
lának emelését célozzák. 

Többen szőnyegre hozták a 
külföldi utazások terén ta-
pasztalható hiányosságokat. 

(Tettamanti Béla. Németi 
László, Baróti Dezső) és ezek 
megoldásának módját. Fel-
merült a tudományos minő-
sítések több fogyatékossága 
is: néhányan ugyanis érdem-
telenül nem kapták meg az 
őket megillető tudományos 
fokozatot, amint azt pl. Hor-
váth Róbert professzor el-
mondotta. Ez a megkülönböz-

tetés egyes tudományos mun-
kák iránt is fennállott, éppen 
azért, mert ezok újat hozlak 
a dogmatizmussal szemben. 
Ezeket most ki kellene adni 
(Horváth Róbert javaslata). 

Többen felvetették a publi-
kációs lehetőségek szaporí-
tásának szükségességét 

(Baróti Dezső, Herczeg Fe-
renc, Wagner Richárd, Si-
moncsics Pál stb.). Remény 
van arra, amint az egyete-
münk vezetőinek szavaiból 
kiderült, hogy a kérdés rö-
videsen meg fog oldódni. 
Herczeg Ferenc elvtárs töbo, 
az egyetem anyagi e látott-
ságával kapcsolatos problé-
mával (tatarozás, hitelproblé-
mák, pénzügyi gazdálkodás 
módszere stb.) foglalkozott. 
Fodor Gábor elvtárs részlete-
sebben kitért a rehabilitáció 
kérdésére, valamint foglalko-
zott az egyetemi demokrácia 
továbbfejlesztésének egyes 
problémáival. 

Sajnos, magának a párt-
munkának a módszereire, 
az ezen a téren fennálló hi-
bák részletesebb elemzésére 
és kiküszöbölésére kevés 
hozzászóló kerített sort. 

Csupán Bereczki Sándor elv-
társ foglalkozott ezzel a té-
mával. Ezenkívül Horváth 
Róbert elvtárs vetette fel azt, 
hogy a pártépítés terén el 
kell tüntetni azt a visszásá-
got, amely a professzort hát-
rányos helyzetbe hozta gyak-
ran még egy elsőéves hallga-
tóval szemben is. 

A régi és ú j értelmiség 
problémája is felmerült. 
Mindkét fél képviselői ön-
kritikával éltek és a megol-
dás módját is javasolták 
(Wagner Richárd, Németi 
László stb.). 

Végezetül még egy problé-
mát kell megjegyeznünk: 
mind a beszámoló, mind több 
hozzászóló (Tápai elvtársnő, 
Wagner Richárd) érintették 
az egyetem adminisztratív és 
fizikai dolgozóinak bérügyét. 
Ugyanakkor, amikor nem ér-
tetteik egyet az egye3 helye-
ken felbukkanó demagóg 
hangokkal, mindnyájan arra 
az álláspontra helyezkedtek, 

hogy ezt a kérdést napiren-
den kell tartani és lehető-
ségeinkhez képest minél 
előbb meg kell oldani. 

Maid kiögyenösítjük 
A Juhász Gyula egyetemi d ákotthon gyűléséről 

Gyűlés riktán kezdődik 
így: kedves, vidám zeneszó-
val. Hát még, hogy a diák-
otthon saját zenekara szol-
gáltatja ezt a vidámítót, 
mert a diákotthon lakóiból 
összejött zenekar játszik .itt 
mintegy bemutatkozásul, re-
mélem, még sokszor lesz al-
kalmunk hallani őket. 
Egyenlőre csak annyit, hogy 
szépen játszanak. 

Minden szobából eljöttek 
néhányan, hiszen nem kis 
dologról lesz ma szó: kollé-
giumi életük formáját, ú j -
szerű tartalmát kell itt meg-
beszélniük a hallgatóknak. 

A diákotthon fiatal igaz-
gatója, Tóth Béla mond rö-
vid, lelkes beszédet bekö-
szöntőül. Elmondja elgondo-
lásait, melyek valóban el-
gondolkoztatok: 

. . . Diákbank felállítását 
javasolja. A hallgatók tennék 
ide le kirándulásra, nyári ki-
adásokra megtakarított pén-
züket. Ez lenne az a tőke, 
amelyből a rászorulókat, 
akik hirtelen pénzzavarra, 
küszködnek — ruhavásárlás,' 
gyorsan szükségessé valt 
utazás, stb. folytán — tár-
saik kisegítenék a szükséges 
összeg kölcsönzésével. 

. . . Különböző politechnikai 
körök felállítását, ahol az 
érdeklődők megtanulnának 
bizonyos szerszámokkal bán-
ni, műszaki, szakmai ismere-
teket sajátítanának el, meg-
tanulnának motort vezetni. 
Na és a képzőművészeti és 
irodalmi körökben kapcso-

latot találnának egymássala 
művészet után érdeklődők, 
az itt lakó múvészhajlamú 
emberek. 

. . . Művészeti, tudományos 
pályázatok hirdetése. 

- . . Gyakori, esetleg na-
gyobbarányú kirándulások. 

. . . J ó színvonalú műsorok 
összeállítása, esték rendezé-
se a kollégiumban, belső 

rendbíróság, becsülettrafik. 
Mind-mind ú j elgondolás, 
melyeknek megvalósítasa 
tükrözné és elősegítené a 
hallgatók belső életében az 
elvtársi szellem kialakulását. 

Ezeket hallottuk az igaz-
gató elvtárstól. 

Mondanunk sem kell ta-
lán, hogy gondolatai élénk 
visszhangot keltenek. A 
hallgatók egymásután jelent-
keznek hozzászólásra, helye-
selnek, módosításokat aján-
lanak, és amit eddig csak a 
Szabad Ifjúságból, s más he-
lyekről hallottunk általános-
ságban, úgy érezzük, hogy 
bár kezdeti, de eleven, gya-
korlati formában kezd itt 
élni előttünk. 

Valóban kell valami új, 
lelkesítő erő közénk, amivel 
igazán fiatallá, széppé kell 
lennie életünknek. 

Nem kész eredmény ez 
még, csak megindulás. És 
hogy mennyire csak az, hadd 
álljon itt végezetül egy mon-
dat. Olyan jókedélyű, ado-
mázó fiatal mondta kifelé 
jövet, tréfásan a bajusza he-
lyét simítgatva: „ H á t . . . ha 
esztet kiögvenösítik, mada-
rat lőhet, lösz vele lüni . ." 

Szóval most már csak raj-
tunk a sor, hogy kiegyene-
sítsük. 

Fésűs András 

A Magyar Történelmi \ 
Társulat Délalföldi Cso-
portja szeptember 14-én 
vitaülést rendezett ,.A 
magyar történettudo-
mány és történelem ok-
tatás időszerű kérdései" 
címmel. 

Azzal az illúzióval vártam 
a délalföldi történészek és 
történelemtanárok vltaülé-
sét, hogy részese leszek a 
budapesti Petőfi-kör törté-
nész-vltához hasonló ese-
ménynek — persze, már elő-
re is azzal a tudattal, hogy 
ennek a vitának nem kell és 
nem is lehet olyan funkciót 
betöltenie, hiszen már a dog-
mák és a személyi kultusz ; 
„frontjának" áttörése után 
vagyunk. 

De vártam azt, hogy a dél-
alföldi történészek tanú-
jelét adják annak, hogy 
személyesen akarnak ra-
gaszkodni a történeti va-
lósághoz, meg akarják 
szerettetni tanítványaik-
kal múltunk történetét, s 
ehhez elég erőseknek, al-
kotóképeseknek érzik ma-
gukat. egyénenként, „egy-
kézbői" jött sémák nél-
kül is. 

Tekintettel arra, hogy a 
Délmagyarország szeptem-
ber 15—16-i számaiban rész-
letesebben foglalkozott a vi-
tán elhangzott előadósokkal. 
Karácsonyi Béla vitaindító 
előadását pedig egészében 
is közölte, így inkább magá-
val a vitával, az abból le-
szűrhető tanulságokkal sze-
retnék foglalkozni. 

Ha rövid számadást csiná-
lunk, hogy a 12 hozzászólás 
témája hogyan oszlott meg, 
azonnal szembe tűnik a kö-
vetkező: mindössze két fel-
szólaló foglalkozott magá-
nak a történetírásnak, konk-
réten a helytörténetírásnak 
a kérdésével. A többiek az 
iskolai történelemoktatás 
nehézségeit sorolták fel. Ez 
az eltolódás érthető, hiszen 
a pedagógusokat az utóbbi 
időben „sikerült" elszoktat-
ni" attól, hogy önálló tudo-
mányos munkát végezzenek, 
egyrészt azzal, hogy azokat^ 
akikben meglett volna a 
készség ehhez, oktató mun-
kával terhelték túl, (vagy 
anyagi okokból kénytelenek 
voltak saját magukat túlter-
helni különböző helyeken 
órák vállalásával), másrészt 
az volt a gyakorlat, hogy „a 
hivatásos" történészek fog 
lalkozzanak csak a tudomá-
nyos munkával, annál is in-
kább, mert publikációs le-
hetőségük is csak nekik van. 

Ez a sajnálatos valóság 
tükröződött abban, hogy 
ilyen kevesen adták tanú-
jelét igényüknek: a törté-
nelem kutatásával is akar-
nak foglalkozni a történe-
lem oktatása mellett. 
A másik ok, mely érthető-

ve teszi a hozzászólások tár-
gyának eltolódását, az hogy 
valóban elég nehéz helyzet-
ben vannak az általános- és 
középiskolai történelemtaná-
rok, amikor az ú j követei-
menyeknek kell megfelelni 
ok. Elmondották, hogy a 
történeti tantárgyat a tanu-
lók nemigen kedvelik, sok-
nak találják benne az álta-
lános frázist stb. Tanáraink 
a tankönyvekre nem támasz-
kodhatnak, ezek ma mar 
nem felelnek meg a követei-
menyeknek, a tanulók élet-
korához nem idomuló anyag-
kozlesuk, vagy éppen a tör-
teneti valóság „túlaktualizá-
lasa" folytán. Ettől a vitától 
is többen azt várták, hogy a 
kritikus pontoknak az új 
a történeti valóságnak meg-
felelő megfogalmazását kap-
ják meg szóban, melyet to-
vábbadhatnak tanítványaik-
nak. Hiszen — úgymond — 
a minisztériumtól csak az 
utasítást kapták meg, hogv 
„értékeljék át" az egyes 
helytelenül tanított témákat 
de ehhez a rövid tájékozta' 
tót, méginkább az ú j tan-

A T I S Z Á N 
Csöndes vizek baktatnak hűlő utadon, 
Itt jött az ősz is, láttam, levéltutajon 
Ült és suttogott, halkan beszélgetett veled. 

Azóta hullnak így a sápadt leveleik, 
Nem hallottam mit mondott, de érzem: fáj neked. 
Könnyes vizek futnak már hűlő utadon. 

könyveket hiába várták. (A 
gimnáziumi IV. osztály új 
történelem tankönyve is csak 
februárban jelenik meg, de 
addig is tanítani kell és 
érettségire is elő kell ké-
szíteni ebből az anyagból a 
tanulókat.) Több felszólalás-
ból kitűnt, hogy nem tudják 
vállalni a felelősséget enneK 
a munkának az elvégzésé-
ben egyrészt azért, mert 
maguk képtelenek a törté-
neti igazság felderítésére 
hiszen a forrásanyag nem áll 
rendelkezésükre,. másrészt 
idő hiányában sem vállal-
kozhatnak erre. 

Majd minden hozzászóló 
hangjából a szenvedélyes 
igazság és az Ifjúság neve-
lése iránti felelősségérzet 
árad, mégis, amikor már 
nem kellene előregyártód 
dogmákban é3 sémákban 
gondolkodnunk és taníta-
nunk, miért ragaszkodnak 
most meg mintegy ú j sé-
mákhoz, felülről kiadott 
és szentesített „értékelé-
sekhez"? 

Azért, mert pedagógusaink 
is sok esetben meg voltak 
félemlítve: egy-egy esetleg 
előadásukba becsúszott „ha", 
vagy egy rosszul elhelyezett 
„hogy" miatt — enyhén szól-
va — kellemetlenségek ér-
ték őket. Ez főleg idősebb 
pedagógusainkra vonatko-
zik. A fiatalabb pedagógus-
generáció pedig egyetemi ta-
nulmányai alatt nem volt 
hozzászoktatva eléggé az ön-
álló gondolkodáshoz és véle-
ményalkotáshoz, melyhez 
természetesen nem elegendő 
a szűkebb szakmai tudás, 
hanem sokkal szélesebb ala-
pú műveltség és érdeklődés 
is feltétlenül 
értelmiségünk 

szükséges, — 
eme fiatal 

csoportja nemigen rendelke^ 
zik mindezzel. 

A vitán két egészséges, ki-
vitelezhető javaslat hang-« 
zott el történészpedagógu-
saink munkájának meg-
könnyítésére. 

Az egyik: egy-egy város, 
község történelemtanárai 
üljenek össze s nem várva 
felülről a megoldást, dol-
gozzák ki az egynéhány 
tévesen értelmezett prob-
léma helyes megoldását. 

A másik az, hogy a Törté-
nelmi Társulat Délalföldi 
Csoportjához, az egyetemi, 
vagy főiskolai történeti tan-
székhez juttassák el pedagó-
gusaink konzultációs kér-
déseiket, amikoris a legjobb 
szakemberek válaszolják 
meg problémáikat. — Azt 
hiszem, ez lesz a legjárha-
tóbb és leggyorsabban gyü-
mölcsöző megoldás, míg ú j 
tanterveink és tankönyveink 
meg nem jelennek. 

Helyesen összegeződött a 
történelemkutatással fog-
lalkozni óhajtók követelé-
se, illetve javaslata, hogy 
a kutatással foglalkozók 
tábora szélesüljön ki, ez 
biztosítaná a helytörténeti 
adatok jobb feltárását, az 
országos szintézis sokolda-
lúbb, gazdagabb, igazabb 
megoldását. 

Ezt nagyon sokban segít-
hetnék történészpedagógu-
saink is, de csak akkor, ha 
intézményesen rendezik a 
kutani kívánók iskolai el-
foglaltságát, (nemkevésbé 
anyagi helyzetüket) és fel-
tétlenül sokkal nagyobb 
publikációs lehetőséget biz-
tosítanának, mert nagyon 
kevés azoknak a száma, akik 
csak íróasztalfiókjuk szárnál 
ra szeretnek dolgozni. 

B. Sclimidt Katalin 

Levelezőink írják 
Szerény kérdés az illetékesekhez 

Valamennyien a legna-
gyobb örömmel fogadtuk, 
hogy a Természettudományi 
Kar kiváló oktatói és admi-
nisztratív dolgozói, valamint 
a gazdasági apparátus tagjai 
— élükön a gazdasági rektor-
helyettes elvtárssal — szá-
mosan megkapták az okta-
tásügy kiváló dolgozója, il-

letve a kiváló dolgozó kitün-
tetést. Ugyanakkor sokunk-
nak feltűnt, hogy a Jogi Kar 
és a Bölcsészkar egyetlenegy 
oktatója, vagv adminisztra-
tív dolgozója sem szerepeit a 
kitüntetettek sorában. Ezúton 
kérdezzük meg az illetéke-
sektől: mi volt ennek az oka? 

'íobb dolgozó 

DISZ-hírek 

... Es borzongatnak az esti szelek. 

Az Orvosegyetem évnyitó 
ünnepségén dr. Korpássy 
Béla dékán kiváló sport- és 
tanulmányi munkájuk jutal-
mául Kerényi Tamás IV. és 
Pécsi Margit V. éves orvos-
tanhallgatóknak átadta a 
»Jó tanuló — jó sportoló« ok-
leveleket. 

• 

A Tudományegyetemen 
megkezdődött a kari és alap-
szervezeti DISZ-vezetőségek 
újraválasztása. 

* 

Az Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar DlSZ-szervezetc 
szeptember 28-án jól sikerült 
bálát rendezett a Hungáriá-
ban. 

• 
A Bölcsészkar II. éves ma-

gyar-történelem szakos hall-
gatói szeptember 23-án ki-
rándultak a Fehér-tóhoz. 

• 
A Bölcsészkar IV. éves 

hallgatói Gábris József elő-
adó és Kordé Imre tanárse-
géd vezetésével negy élményt 
jelentő tanulmányi kirándu-
láson vettek részt. A kirán-
dulás útvonala: Sze^?d—Bu-
dapest—Visegrád—Esztergom 
és vissza. 

• 

A VI. moszkvai VIT tisz-
teletére a DISZ Tudomány-
egyetemi és Főisko'ai Bizott-
sága karoknn belül és a ka-
rok között VIT-versenyt kí-
ván szervezni a tömegsport 
fejlesztése érdekébes. örven-
detes lenne, ha az Orvos-
egyetem is bekapcsolódnék a 
versenyek szervezésébe. • 

Meg felent a Bölcsészkar 
faliújságának ez évi els5 szá-
ma, a »Szeged! Bölcsész«. A 

| faliúiság többek között érdc-
I kes kénes híradóban számol 
| be a hallgatók nyári cseh-
1 "zlovákiai és lengyelországi 

kirándulásairól. 
* 

A Bölcsészkari DlSZ-szer-

kltűnően elkerült Ismerke-
dési estet rendezett ¿.z ú j el-
sőévesek és felsősök között. 
Az ismerkedési estet jól si-
került előadás előzte meg, 
melyet Király József egye-
temi adjunktus tartott »A 
jazz eredete és fejlődése« 
címmel. 

• 
A Tudományegyetemről es 

a Főiskoláról szeptember 
24-én 25 hallgató Indult el 
Mohács sziget újjáépítésére. 

• 
Az elmúlt szombaton az 

orvos II. évfolyam jól sike-
rült ismerkedési estet rende-
zett a városi DISZ-bizottság 
helyiségében az ú j elsőéve-
seknek. pkik szép számban 
megjelentek. 

• 

Szeptember 26-án p jogi 
kar hallgatóinak lrbt^rúgó-
csapata 4:0 arányban le-
győzte a bölcsészhallgatók 
csapatát. ' A második csapa-
tolt mérkőzését ugyancsak a 
jorrúszok nyerték. Az ered-
mény 4:2 volt. 

A Csehszlovák Tudóinányos 
Akadémia régészeti intézetének 
dolgozói a I.ovosieeben folyta-
tott ásatások során két hatal-
mas sirbóltra bukkantak. A sír-
boltok valószínűleg az idószá-i 
mítáaunk előtti VI., vagy V. szá-
zadhói származnak és a bennük 
talált tárgyak után ítélve feje-
delmek temetkezési helyéül szol-» 
gáltak. Mind a két sírboltban 
20—20 gazdagon díszített áldo-
zati edény, bronzveretekkel éken 
sftett lószer?éámok, ékszerek és 
más tárgyak voltak, amelyek a 
tudósok Megállapítása szerint 
arra cnmdnek következtetni; 
hogy a (V^hszlovákia területén 
élt keltik idejét közvetlenül 

PAPP LAJOS vezet szeptember hó 15-én megelőz^ korban készüllek. 
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Áz új magyar deviza dajkái 
1 Nem messze a Usza füzekkel, 
nyírrel szegett finom légpárába 
burkolt partjához egy táblákra 
osztott, vízzel borított telep kö-
zepén ágaskodik a hét-nyolc sá-
torból álló „Mikrófalva . . . " Kö-
rötte néhány száz méteres kör-
zetben műszerek csillognak, 
bosszú gumikábelck kötik össze 
őket, mint idegen szálat szállít-
va a sátrakban felállított műszer-
agyba, a levegő, napfény, föld, 
víz, szél, hőmérséklet, stb. ada-
tait. „Mikrofalva". A Szegedi 
Tudományegyetem Éghajlattani 
Intézetének kutató-telepe a Ivo-_ 
páncsi Állami Gazdaság rizskí-
sérleti parcelláin. A sátrak kö-
rül a parcellák között óriási 
szalmakalapokban tudósok, tu-
dósjelöltek, kutatók és segítők 
végzik aprólékos gondossággal, 
áldozatos úttörő munkájukat. 
Egyelőre minden ember egyfor-
ma itt nekünk, de amint beszéd-
be kezdünk velük, egyszerre ki-
tűnik, hogy van itt növényne-
mesítő, növénytermesztő, nö-
vényvédő, növényfiziológus, 
anatómus; — talajbiológus, kii-
matológus, stb; 

Ezekután azt kérdezhetné az 
olvasó, mire való ez a nagy fel-
vonulás ilyen hatalmas appará-
tussal? 

S a válasz: ezen a 25 holdnyi 
remekül elrendezett kísérleti te-
lepen az új magyar deviza — a 
rizs meghonosítását, dédelgeté-
íét végzik. 

Nem túlzás: a magyar rizs vi-
lágviszonylatban, mint, minőség 
az első helyen áll. S máris nagy 
az érdeklődés még olyan álla-
mok részéről is iránta, melyek 
Magyarországnál jóval koráb-
ban, talán 100 esztendővel előbb 
is foglalkoztak termesztésével. 

A magyar riza 
minőségileg kiváló 

Ebből következik, hogy meny-
nyiségileg is olyan méretekben 
keli megtermelni, hogy valóban 
tudjunk vele a közeljövőben fi-
zetni. Ehhez viszont komoly kí-
sérletekre, pénzt, időt, energiát 
igénylő kísérletekre van szük-
ség, hogy a világon ismert, kb. 
400 rizsfajta közül, ami éghaj-
lati, talaj, stb. viszonyainknak 
megfelelőbb; legjobb fajtát 
megtaláljuk: Nos, hát ezért a 
nagy apparátus, ez a gondos 
munka a kop&ncsi rizsföldeken. 
Tapasztalatom szerint az emlí-
tett szakemberek közül min-* 
denki tudásának a legjavát ad-
ja.- Az Éghajlattani Intézet 
Wagner professzor tervezésében 
készült komplex-hőmérői, mű-1 

szerei, jórészt a rizskísérletek 
kedvéért készültek. E műszerek-
kel a növény életterében lévő 
mikroklíma folyamatokat tár-
ják fel, egészen a mag elvetésé-
től az aratásig. A mikroklimato-
lógusok elmondhatják maguk-
ról, hogy vízben, földben és 
levegőben egyaránt a kezükben 
tartják a rizs fejlődésének min-
den mozzanatát. Elannyira, 
hogy szinte kedve van az em-
bernek azt állítani róluk, hogy 
ők a XX. század Münchhausen 
bárói, akik a fű növését hall-
gatják; i| h i 

Munkójuk eredménye 
két irányban 

elengedhetetlen 

Az egyik oldalról a fajta kivá-
lasztásánál, mert azt méréseik 
álapján lehet megállapítani, me-
lyik fajta bírja legjobban a mi 
éghajlatviszonyainkat és hogy 
melyik fajta a legjobban fizető 
az említett sok közül. — A má-
sik korántsem kisebb értékű. Az, 
hogy az új növények új, álta-
lunk nem ismert betegségeket 
hoztak magukkal, illetve szerez-
tek meg, melyek, mint tavaly is 
több milliós károkat okoztak a 
termésben. Ilyen betegség a 
b r u z o n c. Olasz szó. Annyit 
jelent — égés. Ezt a betegséget 
a talaj bizonyos vegyi összetétele, 
valamint az éghajlati viszonyok 
(hidegebb időjárás) váltják ki. 
Vámos elvtárs, a Növényélettani 
Intézet tudományos kutatója vé-
leménye szerint a talaj rizster-
melésre alkalmatlan szerkezete, 
valamint kedveződen időjárás 
okozza a betegség megjelenését. 
Kedvező időjárási viszonyok kö-
zött hazánkban a rizsre olyan 
veszedelmes b r u z o n e be-
tegség nem • jelent komolyabb 
veszedelmet, illetve százaléko-
san nagyon csekély mennyiség-
ben csupán. Vámos elvtárs kí-
sérletei igazolták eredeti elgon-
dolását. Az idei, a rizsre kiváló 
időjárási viszonyok körött, ami-
kor a betegség nem jelentkezett, 
sikerült a betegséget okozó anya-
gok talajbajultatásával kivál-
tani a bruzonét, E kísérlettel 

Vámol elvtárs valószínű óriási 
eredményű munkát végzett. 
(Ugyanis országosan még erő-
teljes vita folyik arról, hogy a 
bruzonét a talaj szerkezete és 
időjárási viszonyok okozzák-e, 
vagvpedig, egy másik felfogás 
szerint Pirirularia gomba fertő-
zése okozná. 

A földben lévő mérgező ha-
tások, melyek a gyökéren jutnak 
a növénybe, s vezetnek a kalá-
szok megüresedésére, lehetővé 
teszi, hogy a hidegebb időben 
kisebb ellenállással bíró növé-
nyek leküzdhessék a tragédiát 
jelentő elhalást és terméketlen-
séget. A nagy rizstermelő álla-
mokban Kínában, Egyiptomban 
ismerik szintén a bruzonét, mint 
jelenséget, de komoly veszélyt 
nem jelent a rizstermelésre a 
megfelelő éghajlati (meleg) kö-
rülmények folytán. Ezért nem 
is foglalkozunk tudományosan 
ezzel a kérdéssel. 

Ezen túlmenően nemcsak a 
meghonosítással foglalkoznak de-
rék kutatóink a számukra kije-
lölt telepen, de párhuzamosan 
ezzel a munkával a termésho-
zam növelésével is. A tudomá-
nyosan kidolgozott, terv szerint 
alkalmazott nitrogén fejtrégyá-
val kezelt néhány holdon az át-
lagtermés 20—22 mázsával há-
lálta meg a gondoskodást, míg 

a közönséges, szokásos eljárással 
termelt holdakon 10—12 mázsa 
lelj az átlagtermés. 

Ezek volnának töredékesen 
azok a tényanyagok, melyről 
egy rövid cikkecskében van mód 
beszélni, amit mégis el kell 
mondanunk. Mindent összegezve 
nehezen válunk meg ezektől az 
egymást vállvetve segítő Szak-
emberektől, akik majd a sem-
miből, « szikből az új magyar 
devizát megteremtik. Természe-
tesen a legjobb munkának is 
vannak kerékkötői, irigyei, így 
ennek a lelkes kísérletnek is. 

Kesercósre 
mégsincs okunk, 
mert örömünkre 

támogatói is 
szép számmal akadnak 

Es ilyen megértő, áldozatkész 
támogatói a kutatásnak a Ko-
páncsi Állami Gazdaság vezetői 
mindannyian, valamint Varga 
Kálmán elvtárs, a Kísérleti és 
a Propaganda Főigazgatóság fő-
előadója, aki anyagiak és er-
kölcsiek terén vette gondozó 
szárnyai alá a városunkból ki-
repült lelkes kutatócsoport 
ügyét-baját. örültünk, hogy 
megismertük az új deviza daj-
káit. s éppen egyetemünk dol-
gozóiban ismertük meg őket, 
akik reméljük a rizst felnőtt 
koráig erőben, egészségben a 
legjobb tudásukkal növelni fog-
ják továbbra is. 

Csengő Bódog 

Doktorúr ... doktorúr,,. 
Mindnyájan ismerjük ezt a 

kedves operettdalt, amelyben 
a páciens arról érdeklődik, 
hogy a doktor úr szíve sose 
fáj? 

Hát szó, ami szó, bizony az 
orvosoké is szokott fájni, 
nemcsak e dalban, hanem az 
életben is, főként azoké, 
aSktik 1952-től szerezték az or-
vosi diplomájukat és így 
megfosztották őket a biza-
lomgerjesztő címtől: dr. Nagy 
István..: Egyszerűen csak 
Nagy István orvosnak nevez-
ték. Ezt a régi sebet akarja 
orvosolni a Minisztertanács 
határozata alapján a doktori 
cím adományozásáról szóló 
törvényerejű rendeletterve-
zet. 

Ez a tervezet foglalkozik 
az orvosok és a jogászok dok-
tori címének visszaadomá-
nyozásával. Így az orvosok 
és a jogászok államvizsgájuk 
letétele után automatikusan 
viselhetik a doktori címet. A 
többi egyetemeik és a külön-
böző főiskolák oklevelet szer-
zett hallgatói számára meg-
határozott tárgyú disszertá-
ció megvédése után a doktori 

cím adományozását lehetővé 
fogják tenni. 

Így tehát a különböző ta-
nári és mérnöki diplomát 
szerzett értelmiségiek számi-
ra is lehetővé fog válni a dok-
tori cím megszerzése. Ez a 
hír, amely a Minisztertanács 
ülése után látott napvilágot 
napilapjainkban nagy örö-
met ¡keltett egyetemünk hall-
gatóiban. Maga a cím n/im 
sokat jelent, de mégis meg 
van róla győződve fiatal ér-
telmiségünk, hogy ezzel a 
címmel a társadalom nagyobb 
megbecsülésük jelét mutatja 
meg. Az érem másik oldala 
az, hogy a doktori címnek a 
megszerzése sok fiatalt ambi-
cionálni fog tudományos ku-
tató munkára és ez is a ma-
gyar tudományos élet fellen-
dülését hivatott szolgálni. 

Az egész magyar értelmi-
ségi fiatalság nagy örömmel 
üdvözli ezt a határozatterve-
zetet és várja a mielőbbi tör-
vénybeiktatását, amely bizto-
stíani fogja számukra a régi 
doktor kollegáikkal való 
egyenjogúsítást és a régi fá)ó 
seb begyógyítását. 

Közel-keleti vendégeink 
Magyarországi tartózkodá-

suk alkalmával Szegedre lá-
togatott egy szíriai felsőok-
tatási küldöttség. A küldött-
ség tagjai között több pro-
fesszor, számos fiatal okta-
tó és hallgató volt. Khai-
Vddine Hakky, az aleppói 
egyetem mérnöki kara dé-
kánjának és M. Nahas-nak, 
a Természettudományi Ksr 
professzorának vezetésével. 
Szegeden megtekintették a 
Textilkombinátot és a Ter-
mészettudományi Kar több 
intézetét. 25-én a Szegedi 
Tudományegyetem rektora 
fogadást adott a küldöttség 
tiszteletére. A fogadáson 
megjelent az Egyetem több 

professzora és a Tudomány-
egyetemi Pártbizottság kép-
viselője. A vendégek és a 
professzorok között igen ér-
dekes és értékes eszmecser-! 
alakult ki a küldöttség ma-
gyarországi tapasztalatairól. 
A rektor elvtárs üdvözlő sza 
vai után Khai-Uddine Hakky 
méltatta a küldöttség itt-
tartózkodásának jelentőségét 
és elismerését fejezte ki Ma-
gyarország szocialista építé-
sének eredményeiről. Annak 
a reményének adott kifeje • 
zést, hogy a továbbiak so-
rán értékes és termékenv 
kapcsolat alakul ki a magyar 
és a szíriai egyetemek kö-
zött. 

Csebotarjev akadémikus rakétájáról 
G. A. Csebotarjev profesz-

szor holdrakéta-tervéről a 
következőket mondta a sajtó 
képviselőinek: 

Mint ismeretes, egy olyan 
rakétának, amelynek a Föld-
től 384.000 kilométer kell 
megtennie, óriási mennyiségű 
üzemanyagra van szüksége. 
A holdkörüli rakétarepülés 
feladatát tehát úgy kell meg-
oldani, hogy minimális legyen 
az üzemanyagszükséglet. 

Hogyan lehet ezt elérni. Az 
égitestek mozgási sajátossá-
gainak konkrét tanulmányo-
zásával és a modern csillagá-
szat módszereinek felhaszná-
lósával arra a következtetés-
re jutottunk, hogy a. rakétá-
nak csak kezdetben, magán a 
Földön van szüksége üzem-

anyagra. Egész további repü-
lése a Föld, a Hold és a Nap 
tömegvonzási összhatása 
alatt történik. Ez a pálya igen 
közel áll az ellipszishez. A 
számítások szerint a rakéta 
útja a Földtől a Holdhoz és 
vissza tí? napot vesz igénybe. 

A mintegy 50—100 kg súlyú 
rakétát automatikus készü-
lékkel kell ellátni a Hold 
fényképezésére, a kozmikus 
sugarak hatásainak jelzésére, 
a meteorológiai adatok rög-
zítésére. 

A Szovjet Tudományos 
Akadémia Elméleti Csillagá-
szati Intézetének tudomá-
nyos tanácsa megvizsgálta és 
jónak találta Csebotarjev pro-

' fesszor munkáját. 

Várjuk a megvalósulását 
Beszélgetés Szádeczlky Kardoss Sámuel egyetemi docenssel 

Köszönfj ük 
első éveseinkeh 

Felkerestük Szádeczky 
Kardoss Sámuel egyetemi 
docens elvtársat, az Ókortör-
téneti Tanszék vezetőiét, aki 
a tanszék könyv és folyóirat 
beszerzési problémáiról az 
alábbiakban táiékoztatoit 
bennünket: 

A Központi Vezetőség ha-
tározatának a külföldi könyv-
beszerzési lehetőségek bővíté-
sére vonatkozó része tanszéki 
tudományos muiíkánk legfá-
jóbb nehézségének az elhárí-
tását, lényeges enyhítését 
ígéri, amit örömmel fogad-
tunk. 

Mi volt máig a helyzet? 
A rendelkezésünkre bocsá-

tott pénz és valutakeretzk 
szűkös volta miatt a 'egalap-
vetőbb munkáik jó részéhez 
is csalk kölcsönzés útján jut-
hattunk s ez kényszerű el-
a)kadások:cal fékezte a ¡kuta-
tást. A budapesti egyetem — 
pénzzel és valutával jobban 
el'átott — oktatói ezt kevés-
bé érezték, mert ők az orszá-
gos nagy könyvtáraikat (Szé-
chenyi Könyvtár, Akadémiai 
Könyvtár stb.) könnyen elér-
hették: pár perces séta, vagy 
villamosozás árán igen sok 
olyan könyvhöz is hozzájut-
hattak, amelyre saját pénzük-
ből nem telt. 

Szegeden azonban az egye-
temen be'ül egyetlen olyan 
könyvtár sincs, amelyneik va-
lutakerete volna (a Somogyi 
Könyvtárnak sincs, amin vál-
toztatni kellene!) S ha leg-
alább a fővárosból postán 
történő interurbán kölcsön-
zés simán menne! 

De míg a fővárosi könyv-
táraik egyrésze — mindenek-
előtt a budapesti Egyetemi 
Könyvtár — példamutató 
előzékenységgel segíti mun-
kánlkat, másrészük (főleg az 
AUcadémia könyvtára) az ál-
lomány megóvásának szem--
pontját úgy értelmezi, hogy 
ha egy-^gy rövid folyóirat-
cikkre szükségünk van, utaz-
zunk 200 km-t oda, s ugyan-
annyit vissza, mert kölcsön a 
kötetet nem adják. Szegedre. 
A pénz és a valutaikeretek 

szűlkös volta természetesen 
ha a szegedi egyetemnél ki-
sebb mértékben is, de az or-
szágos könyvtárakat is érin- 1 
tette. Ezért van, hogy egész 
sor alapvető kiadványt nem 
Budapestről, hanem külföld-
ről kell kölcsönkérnüvlk, ami 
(a ¡könyvtárközi kölcsönzést 
lebonyolító szerveink jó mun-
kája ellenére is) gyakran több 
hónapos fennakadást ered-
ményezhet. S ha egyszer köl-
csönkaptuk a könyvet, újabb 
probléma előtt állunk: mikr o-
filmet kellene róla készíteni, 
amihez (hála a rektori hiva-
tal pénzügyi osztálya megér-
tő gondoskodásának) a techni-
kai felszerelés nagyjában 
rendelkezésünkre áll, de hi-
ányzik a fényképész szakem-
ber, s így a fényképezés sa-
ját kutatásra fordítható időn-
ket rövidíti meg nagy mér-
tékben. 

Mit vár docens elvtárs a 
határozat idevonatkozó meg-
valósulásától? 

Azt reméljük, hogy a Mi-
nisztertanács és az illetékesek 
intézkedései folytán: az eddi- j 
ginéi nagyobb pénz- és va- \ | 
lutakeretet kapunk, (s kap a \ 
szegedi egyetem könyvtára \ f 
is) külföldi könyvbeszerzésre. | j 

Az orszátgos könyvtárakba \ 
ezután remélhetőleg szintén 
bővebben befutó külföldi fo-
lyóirat-anyag Szegedre köl-
csönzése lehetővé válok on-
nan is, ahonnan eddig lehe-
tetlen volt. Lehetővé teszik a 
szegedi egyetem egykori 
nagyhírű régészeti folyóira-
tának, a Dolgozatok-nak az 
újra megjelentetését, amivei 
cserealapon — valuta nélkül 
— juthatunk külföldi kiad-
ványokhoz. 

A külön fényképész szak-
emberrel nem rendelkező 
egyetemi tanszékek — így a 
társadalomtudományiak 
mikrofilm-igényeinek kielégí-
tésére egy fényképészt állíta-
nak be az Egyetemi Könyv-
tárba, hogy az egyszer köl-
csönkapott könyveket ne kell-
jen a jövőben nélkülöznünk. 

i (d—d) 

• Kun Miklós elsőéves iog-
hallgató. 

Tóth Géza elsőéves or-
vostanhallgató. 

Az orvos DISZ-vezelők 
tanácskozásáról 

Szeptember 12. és 15. kö-
zött tartották meg az Orvos-
tudományi Egyetem DISZ 
vezetői a szokásos őszi ta 
nácskozásukat. A tanácsko-
zást Farkas Márton elvtárs 
bevezető előadása nyitotta 
meg, az általános helyzetről. 
Már az első napon kiderült 
számos felszólalásból, hogy e 
DISZ-vezetők mennyire ma-
gukénak érzik a felmerülő 
problémákat. Az első nap 

élénk vita alakult ki a 
külföldi tanulmányúttal 
kapcsolatban. 

A tanácskozas megállapítot-
ta, hogy eddig nem tettünk 
meg minden tőlünk telhe-
tőt ezen a téren, hiszen az 
Orvostudomány Egyetemről 

az elmúlt cvban csak hatan 
útaztak külföldre nyaralni, 

gyakorlaton pedig senki sem 
volt. Éppen ezért elhatároz 
ták, hogy már most 

fel kell venni a kapcsola-
tot több külföldi egyetem-
mel és el kell intézni a 
nyári gyakorlatra a hall-
gató-cserét. 

Nagy tetszést aratott az a 
javaslat, hogy csak azok 
menjenek külföldre, akik d 
jó munkájuk mellett, leg-
alább egy külföldi nyelvet 
ismernek. 

Másnap dr. Szilárd János 
elvtárs tartotta meg beszá-
molóját az értelmiségi kér-
désről. A beszámolóból és a 
feltett kérdésekre adott vá-
laszokból kiderült, hogy a 
XX. kongresszus és a juliu 
si határozatok még inkább 
éreztetni fogják egyetemül) 
kön jótékony hatásukat. A 
következő beszámolót Farkas 
Márton elvtárs tartotta meg 
a kollégiumok újjászervezé-
séről. A jelenlévők nagy 
tapsa közepette jelentette be, 
hogy 

minél gyorsabban szer-
vezzük új já a népi kollé-
giumokat. 

Az ú j helyzetben sok meg-
oldandó kérdés vár kollé-
giumi mozgalmunk újjászer-
vezésére — mondotta Far-
kas elvtárs —, de ez nem le-
het ok, hogy késleltessük ezt 
a szükségszerű átalakulást 
A jelenlévők között élénk 
vita alakult ki a kollégium 
vezetési rendszerével kap-
csolatban. 

Végül dr. Bartók Istvánné 
dékánhelyettes tartott elő-
adást a tanulmányi munká-
ról. A résztvevők megálla-
pították, hogy a jelenlegi ok-
tatási rendszer. mellett 

hallgatóink még mindi? 
túlterheltek. 

Ezzel kapcsolatban Köhler 
elvtárs értékes javaslatot 
tett, hogy melyek azok a 
tantárgyak, melyeket n 
gyógyszerész hallgatók tan-
tervében ' csökkenteni lehet-
ne. A felsőtfb szervek is 
foglalkoztak vele, hogy a kö-
zeljövőben miképpen oldják 
meg a kérdést. 

Nagy vitát váltott ki a 
nyelvoktatás problémája. Az 
a résztvevők mindnyájan ki-
fejtették, hogy a nyelvokta-
tás az Orvostudományi Egye-
temen szükséges. Viszont 
többen elmondták, hogy he-
lyes lenne, 

ha mindenki azt a nyel-
vet tanulná, amelyet vá-
laszt. 
Ezt az értekezletet sokkal 

több és termékenyebb Vita 
jellemezte, mint az előzőket. 

Hiba volt azonban, hogy 
számos vezető nem jelent 
meg. 

Az értekezletet jól sikerült 
záróest követte. 

Koncz János 
bölcsészhallgató. 

elsőéves 

Igy is lehet 
„nagy festő" 

v a l a k i b ő l . . . 
Tennessee államban nemrég, 

egy vásár alkalmából képkiállí-i 
tást rendeztek és ezen Charles 
Fontenay nashvillei nmatőr mű-
vész nyerte az első díjat egy 
olyan képpel, amelyet ő maga 
is egyszerű mázol mánynak ne-
vez. Fontenay beismerte, hogy 
egyáltalán nem festette a képet, 
hanem, amikor olajjal festegetett, 
az ecsetet mindennap egy darab 
vászonba törölte és így keletke-
zett a díjazott mázolmány. 

Mint az Associated Press híre 
ügynökség írja, a művész esae 
ládjában tréfálkozás tárgya volt 
a szóbanforgó vászondarahon 
keletkezett „szinorgin". Végül is 
n vásznát berúmázták és elküld-» 
ték a fent említett vásárral kap-
esplutban rendezett kiállításra; 
ahol — mint már említettük —i 
megnyerte az első dijat. 

A tréfa azonban ezzel nem 
ért véget. Fontenay a dfj meg-
nyerése után sajátmaga leplezte 
le, hogyan keletkezett a „fest-
mény", de a díjat odaítélő dön-
tőbíró kijelentene, hogy Fonte-
nay „müve" megérdemli n dí-
jat, mert „rendkívüli gzinéwék-
ről" tesz tanúságot és „elég ki-
finomult festmény". 

Sőt, az úgynevezett absztrakt 
művészet hívei azt állítják, hogy 
Fontenay maga nem is tudja; 
milyen nagy műalkotást hozott 
létre. Azt állítják, hogy Fon-
tenay-ban „a tudat alatt nagy 
művészi tehetség rejlik, umely 
gyönyörű kifejezést talált ma-
gának" annak ellenére, hogy 
Fontenay tudatosan mázolmány« 
nak tartja díjat nyert művét, 
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Tímár Lajos 
(1918-1956) 

A Szegedi Tudományegye-
tem Éghajlattani Intézete je-
lenti. hogy Timár Lajos tu-
dományos munkatárs szep-
tember hó 18-án 38 éves ko-
rában hosszú szenvedés után 
elhúnyt. 

Timár Lajos a biológiai tu-
dományok kandidátusa volt, 
országos hírű növény-föld-
rajzi térképezéseket végzett 
az Akadémia megbízásából, 
ezért több elismerést is ka-
pott a Magyar Tudományos 
Akadémiától Az Alföld fel-
térképezésében nagy szere-

-

nműromm 

Az oktatásügyi miniszter 
eredményes munkájukért az 
„Oktatásügy Kiváló Dolgozó-
ja" kitüntetésben részesítette 
Budó Ágoston, Kolosváry 
Gábor és Wagner Richárd 
egyetemi tanárakat, Pauncz 
Rezső docenst, Herczeg Ferenc 
gazdasági rektorhelyettest. 
Geschek Miklósnét és Kocsis 
Vilmost a Természettudomá-
nyi Kar dékáni hivatalának 
dolgozóit. Rajtuk kívül „Ki-
váló Dolgozó" kitüntetésben 
részesült Déri Károly mű-
helyvezető és Kucsera István 
szakmunkás. 

• 
Pólay Elemér (iktatási rék-

torhelyettes háromhetes ta-
nulmányútra Bulgáriába uta-
zott; Bónis György egyetemi 
tanár pedig részt vesz a Hol-
landiában tartandó nemzet-
közi ókortörténeti kongresz-
szuson. 

* 

Fodor Gábor egyetemi ta-
nár a Szovjetunióba utazott 
tanulmányi és előadó körút-
ra, onnan a Német Demokra-
tikus Köztársaságba megy a 
Quedlinburg-ban tartandó al-
kalóidkémiai konferenciára; 
I 
l A ¡közelmúltban jelent meg 

Vízszintes: 1. A rejtvény 
fejtési napon. 3. Régebbi ci-
garetta-fajtánk. 12. Két cseh 
cigaretta-márka. 13. Finn-
ugor nyelvcsalád egyik tagja 
(ugor). 15. Belső szervünk 
érzőszála. 16. Fűszer (végén 
kettőzve.) 17. Idegen női név. 
18. Szavakat helyettesíthet. 
19. Félig elmegy! 20. Mellék-
név középfoka (1. kockába 
kettős betű.) 21. Védő. 22. A 
legkisebb élő" szervezet. 23. 
Amit az albumban láthatunk. 
24. Főpap — angolul (kiejt-
ve.) 26. Tatai részlet. 27. Jár-
műves kisgyerek. 29. Nemes-
gáz. 30. Egyik filimszínész-
nőnk személye. 31. Római 
500. 32. Kétel! 34. Tatár mél-
tóság. 35. Fordított kettős-
betű. 37. Antal mássalhang-
zói. 38. Névelő. 39. Német 
sorszámnév. 41. Ha valami 
újat hallunk, álmélkodásun-
kat így szoktuk kifejezni. 44. 
„Fanyűvő". 45. A Bükk egyik 
része. 47. Idegen szóval: ud-
var, de magyar névelővel. 48. 
Ipari nyersanyag. 49. Ma-
gyar festőművész egyik neve. 
51. Vissza: angol földmérték. 
58, Szovjet cigaretta, 53. Kék 

pet játszott, több tudományos 
munkája jelent meg. A Ma-
gyar Biológiai Társaság Sze-
gedi Csoportjának titkára 
volt, itt eredményes és áldo-
zatkész munkát végzett. 

Benne a szerető és jó csa-
ládapát gyászolja özvegye és 
két árvája, a lelkiismeretes 
oktatót és nevelőt volt tanít-
ványai, az országos hírű ku-
tatót a magyar geobotaniku-
sok, a példamutató, felejthe-
tetlen munkatársat az inté-
zet dolgozói. 

Emlékét megőrizzük. 

Bónis György egyetemi tanár 
István király c. 11 íves mo-
nográfiája a Művelt Nép 
Könyvkiadó kiadásában. • 

Az oktatásügyi miniszter 
dr. Szeghy Endre tanszékve-
zető főiskolai tanárnak és dr. 
Zsámbéki László tanszékve-
zető főiskolai docensnek „Az 
oktatásügy Kiváló Dolgozója" 
kitüntetést adományozta a 
felsőoktatás terén végzett ki-
váló munkájáért. 

• 
Szabó Zoltán egyetemi ta-

nár az Egyesült Államokba 
utazott, hogy részt vegyen a 
Philadelphiában tartandó 
nemzetközi veeyészkongresz-
szuson. 

• 
A Bolyai Intézet vendége-

ként Helens Rasiowa lengyel 
matematikus több napja tar-
tózkodik az egyetemen és 
előadásokat tart a Bolyai In-
tézetben. Ugyancsak a Bo-
lyai Intézet vendége volt 
Henryk Greveczkey. A Len-
gyel Tudományos Akadémia 
számológéposztályának mun-
katársa, A matematika gépi 
alkalmazásával foglalkozott 
és a tárgykörből értékes elő-
adást tartott. 

• 
A jogi karon tartózkodik 

Schultheisz Emil professzor 
vendégeként Geraps Hans 
német professzor, az azonos 
kutatási problémákat beszéli 
meg a szegedi egyetemi ta-
nárokkal. 

betűs igekötő. 54. Kedvelt ci-
garettánk. 55. Indulatszó. 

Függőleges: 1. Két bolgár 
cigaretta-márka. 2. Kezdet-
től fogva — latin kifejezés. 4. 
Kötőszó. 5. 1945 előtti ciga-
retta-fajtánk. 6. Gyermek 
csemege. 7. Névelővel: régi 
űrmérték. 8. Német sorszám-
név (a végén :-e hiányzik.) 9. 
Vissza: a siklósi járás egyik 
községébe való. 10. Holland 
festő. 11. Fa része. 12. Olasz 
baritonénekes egyik neve. 
14. Női név. 16. Mai ciga-
retta. 22. Vissza: varázslat. 
22/a. Főér. 25. T. R. K. 28. 
Lírai műfaj. 33. Női név. 35. 
Adósság — angolul. 36. Hegy 
kimagasló része. 38. Fafajta 
— névelővel (lásd. vízsz. 52.) 
40. Égitest. 42. Fordított női 
becenév. 43. Régi kiváltság 
volt. 44. L&sd: a vízsz. 35. 
kérdése. 46. S. P. ö . 48. Maró 
anyag. 50. A lét pólusai. 52. 
A pénzegység rövidítése. 

Beküldendő: Vízsz: 3, 12, 
52, 54, Függ,: 1, 5, 16. 

A megfejtéseket a Szegedi 
Egyetem szerkesztőségébe 
.Szeged, Felszabadulás utca 
5. sz.) kell eljuttatni. 

A Vietnami Demokratikus 
Köztársaságban az idén bevezet-
ték a háromfokozatú tízosztályos 
oktatási rendszert. Az első fo-
kozat négy óv, a második és a 
h,armadik fokozat három-három 
év. F.bből vidéken 4+3, össze-
sen 7 év, városokban 4+3+3 , 
azaz 10 év kötelező. Az 1956-os 
és 1957-es tanévben az első fo-
kozatra 725.701-en, a második 
fokozatra 58.252-en, a harma-
dik fokozatra 6555-en iratkoztak 
be« 

* 

Egymillió értelmiségi munka-
nélküli jutott megfelelő állás-
hoz a Kínai Népköztársaságban 
1950 óta. Ez év első felében a 
Kínai Kommunista Párt vezeté-
sével Kína tartományaiban fe-
lülvizsgálták a munkanélküli ér-
telmiségiek helyzetét és sok ezer 
régi szakembert juttattak mun-
kához olyan munkakörökben, 
amely legjobban megtelel kép-
zettségüknek, s ahol legjobban 
kifejthetik képességeiket a szo-
cialista építés érdekében. 

* 

Fennállásának ötödik évfor-
dulóját ünnepli a kikindai ma-
gyar bábszinház. A színház 
együttese megalakulása óta je-
lentős sikerekkel büszkélkedhet. 
A múlt évben például öt mese-
játékot mutatott be. Az új évad 

műsortervében a többi között 
szerepel a „Tamás bátyja kuny-
hójáénak és „Az Aladin csoda-
lámpásá^nak bemutatója. A 
szabadkai magyar drámai szín-
ház az elmúlt liéten Nagybecs-
kereken vendégszerepelt. A szín-
ház művészei hét nap alatt 
négy különböző színművet tűz-
tek műsorukra. Előadásukat 
mintegy 5000 néző tekintette 
meg. 

* 

A bolgár—kínai tudományos 
és műszaki együttműködési bi-
zottság a napokban Szófiában 
befejezte a második ülésszakát. 
Az ülésszak eredményeképpen 
szeptember 16-án jegyzőkönyvet 
írtak alá, amely szerint a két 
ország különböző ipari és mező-
gazdasági cikkek előállítására 
vonatkozó műszaki dokumentá-
ciót és egyéb tájékoztató jellegű 
anyagokat juttat el egymáshoz. 

* 

A budapesti DISZ 40 tagú 
népi együttese nagy sikerrel ven-
dégszerepel a franciaországi Dí-
jon városában. A város hagyo-
mányos szüreti ünnepsége kere-
tében nemzetközi népművészed 
fesztivált rendeztek. Ezen a 
budapesti DISZ öntevékeny mű-
vészei is felléplek. A francia kö-
zönség melegen ünnepelte a 
hosszú utazástól fáradtan szín-
padra lépő budapesti fiatalokat, 
akik fáradságuk ellenére is kitű-
nően megállták a helyüket. A 
népi zenekar számait, csakúgy, 
mint a tánccsoport táncait is 
megújráztatta a dijoni közön-
ség. A helyi színházban há-
rom estén át önálló műsort 
adott a budapesti népi együt-

A Tatabánj-ától elszenve-
dett vereség után különösebb 
jóstehetség nélkül ki lehet 
mondani: ha az NB I-ből lesz 
kieső csapat a bajnokság be-
fejeztével, akkor a Haladás 
emberi számítás szerint ki 
fog esni. Mi hoz ugyanis, 
hogy bennmaradjon, a há-
rom hátralevő mérkőzését — 
a Dorog ellen Dorogon, a 
Vasas ellen Bud^nesten és 
Szegeden — meg kellene 
nyernie, erre pedig józan ész-
szel nemigen lehet számítani. 
Nem érkezett még el az ideje 
annak, hogy a csapat egész 
évi szereplését összefoglalóan 
értékeljük, mégis, ha a pilla-
natnyi helyzetet fel akarjuk 
mérni és az utolsó bajnoki 
mérkőzéseken látottakat meg 
akarjuk magvarázni, a múlt-
ban elkövetett hibák e~-' ré-
szét is érinteni k*»ll. Ezek kö-
zött a legsúlyosabb az. mely-
nek eredményeként a három 
legutóbbi mérkőzésen gyakor-
latilag a tavalyi NB Il-es 
csapat szerepejt: az év elejéi 
megkísérelt erősítés mond-
hatni teljes csődje. Lehet-e 
csodálkozni azon. hogy a ta-
valyi csapat, amely egyéb-
ként a játékosok átlagos élet-
korát tekintve az NB I és az 
NB II. legöregebb csapatai-
nak egyike, a tavalyinál lé-
nyegesen nehezebb követel-
ményeknek csak nagy ritkán 
tud megfelelni? Lehet-e cso-
dálkozni azon, hogy az a csa-
társor, amelynek két-három 
tagja ma már nem üti meg 
az NB I színvonalát, nem tud 
gólt rúgni? Nyilvánvalóan 
nem. Az eredménytelenség, 
illetve a sikertelenség egye-
nesen szükségszerű. A Tata-
bányától elszenvedett kiáb-
rándító vereségben például 
nem az a tragikus, hogy a 
Haladás két teljesen felesle-
ges és elkerülhető gólt kapott 
(amelyek közül az elsőnek 
szabályos volta egyébként vi-
tatható volna), sokkal szomo-
rúbb ennél az, hogy a csatár-
sor az ötlettelenül és terv-
szerűtlenül játszó bánvás.»,-
csapatnak nem tudott gólt lő-
ni. Ne felejtsük ugyanis el, 
hogy Tatabánya ellen, itthon. 

tes. A nagy sikerre való tekin-
tettel a budapesti DlSZ-együt-
tes vendégszereplését további két 
estére meghosszabbították. Si-
kerüket jelzi az is, hogy no-
vemberre több nagyobb francia 
vidéki városból megbízást ka-
pott az együttes. A m?ghivások 
alapján a budapesti DISZ népi 
együttese novemberben folytat-
hatja franciaországi sikersoroza-
tát, 

* 

Hétfőn a bécsi egyetem leg-
nagyobb előadó-termében Drim-
mel közoktatásügyi miniszter 
megnyitotta az Osztrák Matema-
tikai Társaság IV. kongresszu-
sát, amelyen 100 osztrák és 250 
külföldi matematikus vesz részt. 
Drimmel miniszter megnyitó 
beszédében a szellemtudomá-
nyok és a természettudományok 
közötti összekötő kapocsnak ne-
vezte a matematikát. 

— A 25 százalékos kedvez-
ményű egyetemi színházbér-
let a megfelelő esti előadás-
ra érvényes (Katona, ódr.v 
stb.). Minden alkalommal 
csak a diákigazolvány fel-
mutatása ellenében lehet 
bemenni. 

SZEGEDI E G Y E T E M 
A Szegedi Tudományegyetem. Or-
vosegyetem é» Pedagógiai Főiskola 

la Dl a 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság 
Kiadla: Az MDP Egyetemi és Fő-
iskolai Pártbizottsága, a Tudo-
mányegyetem rektora. az Orvos-
egyetem dékánla. a Főiskola Igaz-
aatóla. • DISZ és a Szakszerve 

zetek 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze G y ő r » , 

Szegeden, a döntetlen semi 
lett volna elég. márpedig a 
0:2-ből a kettőt leszámítva is 
csak 0:0 jön ki. , 

I Tatabánva ötlettelenül 
és tervszerűtlenül játszott. 

S a néző számára éppen ez a 
legfájdalmasabb. vagy, ha 
tetszik, a legbosszantóbb^ 
Jobb csapattól kikapni nera 
szégyen, de kétségbeejtő az. 
hogy a Haladás — csak né-
hány példát említve — a 
széteső Salgótarján ellen 
döntetlent játszik, a gyenge 
formában - lévő Csepel ellen 
szintén nem tud eredményt 
elérni, vagy. hogy egy més 
régebbi és ugyancsak kiáb-
rándító tapasztalatra utal-* 
junk, az erősen tartalékos, 
akkori formájában csapatnak 
alig nevezhető Kinizsitől Bu-
pesten súlyos vereséget szen-
ved. 

Mindez azért szomorú, mert 
a Haladás — lehetőségeit te-
kintve — meggyőződésünk: 
szerint sammi esetre sem az 
NB I legrosszabb csapata, a 
fentiek ellenére sem. (Ha va-
laki ebben a megállapításb'in 
ellentmondást lát. annak azt 
válaszoljuk: a nagycsapatok 
kivételével az NB I egésze 
nem üti meg azt a színvona-
lat, amelyet az NB I-nefc je-
lentenie kellene.) Tény azon-
ban, hogy a Haladás vitatha-
tatlan mezőnyfölény ellenére 
igen gyakran alulmaradt 
gyengébb ellenfelekkel szem-
ben is. A Bp. Dózsa elleni 
mérkőzésen például a szege-
diek végig fölényben voltak 
és kijátszották végre azt a 
formát, amelyre képesek. A 
szakemberek és a nézők egy-
aránt azzal a meggyőződéssel 
távoztak el a mérkőzésről, 
hogy a Haladásnak a látottak 
alapján feltétlenül helye van 
az NB I-ben. Ez azonban so-
vány vigasz, mert az ered-
mény végülis 5:4 volt. Miért? 
Azért, mert a csatársor tör-
ténetesen kiváló formában 
volt. a kapus ellenben telje-
sen csődöt mondott. Máskor 
viszont az történt, hogy a vé-
delem remekelt, de a tárna-
dósor játszott képtelenül 
gyöngén. A helyzet tehát az. 
hogy 

a Haladásnál tapasztalható 
típushibával állunk szemben. 

amelynek lényegét abban le-
het megjelölni, hogy a lehető 
legritkább esetben sikerült a 
csapat egészét megfelelő for-
mába hozni, az egyes csapat-
részek között igen nagy elté-
rést lehetett a leetöbb eset-
ben megfigyelni. Nagyon iól 
tudjuk, hogy a labdarúgás 
csapatjáték. Ebből pedig az 
következik, hogy a gépezet 
alkotó elemeinek na?viá>il 
és egészéből egyforma jól 
kell működniük ahhoz, hogy 
az egész gép zökkenőmente-
sen működjék. Bizonyos, hogy 
nem könnyű dolog tizenegy 
— más és más alkatú, külön-
böző tehetségű — embert egy 
csapat egységébe összeková-
csolni. Nem könnyű, de a 
legfontosabb feladat — a ve-
zetés számára. A Haladásnál 
pedig egységről csak egy pon-
ton lehet beszélni: a csapat-
ba egységesen belegyökere-
zett a kisebbségi érzés, egy-
ségesen vannak meggyőződve 
arról, hogy gyengébbek a 
többi csapatnál. Tudatosan 
fogalmaztuk, meg ezt az 
utolsó mondatot ' valamivel 
élesebben a valósáénál, mert 
a hibák egyik legmegfogíia-
tóbb forrását ezen a terüle-
ten látjuk. Ez az a gyengeség, 
amelyet fel kell számolni, ha 
a Haladás — mindegy, hogy 
hol és milyen formában —« 
egyáltalán létezni akar. j 

v. Halász Előd ] 

Rejtvény rovat 
I. forduló 

»Kis cigaretta vaJtódi, fi nam .; :•* 

Egy hét Szlovákiában 
Felejthetetlen élményben 

volt a Szegedi Pedagógiai 
Főiskola 40 főnyi csoportjá-
nak. 1956. szeptember 2-tr.l 
9-ig a Bratislavai Pedagó-
giai Főiskola vendégeiként 
alkalmunk volt megismerni 
a szomszédos testvéri szlo-
vák nép vadregényes, szép 
hazáját. Vendéglátóink olyan 
gazdag útiprograr ot állítot-
tak össze, hogy az aránylag 
rövid idő alatt Szlovákia na-
gyobb részét bejárhattuk. 

Ha visszagondolunk erre a 
felejthetetlen hétre, az útvo-
nal idéződik fel előttünk: 
Újra a robogó Skoda autó-
buszon ülünk gondolatban, 
mely röpít bennünket he-
gyen-völgyön át, városról va-
rosra. 

Szeptember 2-án, vasárnap 
délután futott be velünk u 
vonat a bratislavai pályaud-
varra. Megérkezésünk után 
vasárnap délután és másnap 
megismerkedtünk az ősi du-
naparti várossal. Bratislava 
(Pozsony) ma Szlovákia tó-
városa, a modern nagyváros-
sá fejlődés út ján van. Min-
denfelé hatalmas építkezé-

sek, gyárak, lakótelepek. A 
régi Pozsony központja las-
san a város szélére kerül az 
ú j építkezések következté-
ben. Pozsony régi utcái és 
épületei arról beszélnek, 
hogy ez a város a magyar 
állam történetében is fontos 
szerepet játszott. A török 
időktől évszázadokig Po-

zsony volt Magyarország fő-
városa, itt tartották az or-
szággyűléseket is. Pozsony 
nak (és általában Dél-Szlo-
vákiának) ma is jelentős szá-
mú magyar lakossága van. 

Szeptember 4-én, ötnapos 
autóbusz-kőrútra indultunk. 
Már az első napon hatalmas 
útat tettünk meg. A Vág vöt 
gyén haladtunk északra. Út-
közben érintettük Trnava 
(Nagyszombat) városát, ahol 
a XVII. században Pázmány 
Péter az egyetemet alapítot-
ta. Megtekintettük a pöstyé-
ni fürdőket és délben már 
Trencsén vára alatt voltunk. 
Trencséntől délre is megle-
pett a Vág völgyének ipa-
rosítása, s ez Trencséntől 
északra még fokozottabb 
mértékben volt tapasztalha-
tó. Puchov városkánál épül 
Szlovákia legnagyobb vízi-
erőműve. Puchovot elhagyva 
Zsolna városán haladtunk 
át és sötét este lett, mire a 
Kis-Fátrában lévő éjjeli szál-
lásunkra értünk. 

A következő napon a régi 
Árva megyébe mentünk. Ré-
gen Szlovákiának ez volt a 
legszegényebb része. Ipart 
nem telepítettek ide, a me-
zőgazdaság számára pedig 
zord volt az éghajlat. Most, 
hogy arra jártunk, szeptem-
berben aratták a szegényes 
földeken az árpát. Más gabo-
na nem terem meg. Az el-

múlt 10 évben iparilag ez a 
vidék is sokat fejlődött. Kö-
zel a lengyel határhoz, ahol 
a Fehér és a Fekete Árva 
összefolyik, építették fel az 
oravai vízierőművet, mely 
ennek a vidéknek az iparát 
táplálja. 

Miután megnéztük Árva 
várát, autóbuszunk újra a 
Vág völgyébe. Rózsahegyet!, 
Liptószentmiklóson keresz-
tül haladtunk most kelet fe-
lé, kétoldalt az Alacsony é; 
a Magas Tátra vonulatai kí-
sérték útunkat. A nap hát-
ralévő részét a gyönyörű de-
manovai cseppkőbarlang 
megtekintésével töltöttük.. 
Ismét este lett, mire megér-
keztünk Strba (Csorba) köz-
ségbe, ahol az éjszakát töl-
töttük. 

Szeptember 6-án, csütörtö-
kön reggel nagyszerű kép tá-
rult elénk. Közvetlen közel 
emelkedtek a Magas Tátra 
hegyóriásai. Ezt az egész na-
pot a Magas Tátrában töl-
töttük. Gyönyörű volt az idő, 
az égbolton egyetlen felhő-
foszlány sem látszott (nagyon 
ritka ez a Tátrában), s így 
tisztán láthattuk az egész vi-
déket. Voltunk a Csorba-tó-
nál, a Poprádi tónál, a tátra-
füredi és a lomnici üdülő-
helyeken, megtekintettük 
Tarpataki vízeséseket. Az éi-
mélyekben oly gazdag nap 
után Poprádon szálltunk 
meg 

A következő nap alaposan 
rácáfolt azokra, akik azt hit-
ték, hogy a Magas Tátra 
után már nem lesz több ér-
dekes látnivaló. Emlékezetes 
marad számunkra az Ala-
csony Tátrán való átkelér, 
miközben Poprádról Dobsi-
nára utaztunk. A dobsinai 
jégbarlangban hallgatóink 
valóságos kis énekkari hang-
versenyt adtak. Ezután a 
Garam völgyében haladtunk 
vissza. Breznóbányán, Besz-
tercebányán, Szliács- fürdőn 
és Zólyom váránál álltunk 
meg rövid időre, s estére 
egy igen kedves városba. 
Selmecbányára értünk. A 
Garam völgye is fejlett ipari 
vidék. Emlékeztünk itt is a 
régi történelmi hagyomá-
nyokra, a nemesfémbányá-
szat múltjára, a szlovák és 
magyar nép szabadsághar-
caira, így Görgey 1849-es fel-
vidéki hadjáratára és az 
1944-es besztercebányai szlo-
vák nemzeti felkelésre. 

Az utolsó napon Selmec-
bányáról Léván és Nyitrán 
keresztül visszaérkeztünk 
Pozsonyba. 

Nagyon hasznos lenne ha-
sonló tanulmányútak szerve-
zése a szomszédos országok-
ba, hogy minél több leendő 
tanár megismerje a szomszé-
dos népek életét. Reméljük, 
hogy erre most már a jövő 
ben egyre több lehetőség 
lesz. 

Dr. Végh Joachim 

FARKAS LÁSZLÓ: 
DAL 
Szeszélyes volt, mint vadvizeik 
Tavaszi, fodros árja. 
A neve megtér jó izek 
Emlékeként a számra. 

Vidám volt. mint a csillagok 
Felhér augusztus éjen. 
Sok csillagából rámhagvitt 
Egyet, hogy bennem égjen. 

És hallgatag volt. bánatos. 
Mint hóbelepte fenyves. 

Komoly fenyőfák lombja most 
Lehajlik a szívemhez. 

Szelíd volt, mint szeptemberi 
Fénybontó délutánok. 
Az ősz fénylő fátylát szövi »*• 
Eltűnődön megállok. 

Kiáradnak a vadvizek. 
Víz tükre vár a fényre. 
A számban boldog, jó izek. 
S nevét mondom: Iréné. 

Mi iesz a Haladással! ? 


