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ELŐRE A FÉLÉVI VIZSZGÁK SIKERÉÉRT 

Vizsgásnak a kohászok 
Január i-én délután í órakor "belépek a kohógéptan tanszék laborató

riumi helyiségébe, ahol a IV. éves kohászok vizsgáznak. Az ajtóhoz közel 
o kísérleti hengerállvány mellett állnak azok a hallgatók, akik holnap 
Ürülnek „lerítékre". Az első felelő Bros Sándor Rákosi-ösztöndíjas hall
gató, aki jelesre vizsgázott. A következő felelő Kouáts János Rákosi-ösz
töndíjas hallgató, aki most indul ki a táblához. A kérdéseket 

DR. GELEJI SÁNDOR professzor és KISS ERVIN egyetemi docens 
teszik fel. Amíg Kováts elvtárs egy gőzkalapács elvi rajzát rajzolja a 
táblára, Bojtár Jutka a K 403-as tankör tagja lép az asztalhoz és kissé 
félénken huz három papírcsíkot, amelyekre a vizsgatételek vannak gépel
ve. Látom az arcán, hogy szerelne átlátni a papíron és jó volna a „szim-
patikusabb" kérdéseket kihúzni. Oldalról, az asztalnál Bunyi János, Ma-
gyari Ferenc, Beké Jenő és Szálai Ágnes IV. éves kohómérnök hallgatók 
most dolgozzák ki a tételeket. , . ' , 

KISS ERVIN 
elvtárstól az eddigi eredményekről érdeklődők, ő a következőkéi mondja: 

— Erre a vizsgára „papíron" két hét készüíési idő volt. Az eredmények, 
jobbak is lehetnének. Öt vizsga közül 1 jeles, 1 négyes és 3 közepes. Kováts 
elvtárs után Beké Jenő lép a táblához, határozottan és magabiztosan felel a 
feltett kérdésekre. Felelete 4-es és 5-ös között mozgott. A kohógéptan fanszék 
színén megköveteli a komoly és elmélyült tudást, éppen ezért 

GELEJI professzor 
elvtárs még egy kérdést tesz fel. A kérdés a következő: A hydraulikus 
buga-daraboló olló visszahúzó hengerei alacsony, vagy magasnyomásúnk? 
Ezt a. kérdést Beké elvtárs nem helycsen válaszolta meg, éppen ezért l-est 
kapott féleletére. A IV. éves kohászok kohógéptan vizsgáinak eredményei a 
következő: 

Jelesre vizsgáztak: 
BBOS SÁNDOR, SZÁLAI ÁGNES. NAGY JÓZSEF, SKR1BA RU
DOLF, KRAKLER LÁSZLÓ és GRUBER IMRE. 
Elsőrendű vizsgaeredményükért megdicsérjük az elvtársakat! A két 

"kohász-technológus tankörbe összesen 2 utóvizsga van. Negyedéves kohá
szok, előre az egyetemi zászló megtartásáért! (pókos) 

A G/210-es tankör példát mutat 
A Gépészkar 11. év

folyamán a G—2W-es 
csoport a vizsgaiclöszotc 
első napján — január 3-
án —• lelte le a szerke
zeti anyagok technoló
giája vizsgál. Az első 
vizsga eredménye aka
ratlanul « nagy hatás
sal van a lanulóltör töb
bi tagjára. Az eredmé
nyeket vizsgálva, meg
állapítható, hogy a ta
nulócsoport alaposan 
felkészült a szünet alatt. 
Bár nem született jeles 
eredmény, mégis jó át
lagot értek el, mert T. 
Kovács Imre lialasztott 

vizsgáján kivül nincs 
egyetlen utóvizsga sem. 
Az átlag 2,86 (az évfo
lyamon elég jó ered
ménynek számít). 

Ebből azt a következ
tetést vonhatjuk le, 
hogy a csoport minden 
tagja szívügyének te
kintette tanulótársa fel
készüléséi, tanulmányi 
eredményét, tükrözi ez a 
vizsga. 

A tanulócsoport kö
vetkező vizsgája szi
lárdságtan volt, január 
7-én. Az eredménye mi
nőségileg jobb volt az 
előzőnél, ugyanis 

ERDŐS ATTILA 
jelcsen vizsgázóit, vala
mint utóvizsga sincs. A 
tanulócsoport, átlagai 
2,86. 

Azt hiszem, hogy nem 
túlzás, ha a G—210-es 
tanulókör eddigi mun
káját és eredményeit az 
alapszervezet többi tan-
csoportja, elé állítjuk 
példaképül. Bízunk ab
ban, hogy a következő 
vizsgákon is hasonló, 
vagy még jobb ered
ményt érhet el. 

GÖZON JÓZSEF 
A. Sz. titk. 

EGYETEMI HttSK 
Pa t t an tyús A. Imre tanszékvezető 

egyetemi tanár t , a bánya- és kohó
mérnöki ka r dékánját Miskolc város 
felszabadulásának 10. évfordulója al
kalmából „Munka érdemrenddel ' ' 
tünte t ték ki. 

Az adminiszt ra t ív és fizikai dolgo
zók IV. negyedévi ju ta lmazása alkal
mából 66 dolgozó összesen 11,080 Ft 
ju ta lomban részesült. A ju ta lmaka t 
Teri/Ián Záuő rcktorlielyetvep elvtárs 
osztotta ki . 

December 30-ávai megkezdődött 
egyetemünkön a személyi igazolvá-
nyokj kiállítása. Az ezzel megbú'ptt 
kirendeltség az F, 5. koUégium 103. 
helyiségében működik. 

A harmadik békekölcsön decem
ber 30-i húzása a lkalmával egyete
m ü n k ö n SziJasi Ferenc főkönyvelő 
5000 forintot nyert . Ezerdtíviil több 
500 és 200 forintos nyeremény is 
volt. 

December 31-vel lezárult a költ
ségvetési év. Egy-egy hallgató az el
múl t esztendőben átlagosan 17.500 
forintba kerü l t az á l lamnak. Fbben 
az összegben nincsenek benne a be
ruházással kapcsolatos kiadások. 

* 
A Húzótüske szerkesztősége közli 

az _ érdeklődőkkel, hogy mindazok, 
akik sz előzetes megrende '?s a lka l - j 
mával a Húzótüskét megrendel ték, 
néhány napon belül írásbeli felszó
lítást kapnak a Húzótüske órának 
(40 Ft) postai befizetésére. A be fke -
tés megtör ténte u ián néhány napon 
belül megkapják a Húzótüskét. 

Azok részére pedig, akik előzete
sen n e m jelentkeztek és így a kor
látolt példányszám mia t t nem k a p 
hatnak, február első napja iban k i 
állí tást rendez a szerkesztőség a 
Húzótüske eredeti anyagából. 

Egyúttal azt is közli a szerkesztő
ség, hogy a kiáll í tás ideje alat t pá 
lyázatot h i rdet olyan aprój az 
egyetem életében előfordult humo
ros események megírására, mely a 
most megjelent Húzótüskében nem 
szerepel. A legjobb pályázatodat 
egy-egy Húzótüskével díjazzák. 

Horváth Csaba elvtárs a K 
301-es tankör tagja, há rom vizs
gáját jelesen te t te le és egy tan
tárgyból jelesen számolt be. Kí 
vánunk további jó eredményeket . 

Ajtay Aladár , a G 202-es t ankör 
tagja, ak i eddig h á r o m vizsgá
já t jelesen te t te le és egy tan
tárgyból beszámolt. Ajtay elvtár
sat megdicsérjük eddigi vizsga

eredményeiér t . 

Szíj Zoltán a K 302-es t ankö r 
tagja, há rom vizsgáját jelesen 
te t te le és egy tantárgyból je 
lesre számolt be. üdvözöl jük 
Szíj e lvtársat ki tűnő eredménye 

alkalmából 

Jedlik Ányos emlékkiállítása az Országos Műszaki Könyvtárban 
JEDLIK ÁNYOS. 

l magyar elektrotechnikai ki 
úttörője, a d inamó feltalálója, szü
letésének 155. évfordulója a lkalmá
ból az Országos Műszaki Könyvtár 
utcai és emeleti tárlóiban kiállítást 
rendezett. A kiáll í táson több Jedlik 
Anjros által készített eredeti tárgy 

körül bemuta tásra , rajzok és képek 
ismertet ik meg a látogatókat a nagy 
magyar tudós műveivel . Jedl ik é le 
tét és munkásságát bemuta tó kiállí
táson a Jedlik által lefektetett d ina
móelv magyaráza ta és sok találmá
nyának vázlata (savanyuvizgyártó 
gép, e lektromágneses motor, optikai 

rácsok készítéséhez osztógép, a k k u 
mulátorokhoz i Jedlik-cella, csöves 
villámszedő telep) is kiál l í tásra ke 
rül. 

A kiál l í tásra Kovács Lajos szob
rász elkészítet te Jedlik Ányos mel l 
szobrát; 

Jól képzett mérnököket 
a hazának! 

Wilhelm Ferenc oki. kohómér
nök. aki diplomáját k i tünte tés 

sel védte meg. 

Gulyás József oki. kohómér
nök, aki diplomáját ki tüntetés

sel védte meg. 

Tinyei Pál oki. gépészmérnök, 
diplomáját ki tüntetéssel védte 

meg. 

Kőszegi Jenő oki. gépészmér
nök, ki tüntetéssel védte meg 

diplomáját. 

Üdvözöljük új diplomás mérnökeinket 
Régi ismerős arcok tűn t ek fel egyetemünkön 1954 december 14—* 

15-én. Szigorló mérnökeink jö t tek vissza az üzemekből, hogy egyetemi 
t anu lmánya ika t befejezve, d ip lomájuk megvédésekor bizonyítsák be mér 
nöki tudásukat . Most azok a szigorlómérnökök jöttek el, akik a szep
temberi megvédés a lkalmával nem készítet ték el d iplomatervüket . A 
kohómérnöki karon szigorló m é r n ö k e i n k a következő eredményt ér
ték el : , . 

Kitüntetéssel védték meg d ip lomájuka t : 
Gulyás József technológus kohómérnök és 
Wilhelm Ferenc technológus kohómérnök . 
Ezen kivül még 6 szigorló technológus kohómérnök szerezte-meg a 

mérnöki oklevelet. 
Két szigorlómérnök elégtelen osztályzatot kapott , egy • pedig - máso-i 

d ik a lkalommal kapot t elégtelen osztályzatot . 
Eémkohómérnökök közül: 
Vajda Már ta jeles, Czeglédi Béla jó eredménnyel 

védték meg diplomájukat . 
Ezen kivül egy szigorló mérnök ér t el közepes eredményt , egy elég-* 

ségest és egy elégtelent.. 
Vaskohómérnökök közül : 
Tverdon Károly diplomáját jó eredménnyel 

védte meg. Há rman ér tek el közepes eredményt , ket ten elégségest és egy 
szigorlómérnök kapott elégtelen osztályzatot. 

A gépészmérnöki karon a d iplomák megvédése 1954 december 20.* 
21., 22-től 29-ig tar tot t . 

A bányagépész szakon: 
Sebestyén Gyula diplomáját k i tünte téssel védte meg. Jeles 
e redményt é r t el : Tóth Imre , jó e redményt é r t el : Balogh Elek, 

Pe te I s tván és Serfőző Iván. három szigorló mérnök közep-2S4 
négy elégséges és ket tő elégtelen osztályzatot kapott . 

A gépgyártás technológus szakon kitüntetéssel védte meg diplo
májá t : 

Kőszegi Jenő és Tinyei Pá l . 
Diplomájukat jelesen védték m e g : 
Gombár János , Nagy Miklós, P é t e r Ernő és SWenczel Gottfried. j 
Jó eredménnyel védték meg d ip lomájuka t : 
Dénes Katal in , Is tvántfy Lórán t , Korcsai Rezső. Keszler József, 
Nagy Sándor, Pil lér György, Pordán Mihály, Szász Vince és 

Varga Ignác. 
20 szigorló-mérnök közepes, 14 elégséges, 10 pedig elégtelen érdem-* 

jegyet kapott . Ezek közül négyen elégtelen bírálatot kaptak , vagyis dip-* 
loanatervüket újra kel l elkészíteni. 

Üdvözöljük végzett okleveles mérnökeinket és kívánjuk, hogy az 
egyetemen szerzett t udásuka t minél s ikeresebben alkalmazzák a gyakor i 
lat i munkában . 

Fiatal mérnöke ink! Dolgozzatok még lelkesebben, mint itt az egye
temen és legyetek bátor kezdeményezői az ú j technika a lkalmazásának; 
Ne felejtsétek cl soha, hogy a becsülettel és lelkesedéssel végzett munka 
mindig meghozza a maga gyümölcsét. 

Munkátokhoz k ívánunk sok s iker t ! 
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PiRíÉLET 
Válasz a „párítaggyűlésekfőH című cikkre 

21-
gy 
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MÍ Egyetemünk" december 
száma foglalkozott a pár t tag-

lésekkel, az egyetemünkön folyó 
lmunkéval. A bánya-kohókar i 
alapszerv vezetősége a köve tke . 

3t jegyzi mag a cikkhez: 
lünk a vezetőség beszámolója a 

;atók problémáit felveti, számos 
'?rét példát hoznak fel, hiba, 
v párt tagjaink nem minőig 

ílnak meg a személyhez 
'latra sem. Taggyűléseink 
"hívjuk a pártbizalmiakat , akik 
án pár; csoport értekezlet ekén 
íszítik a taggyűlést, Hibájuk 

-n :k a megbeszéléseknek, hogy 
• .-.rtbizalmiak többnyire csak a 

nekik elmondottakat ismétlik, nem 
bővítik ki azt a tankör, az évfolyam 
aktuális problémáival , nem foglal
koznak az emberek nevelésével (ki
vétel Csornai és Mészáros elvtárs 
pártcsoportjai, s a vezetőség nem 
éppen foglalkozott személyi és ál
talánosabb problémák megoldásával. 
Ameflett azonban, hogy rendszere
sen foglalkoztunk pár t tag ja inkkal és 
a népnevelőkkel, valóban komoly h i 
bája volt munkánknak adott ese
tekben az ellenőrzés, felelősségrevo
nás hiánya. 

B—K-kari pár t t lapszervi 
vezetőség 

í3iíá?zuk ifi üSégiFiik nevedének égéi kénfeeií 
Az osyelcmi nevelés SfcinVÖflBlá-

n.zk emelése Céljából részletet köZ-
• "-tilt a Szabad ifjúság 1958—54. 

tftbei' 28;-i számából. 
DISZ m-vclőmunkájának 

i .isiöniis jelentősége van az 
eíeir.ckcn. mert itt nevelő

dik és fejlndik a síOClBliZmtts 
•hűtésének par&neinOkl kara . 

egyetemi ifjúság körében 
íalyá iievclöiiii.niiia megjavi-
fás?, ma a" úi értelmiség meg-

vemtésenek alapvető kérdése 
egyetemi ifiúsággal való fog-

zizás lényeseben az úi értelmi* 
. . nevelésének kérdése. Amilyen 

; DISZ-nek az egyetemi hiúsághoz. 
• éo viszonya, az egyetemi DISZ-

rvezetek tevékenységének hatás-
foka; olyan les/, az egész szövet-

az érteim: isdghoz 
való viszonya, e r re a rétegre gv'fi-

eszmei és politikai befolyása 
\ z egyetemi DISZ-munka főbb 
' vonásainak kialakít;, 

ibból az alapvető tényből kell ki
indulni, hogy egvetemi DlSZ-szér-

Úí>k nem o fermelőmunká-
c :i. hanem 

.'ktaW nnvclö intézményükben 
izitik ki *r\ékenységiiket és a 
OISZ munkája csak ükkor ir-
•<c( eredményes, ha egén lóvé* 
Kínysíge az osszcgyoteml ne* 
• eUSgttunka szervss restéi »l-

kolin. 
ktatásl miézinoiivcikben a 

n e j t nz á i l n m i t ük ta -
: i -. A - ":nek az a 

ni fi idata, hogy 
Erejével segítse B nevelés fő 

.. az okta tásnak erednie 
a hallgatók te 

tldáSUik elmélvíiéséí: ezen túl
menően foglalkozzék a neveiés 
ezen terüleíeivcl. amelyek termé-
tzstüknél fosva nem tar toznak az 
álls.rni oélátás keretébe, elégítse ki 

fokát a sokoldalú igényekel, 
." melyekre' az állami oktatás nem 
terjesztheti ' ki figyelmét. A DISZ-
nek széleskörűen tovább kell fej

nie az egyetemi hallgatók tu
dományos munkáját is. Éppen ezért 
lényegesen meg kell javítania H tu-

fos diákkörök tevékem-sé-

gét, ha/rcotala kell aaórt, hotty az 
elkövetkezendő években már 

tudományos diákegyesületek 
működhessenek egyetemeinken. A 
tudemánvos diákköré/;, tapasztala
tainak kicserélésére, eredményei
nek megvitatására szervezi mea a 
II. félévben a DtSZ KV és 82 Ok-
tatásügyi Minisztérium 

a tudományos diákkörök i. or-
8íá"os konfífeacW iát. 

Az egyciorrt! ifjflftág ?. magyar 
ifjúság legműveltebb, tegkulta-
rállíftb rétegéi ennélfogva ma
gasabb követe 'ménveket tá-
masíí a vete te t té l és p. P1SZ-
munka összlartalmával szemben. 

lj ivanz-kkor széleskörű általános 
|p,l, ;.;••',;•/." é 'ga l . ma-

gasfakú tudással is kell rendelkez
nie, s ennek kia lakí tásában az 
egyetemi DISZ-szei ."- leknek is 
részt kell VállfllnlOk. Ez is oivan 
különleges körü lmér" , amelyet fi
gyelembe ke! vennünk, amikor ki-
n'fikítjuk a mozeak-ni munka ip«" 
eiáhs szen'eze ' i formáit, t a r ta lmu
kat és módszereiket illetően egy
aránt magas színvonalon. 

Msgas színvonalon 
kell kielégíteni azokat az Igénye 
ket. amelyek a hallgatókban ;c-
lonl':.-.-•• .'•-.: az ország gazdasági, 
politiktil élate Ifántl éfdekVWésü-
ket ssejcrriéjtik oerspektívflit, egyé-

' - ;-- i t OTnWém*tkat í;' 
Bz'éft i OT.SZ KV Rurkapesten lét-
i( hozz" 
az rgyefoiTii Ifjúság tiöípontl 

akadémiáját, 
amelynek keretében azoknak a lé-
máknak elsaját í tásában kívánunk 
segítséget nyújtani az egyetemi if-
iúságM8,k. a-melyek leginkább fog
lalkoztatják. 

Kériük egyetemünk oktatóit, 
hallgatóit, hogy ifjúságunk nevelé
sének problémáihoz szóljanak hoz
zá. Hozzászólásaikat jut tassák e! 
A Mi Egyetemünk szerkesztőségé
be. 

A Szakszervezeti Bizottság múlt évi munkájáról 
Nemrégen Kerültem az Egyelem 

Szakszervezeti Bizottságába. Aiig ket 
hónapja, hogy itt dolgozom. Előtte 
óthónapos szakszervezeti iskolát vé
geztem, ahol megtanul tam, hogyan 
és milyen módszerrel kell dolgozni 
egy Szakszervezeti Bizottságnak. 
Ilyen rövid idő után nehéz megfe
lelő képet adni n szakszervezet mun-
kájáról és arról, hogy a dolgozók 
hogyan viszonyulnak egyik legszéle
sebb tömegszervezetürikhözJ a szak
szervezetihez. 

Amikor idekerültem, egy alig-alig 
iétező szétzilált szakszervezeti éle
tet találtam. Ismeretlen volt mi.n-
dsöki . nahéü volt a munká t meg
kezdeni. A Szakszervezet i Bizottság
ból Olasz elvtársat ismertem, aki 
•;,yekezétt mindent megmutatni . 
megmagyarázni , ami az egyetem 
szakszervezeti munkájával kapcsola
tos, llgy éreztem és ma is ú 
zem. hegy ami a szatkszerveíít mun
kájában pozitívum, az naeyrészben 
Olasz elvtársnak köszönhető Persze, 
esv ember csak eav ember. Nem kí
vánható, hogy az oktató-nevelő mun
kája mellett egyedül zökkenőmente
sen irányítsa a szakszervezet életét. 

Nagy mulasztást tabásztaltam — 
. m i r e egyébként idetífkezésérrl előtt 
temívták a figyebneflliet -— a szak-
'"ervezet gaadasági munká iéban A 
s-':'V—orvezet nénzét — a jóléti ke-
fettel együii kb 10-—3!5e?rwr forintot 
— ké'-znénzben kez°Hek. Ez 8 
ügyi feeyelem súlyftá m«gaérté»é, 
F-erk"', 'üi három hónani taadí.l-
bélyeg nem volt elsáámolva a köz
pontunk felé. Itt elaösíwbfiíl a Szak-
Síerveaeti Bizottság mtiiííításam-i-
lett f"1 ken vetni a SüámViZfKálÓ 

iíiak i teleW«!Séítét. 
eKéc7 éven keresztül nem 

tettek elegei megbízatásuknak. 
Nem ellenőrizték a szakszervezet 
péít7 v '""kJíkodását. pedig dolgozórek 
ezzel bízlak m Gazdasági 
téren töpasztalíhaté hiáftyo«ságokna/k 
e ív köSöonti ellenőrzés vetett végi t 
Meőszlüntettiik az u. n. ..főbizalmi" 
tisü+'Sé.s'-ét. m° r t a munka szétapró
zását" és késleltetését eredményezte. 
H&st már a bizatolfik közvetlen a 

*n'ezeli Bizottságtól kapják a 
bélyeget előzetes igénylés rlaraián. 
!gv a gazdasági munka sekkel gyor-
*abb és a dogozók fenn*kadán nél
kül tel legelemibb köteles-
•'éeiiket: a tacrhifizetést. 

Még kell enililcni $ bizalma'•: 
munkáját . akik a szakszervez."' 
•ounkz R^yik legfleberebb t e r ü l i k ' " 
ŐolBozn-aJí itt az Egyetemem, Ök 
flTtfk. akik a delgozékkal k3 -
kn*>'í5rtlfltí>t t a r t anak és ők azok, 
ak'ir minden tagdíjfizetésnél tapasz-
tatják, hoay a dolgozók hogvam vi-
ízíi*ivniriíi.k -i szatk íez, 

F'.snsnrliaii arról kell beszelni, 
hogy a bizsiiiniak r>em tudják, 

begy mi a. feladatuk, 
Semmt mást n ? m lá 'nsk rsgk azt 
hogy h ivon ta .•beszedlek'1 a tagdí
jaikat. Nem tudják, hogv CJX aznk, 
p.lílkeri keresztül el kell. YyrySy jUSSOIÍ 

a Szakszervezeti Bizottsághoz a 
fi^'trerók k.' 'vánsá"3, 

panasza. Ezért fordul elő hosv m á 
zuk a dolgozók sem torő-kzek azzal. 

hogy a csoportnak milyen a bizal
mija, i k ezt a munkát és 
csak adminisztrat ív terűiéinek íal-
ják. St»k tanszéken 

A hivatalsegédet 
választják, bizalminak, gondolom az
zal a megokolással, hogy a hivatal
segéd úgyis sokat járkál erre-arra , 
így részére nem megerőltetés, hogy 
havonta kétszer-hároirisz.or ..benéz
zen' ' a Szakszervezeti Bizoi'. 
Netm hiszem, hogy ezeken a tanszé
keken a dolgozók kívánsága, pana
sza teljes egészében eljut : 
szervezeti Bizottságba. - - noha a 
tagdíjfizetés sok esetben eredménye
sebb, mint másutt . Nem 
fóhibanak ilyen . n. hogy a 
hivatalsegédre bízzák a b 
tisztséget, mer t lehet jó bizalmi ezy 
regi hivatqftsegéd is, aki a tanszék, 
vagy bármi más mun 
tagjainak a bizalmát bírja. A hiba 
olt van. hogy sok helyen ;l i 

i'i.is kiegészítőjeként tekin
tik' a bizalmi tísztsését és fi' 
nüi attól, hogy az illető fás 
vagy sem, arra . hogy a közösség 
többi tagjai érdekképviseletüket rá-

géniesen H hivatalsegéd nya
kába Varrják ezt a tisztséget. A he
lyes az lenne, ha mindenüt t ol /nn 
biaalmit VélasztanánEik, 

aki brrcol a többi el! érdekeiért 
és közvetlen dolgozótársainak 

bizalmát bírja. 
Ezenkívül szólni kel] még a bizal

miak munkafegyelméről . Sokan nem 
tart ják be ;i határidőké* 
egy napos mulasztással sok i 
az. alapszervtől a közöotn 
rS'rtatjék n munkát . Nem törődnek 
S bizalmiak azzal, ha a munka te rü 
letükre úi dolgozó érkezik. Nem ér
deklődnek az iránt, hogy volt-e m á r 
Mökszervezeti tag? Hogy milyen a 
--znekílis helvzete 9 wfcb, 

Meg keli díesérni 
Szederkényi Ferenené 

elvtársnőt, aki azt tapasztalta, hogv 
a Beruházási Osztályon nincs bizal
mi és felkereste a Szakszervezel i 
Bizottságot, hogv ott is kellene bi
zalmit választani. Tekintet tel arra . 
hoav vélatetások csak ez év őszén 
lesznek. így az elvtársnő elvállalta 
és azóta is betölti lelkiismeretes 
munkával a bázUmj tisztségét. 

Mindezek a hiányosságok szerin
tem a SzíJkszserveaeti Bizottság m u n . 
kajából is f akadn i* . Amióta itt va
gyok, egvsmr p róbál tunk bizottsági 

ÖSSíebH'ni. ahol sajnos. 
t i biz^tfe:Z,fíi t ^ ^ n ! ,- iiég^Tpf) 
;elentek meg. így nean lehot t 
kőzni azon. hoay ilyen a sz 
'•°zeti élet az E.svp'enien Ezen sür-
z">szn változtatni kell! Ha maga a 
1 'zetí^átí nam törőr'i':- a munkáva l , 
akkor nem vá rha tunk javulást és 
hiába van függetlenített t i tkára a 
Smkft&rveimiA Bizottsásnak. 

Hiányosságaink mellett vannak 
-zért e r rdménve ink is 

TOSt-hen 3075 forintot CizettüttU 
ki házassági, szülési és halálo
zási segélyek címén. Körülbelül 
10 dolcozó részesölt szakszerve
zeti rendkívül i se.üélyben, ami 

nregközelíti a 3000 forintot. 
Ezenkívül sok rászorult szakszerve

ié t ! tag részére javasol tunk rektor i 
segélyt, aminek kifizetésénéi rekícü" 
elvtárs figyelembe veszi a Szakszer-* 
vezeti B: ;vaslaíát. 63 dol -

részesült a múl t évben szak
szervezeti kedvezményes üdülésben. 
Ezek közül 30 aktív pedagógus es 
33 az. egyetem többi dolgozói közül 
került ki Dolgozóink családtagjai 

: kb. 20 gyermek részesült két 
heti üdülésben az ország le^sztebb 
úttörő üdülőiben. Rendeztünk 'flél-
apó-c:-

ahol 200 gyermeknek osztotta k i 
a Télapó a rektorátus és a Szak
szervezeti Bizottság által készí
tett csomagokat kb. 3500 i'orini 

ér tékben. 
1954. decemberében 

Major Béla 
; munkavédelmi felügyelői 

•ez.óieveict adtunk ki. ak inek 
munkája nyomán a szénparti dolgo
zók mar megkapják a részükre j á r ó 
melegítő Italt és folyamatban van a-, 
munkásszál ló emberségesebbé tétele 
is. 

áményeink meg nagyobbak is 
lehetnének, ha dolgozóink sajátjuk-

ércz.'.iék a szakszervezetet. Nc> 
egy személyt lássanak, hanem az; 
egyelem összes dolgozóit a szakszer
vezet, mögött. A szakszervezet a dol
gozóké és ahogyan a dolgozók támo-

:>• akár bizalmukkal, akár bírá
la tukká! a Szakszervezeti Bizottság 
munkájá t , úgy fogják megérezni, 
hogy ér tük van a szakszervezet. 

Hogy eredményesebb legyen a 
szaki munkája, szükséges., 
hogy megtelelő politikai i rányí tás i s 
én/énvesüljün. A központunk mersze-
van. Onnan csak adminisztrat ív i rá
nyítást kapunk néhány kivételes: 

éil el tekintve Területi Bizottsá
gunk nem ismeri az Egyetem pro
blémáit, így telsőbb szerveinktől 
nem kapunk megfelelő irányítást . 
Ezért úgy érzem, hogy a helyi p á r t 
bizottságnak sokkal többet kel l t ö 
rődni a mi munkánkka l . Többek k ö 
zött a Szakszervezeti Bizottság tag
lal nagyrészben párt tagok, akiknek 
a szakszervezeti munka végzése 
pár tmunká juk . így a pártbizottság
nak segíteni. ellenőrizni kellene 
munkájuka t . 

Helyes lenne, ba a. pártbizottság 
megbízatásokat adna s Szakszer
vezeti Bizottság részére és meg
szabná az utat , amelyen a Szak
szervezeti Bizottságnak haladnia 

kell. 
Havonta megjelölne azokat a politi
kai feladatokat amelyre mozgósítani 
kell az egyetem dolgozóit. Remény
lem, hogy a pártbizottság részéről 
ebben az évben sokkal nagyobb tá
mogatást fogunk kapni és ezzel i: 
iavulni fog a mi munkánk , mely íg\ 
válik egységes egésszé és dolgozóink 
érezni fogják mind fokozottabban, 
hogy segitiuk és: segíteni akar juk 
munkájuka t . 

Lettyen az 1955-ös év a szakszer
vezeti m u n k a megszilárdí tásának 
ével Dolgozzunk közös erővel dolgo
zóink joblétéért , békénk megvédésé
ér t ! 

IVANICS JÁNOS 
Sz. B. t i tkár . 
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\ vizsgáztató hátrátol ta a széket 
e telkeit az asztaltól. — Hát bizony 
<-. sem megy — mondta csendesen, 
s hangján nem érződött semmi in-
e lat, semmi rosszalás. 

Magas, barna, lányosarcú fiú álit 
a táblánál.. Mélyenülő kék szemei 

: ,an tekintet tek a professzorra. 
EZ' sem t u d j a . . . most mi lesz? — 
v lant át agyán. „Kirúgják" vájjon? 
. Megkegyelmeznek" neki? Minden 
* ' kiszállt az arcából a r r a a gondo-
lfiíra, hogy megbukik, s olyan fehér 

mint a kréta, melyet kezében 
Jo-.acscn forgatott. 

Megbukik géptanból. . . Megbukik 
mindjárt az első vizsgán .:, akit a 
.- árból annyi szeretettel, ilyen biza-
1 nmal küldtek szakérettségire. 
: ' d egyetemre, hoay mint mérnök 
t . i"n vissza közéjük. 

A professzor mellélépett, kivette 
keiéből a krétát , s rajzolni kezdett. 

— Nézze, maga évközben azért 
tanulgatot t , . ; Adok magának még 
t '• példát. . . Keze nyomán 
r zvkerekú kocsi vázlatos képe rai-
zelpdetf ki a táblán. 

— Ez a csille, itt, ezen a lejtön 
halad, látja? 

A fiú torkát, mintha vasmarok 
szorítaná össze . nem bírt szólni, 
ének némán bólintott; Tekintetét 1 
E'ótlanjil követte a raizni. minden 
idZfgszélál mei . h,,uy meg-
<-r,se a feladatot és izgult, izgult 
öi ii'zasztóan, 

— Meséi-tette? — fordult hozzá a 
gíztató. 

— Igen,.. - volt az alig hullható 
" z. A VÍZ visszaüli az 

hftz. • 

- T~v izaulion kérem, gPödfflkod-

MAKK ATTILA 

Sti bízaiti bernied Jlcbei 

>on éfiész nyvi«ndtftn nróhálta 
^snvugistn i 3 felelőt kévét sik«r« 

\ ti'i «ondolkodott úsry érezte. 
t'"' ," ' lében h zasan kalimpál vala-
toi. Lassan, bizonytalan mozdulattal 

írni kezdett a táblára , közben félsze
me lopva, a vizsgáztatóra pil lantott . 

— Na k é r e m . . . — csak ennyit 
mondott a professzor s ő már is két
ségbeesetten törölte le, kezével má
zolta szét, ami t írt. Egész biztos 
rosc — gondolta. 

— Na kérem, minek törölte le, 
hisz jó volt. . . A vizsgázó egy percig 
tétovázott. Hát mégis? Talán mégis 
sikerül? S most már valamivel bát
rabban kezdte írni F = G cos alfa 
-]-. . . Sőt már beszélni is mert . 
Igaz, kissé rekedten, bizonytalan 
hangon, de azért beszélt. 

— És az P erőt miben kapja meg? 
— vetette közbe a vizsgáztató. 

— Egy pi l lanatra feszült csend 
állt be. A fiú érezte, hogy ez fon
tos kérdés, ezt tudni ke l l . . . Nem, 
ízen nem szabad gondolkodni . . . Ha
bozás nélkül rávágta : — Lóe rőben . . . 

A vizsgáztató arckifejezése egy 
árnyalat ta l sötétebb lett. 

— Nem, nem lóerőben, hanem. . . 
— Gondolkozzék nyugodtan, ké

rem. . . 
— A vizsgázó kétségbeesetten szo 

rongatja a logarléeet, mintha abba 
kapaszkodna, hogy el ne essen. 

— Ki logrammokban — sóhajtotta 
végre. 

— Biztos az? 
— Nem, nem biztos, h a n e m . . . 

hanem. . . 
— Hosszú csend következett . A 

professzor a kar to tékra jegyzett va
lamit. Halkan percegett a toll. A fiú 
esy hetet adott volna nyári szüneté
ből. )1H f0 tudná olvasni az. apró. kis 
kék betűket. 

— Biztos. . : ---- mondta h a l k a n a 

professzor. — Ki logrammokban kap
juk meg az F e r ő t . . ; 

— Hát bizony, Laci, ez nagyon ke
vés. . . Laci lehorgasztotta fejét, s 
idegesen kapkodta át a kré tá t egyik 
kezéből a másikba. A professzor 
folytatta. — Sajnos, mégegyszer el 
kell jönni v izsgázni . . . Er re a fele
letre nem adhatok jegyet, L a c i . . . 

A fiú felkapta fejét és dühös 
szemmel a vizsgáztatóra nézett. Egy
szerre szörnyű harag fogta el, úgy 
érezte, hogy valami nagy-nagy igaz
ságtalanság történt .vele. Pedig ő 
tudja az anyagot. Szeretet t volna az 
asztalra csapni, s azt k iá l tani : tud
ja a géptant , ő megtanul ta ! De csak 
állt némán, s moccanni sem tudo'I . 
Érezte, hogy sajog a szíve, nagyon 
fájt ez a bukás. De Volt valami, ami 
még rosszul esett neki : az a szokat
lan szclid hang és az. hogy a vizs
gáztató a keresztnevén szól í to t ta . . . 
Szégyelte magát, f-ía olyan hi tvány 
ember, akkor Szidlak meg. ordítsa
nak vele, kergessék helyére, mint 
középiskokiban, de ne beszéljenek. 
vele így, ilyen hangon az édesanvja 
'-zokott szemrehányást tenni, mikor 
rosszul felelt uz i s k o l á b a n . . . Es ez. 
mindennél jobban táj. 

— Elmehet. . . — hallotta Laci, s 
lesütött szemmel, fülig vörösen bal
lagott az ajtóhoz. Az indexet ki sem 
nyitotté. Ném volt kíváncsi r á . . . 

Egész dé lu tán céltalanul kószált a 
homályos folyósón. Kusza b a r n a ha
ja a szemébe lógott, máskor oly gon
dosan hátrafésül te , — most nem '"-
rödön vele. Vége. . ; mindennek v é -
ge. Há1 ezért gürcölt a szakérettsé
gin i s . . . Tanul t ember akar t leimé 

hogy többet használjon hazájának, 
hogy mint mérnök térjen vissza a 
gyárba azok közé, akik olyan őszin
te bizalommal küldték az egyetem e. 
Túlbecsülte magát . Azt hitte, ő kü
lönb, mint a társai . S most, hogy 
fog majd beállí tani az üzembe, hogy; 
— Visszajöttem, mer t nem neksm 
való az egyetem. . . 

Valaki a vál lára csapott. Bandi 
volt, egy tankörbe jár tak. Persze, ő 
közepesre ment le, könnyű neki. 

— Ne búsulj Laci, majd az utó
vizsgán k i jav í tod . . . Ninc» kedved 
most eljönni moziba? 

Lacit bosszantotta az utóbbi kér
dés. Hogy lehet ilyet kérdezni, még 
hogy neki kedve. . . Hátatfordított 
Bandinak, a bement a tankörbz. A 
tankör üres volt. A vizsgát be fi 
ték, s már nem tanul t senki. A táb
lán nagy összevisszaságban, félig le
törölve, félig elmázolva számok, ra j 
zok, képletek. A balsarokban 'mpul-
zustétel maradványai, jobbra a 
Bánki turbina rajza, félig letöri 
középen a lejtő, melyen baei elcsú
szott. — Akár t g y csatatér — gon
dolta a fiú, — vagy . ta lán inkább 
vérmező. . . 

Halkan búgtak a neoncsövek. La
ci az ablakhoz lépet. Odakint ese ' t a 
hő, s fehéren, puhán rakódot t a 
pá rkányra . Csend volt. A hegyoldal
ban, a töltésen szuszogva kapaszko
dott fel egy mozdony, hosszú szerel
vényt vonszolva maea után. LacinaK 
kedves ismerőse volt a gőzgép, so
káig dolgozott vele. Bár a Sötétben 
nem láthatta, de tudtf jól. hogy 
a mozdony lihec. izzad, s bosszú 
dohogva küzködik a lejtővel .a haj

tókar megfeszül, m i n t valami óriási 
állat acélos izma. 

A gyár ra gondolt. Egy percre me
gint érezte a kazánok forró lehelle
tét, hallotta, hogy süvít a gőz-szelep, 
hallotta a t ranszformátorok monoton 
bugását , lát ta az égbetörő sűrű. sötét 
füstoszlopot, kiömleni a kéményen. . 

Igen, ő megbukott , benne összeom
lott egy világ, de az élet megy to
vább, zakatolva rohan, mint a gyors
vonat, nem áll meg egy percre sem. 
hogy szánakozó pi l lantást vessen fe
lé. 

Ö csak áll az ablak mellet t moz
dulat lanul , neki már mindegy min
den. Holnap éijra felkel a nap, hol
napután elolvad a h ó . . ; tavasz lesz. 
v i rágbaborulnak az orgonabokrok . ; : 
aztán nyár jön. Forrón tüzel a nap . 
s tüzel a vén BW kazán, forró sóha
ját küldi felé. mint mérnököt várja 
vissza, a nyurga, ba rna fiút. ! 1 Az 
Dödifl csal-, áll az ablak mellett , moz
dulat lanul , tét lenül, neki m á r mind
egy. 1 tukott. Í J 

Laci hirtelen összerettent erre a 
gondolatra. Nem! Az élet rohan to
vább, nine llés, nem lehet 
visszafordulni. Amit vállalt , becsü
lettel visai. Mégegysztr 
ey.ész tisztén látta a művezető arcát , 
úgy olajosan, kormosán, de derűtől 

rozva, ahogy elbúcsúztak, s 
mégegyszer fülébe csengtek a sza
vak: — Dolgozz az egyetemen is 
olyan szorgalommal, ki tar tással , 
e l^ar i, mint nálunk dolgoz
tál, s akkor biztos vagyok benne, 
hogy jó mérnök válik belőled. Én 
bízom benned Laci! 

•i az asztalhoz lépett, leült, s 
natemal ika jegyzetet 

Szombaton m a t e m a t i k a kollokvium..;. 
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Hallottad — ratifikálták?! 

B 
Kedves Barátom! 

iztos emlékszel arra . hogy j anuá r 3-án délelőtt együtt jö t tünk 
á t a főépületbe. Te mentél a tankörbe, matemat ika vizsgára 

készültél, én pedig jöt tem a szerkesztőségbe. Üdvözlés után azt kérdezted 
tőlem: Hallottad, rat i f ikál ták?! ^Arcodon, amelyet pirosra csípett a ja
nuári hideg, zavar t láttam.. Nyíl t - tekintetű szemedben a csüggedés és 
c iácsla lanság jeleit fedeztem tel. Biztos voltam benne, hogy a b. 

"ctó emberek millióival Te is vár tad a legfrissebb újságokat és hal l -
tad a híreket december utolsó napja iban. Ha jól emlékszem, akkor 
feleltem Neked, hogy ezt a szégyenteljes döntést a francia nép soha 

nem ismeri ei és a harc mág ezután csak fokozódik a nyugatnémet re* 
ista, multai sta erők felfegyverzése ellen! Kiváltunk. Éreztem azon

ban, hogj idei nem oszlattam el! A zavar és a csüggedés, melyet 
arcodon i d'oen észleltem, végül is a r ra a gondolatra vezetett, 
hogy egye'emi lapunk hasábjain visszatérjek akkori beszélgetésünkre. 

Az tény. hogy a francia par lament 387 szavazattal 260 ellenében 
a francia nép ellen szavazott. Amerikai nvomásra a korrupció és meg-
leiemlítés minden eszközét megragadva Mendcs-Frsnce és k e r m á n y a a 
francia nép akara tá t meghamisí tó par lament i képvi - együtt 
szentesítette annak a Wohrmacht -nak s felszerelését, amelynek CSÍMnál 
a második vi lágháborúban végigtapostak Franciaországon. Azonban ez 
a párizsi ...győzelem" nem nyugszik szilárd alapokon. A Francia Béke-
•tanács felhíváaeai fordult a KÖztár^afeási Tanácshoz, hogy ne hagyja 
jóvá a háborús egyezményeket. Ugy or.ck az egyezmények újra vissza
kerülnének par lament i vi tára, amely vita kínos helyzetbe hozná a Men-
dcs-France kormányt , 

r p udod Te is, hogy a német mil i tar izmus íélév.ízázad a la t t k é t w e r 
sodorta hazánkat imperialjct.fi é rdekekér t véres háborúba. 

Nincs hazánkban Olyan falu. BŐt település, ahonnan ez B vére.s háború 
ne követelt volna áldozatot. Emlékezz lerombolt hldjainkra. kifosztott 
és a sír szélére taszított hazánkra , szeretteidre, akiket Tőled is e lra
bolt a háború! Tudom, Te is bekét nkersz. mérnök szeretnél lenni, épí
teni, alkotni akarsz! Éppen ezért nem lehelsz Te sem közömbös. Neked 
is ki kell venni részedet abból n harcból, melynek népünk is részese. 
Én úgy gondolom. Te túléri ékeled az agresszív erőket és n e m méred 
fel a békét akaró 900 milliós béketábor erejét! No jó, mondod Te: mi 
nem akarunk háborút, de az Amer ika vezette országok fell'egyvorzík 
Nyugatnémetéi-szagot, ínég atomfegyverekkel is! Az a tomkomba pe
d i g . . . ! Igen. Az atom- és hidrogénfegyver a legborzalmasabb tömeg
pusztító fegyver, mely nek bet i l tásáér t és nemzetközi ellenőrzéséért a 
Szovjetunió következetesen küzd. Azonban az a tomháborúnak két oldala 
van! Idézem Neked Anglia legismertebb katonai szakértője. Lidciel Har t 
nyilatkozatát, amely a The Times j a n u á r 3.-i számában jelent meg: 

„A mi országunk esetében, sílol annyi ra sűrűn helyezkednek el a 
létfontosságú célpontok, a becslés szerint öt, vagy legfeljebb tíz ther -
monucleáris bomba szinte brzhjsan eiég lenne ahhoz, hogy megsemmi
sítse az összes íontosabb ipari központokat , a fele lakossággal együtt. 
Még ennyi 'bombára sincs szükség abhoz, hogy megbénítsa Francia
ország, Belgium és Hollandia életfontosságú központjait. Az erkölcsi 
hatás nyomán az összeomlás ott. is megtör ténik, ahol a tényleges pusz
tulás még nem következett volna be. ' ' Ilyen körülmények kőzött — 
fűzi hozzá — értelmetlen dolog egy esetleges háború „megnyeréséről '5 

beszélni. 
A nyugatnémet diákok is felemelik tiltakozó BBaVUkat az. újjá

éledő fasizmus ellen. Olvasd el. mi t ír egy hamburgi diák leveleben, 
melyet a Magyar Rádiónak küldött : 

. . . . . A világ más tájain t a l án azt gondolják, hogy Itt, Nyu
gat-Németországban mindenki egyetér t az újraíelíegyverzéssel. Nos, nem 
ez a helyzet. Tudott dolog, hogy az amer ika iak mindent elkövetnek. 
hogy német hadosztályokat, á l l í t sanak fel n e m . máié r t , csak azért, hogy 
.,ágyútöltelékük'' legyen a Kelet elleni háború 

Ha az újraíelfegyvivzés valóban bekövetkezik, egy, napon én is 
megkapom rnajd a behívómat. Nem látom aaotsban be, miér t kel lene 
nekem olyan békeszerető és néme tba rá t országok, min t például Cseh
szlovákia, Magyarország vagy a Szovjet un ió ellen harcolnom, miér t 
kellene nekem segílencm mindazt lerombolni, amelyet ott a nép jóléte 
érdekében felépítettek." 

\ z ifjúságnak kell elsősorban íelemeir.i tiltakozó szavát és nemet 
™ kiál tani a háborús gyújtogatok 
Mi is t i l takozunk a német fasizmus fel támasztása ellen és 
támogatjuk kormányunk m i n d e n erőfeszítését, amely a béke, 

fenntar tására , hazánk védere jének fokozására i rányul . 
Nincs helye sora inkban csüggedésnek, közömbösségnek. Nekünk er re 
nincs okunk, de jogunk sem! Méiay Tibor e lvtárs a Szabad Nép január 
1 -i Számában megjelent , ,Pohárköszöntő ' ' című c ikkében így ír: 

„A mi erőnk: az igazság. S az igazság velünk van — legyőzhetet
lenek vagyunk. 

A mi erőnk: a nép S a nép mindenü t t ve lünk van — legyőzhe
tetlenek vagyunk. 

A mi e rőnk: az egység. Ba rá t s águnk és szövetségünk, amely a 
Szovjetunió köré tömörít bennünke t , amely 900 millió ember t egyesít, s 
amelyet százmilliók rokonszenve övez szerte a világon. Legyőzhetetle
nek vagyunk! 

A mi erőnk nőttön nő. Növeli az a lkotómunka, a tudatos felké-
s és növeli az idő: az idő n e k ü n k dolgozik. Ha Pár izsban elfelej

tették, mi n e m felejtettük el: a porosz csizmák Párizst megtaposták 
nem is egyszer — de Moszkvát sohasem! Ha Bonnban elfelejtették, 
mi nem felejtettük el : ez az évszázad * kétszer lá t ta m á r sárban és 
mocsokban a német mil i tar izmus zászlait. Ha Washingtonban m á r .el
felejtették, mi nem felejtettük el: ez az évtized m á r látott szégyenle
tesen futni amerikai hadseregeket . 

Nagy a mi erőnk és nagy a mi nyuga lmunk. Nem lehet minke t 
letéríteni arról az útról, amelyen megindul tunk . Nem lehet minke t meg
ijeszteni sem fenyegetőzéssel, sem kierőszakolt döntésekkel . Jöhet rossz 
hír Párizsból, s máshonnan is, hiszen az élethez nemcsak a jó, hanem 
a rossz is hozzátartozik, s n e m becsülhetjük le a rossz erejét : meg 
kell küzdenünk vele. 

De a mi időnk azért történelemformáló, mer t i m m á r a jó erősebb 
a rossznál, min t ahogy a fény erősebb a sötétségnél, az igazság a ha
zugságnál, az élet a halálnál . S a béke a háborúnál . 

S mi a jó, a fény, az igazság, az élet. a" béke harcosai va
gyunk. Ezét legyőzzük a rosszat, a sötétet, a hazugságot, a halált , a 
háborút.1' 

Biztos vagyok benne, hogy ho lnap új erővel indulsz a következő 
vizsgádnak és jó feleleteidben ott fog csengeni tiltakozó hangod, amely-
megálljt kiált a háborús gyuj togatóknak! 

Üdvözöl bará tod: 
ifj. Tokos Is tván 

f. szerkesztő. 

MARCEL BRESLAU, román köl tő: 

Az anyákhoz és tanííókho: 
Anyák! 

Gügyögje gyermeketek 
Az „anya" és „ken 
Szavak előtt 

a beké ne 
Emberek! 

Véssétek életörömmel 
Telt szivetekbe 
A halálfélelem helyett 

Taní tók! 
Tanítsátok az ifjúságnak 
A „kötelesség' ' és „igazságosság'' 
Szavaival együt t 

a béke nevét! 

a béke nevet! 
Boldog Balázs fordi 

Milyen legyen ass ifjúsági vezető? 
Kcsnszomol sokoldalú tekintély érdeltében) megengedik a fiataloktól, kérkedn A lenini Kcmszomol sokoldalú 

tevékenységében hata lmas jelen
tőségű a Kcmszcmo'..vezeiök se
rény munkája . Azoké, kik ;• gyí
rak, intézmények taninti! 
I nihözök és gépáüeroiisok 'f.lűin-
g á r - v közc-ságait vezetik. Milyen 
legyen az ifjúság) vezető, -rroyer 
kéDtsségekke] kell reiideikezirY 
íihhrjz. ho**v rnogfel*lőeth tel j?s- t . 
hesse kü ,eJ°zet '? íHeit, s megnyerte 
elvtársai bizalmát? — ez n kérdé-
gyakran viharos vitát vált ki e 
f e ' ^ I e k körében. 

Tízezrévé !'.eir.s'0.y>j>'-
aktívisfék, '• •"':'' i" ••' KontWomoI-
szervezők >'•' vezetőségi tagok, nk-k 
kivívta ! igaz szerefe'é'. 
és tiszteletét. Ezek s vezetők, ak
tivisták minden erejüket orszá
gunk fiatal nemzedéke nevelése 

zerű u ivének szentelik. 
Az ifjúsági vezető alapvető tu

ti 
». haza. ;>. pá r t és ^ nép iránt i 
határtalan odaadás, az civhi'i-
S é g . a z ,Ó">í>ÍM<»'<v:.:Mr. •> k ö Z Ö S 
iitrvérf, fi r>árt iigvéért folyta
tott ha rcban tanúsított bátorság. 
A vezetőnek tudnia kell. hová 

vezeti az ifjúságot, milyen ügy 
szolgáintára Irányítja m''r>clon 
egyes komszomo'ista ere 'é t . Ehhez 
azonban me--!fe;"!<"> politikai ío tké . 
szültséggel. szilárd v i l ágnéze te ! 
kell rendékezhie. Hnsy ezt e'sajá-

- ál landóan tanulnia 
látókörét k1 kell szélesítenie. De 
ebhez terínéSKetesen szüntelenül a 

•k között kell lennie, t anu l 
mányoznia kell minden egv-es 
kömsíömölts ta lukiidorwágait, ké-
pe^sM'íei t. érdeklődési körét. 

A fiatalok megkívánják a Kom-
szonioUvezetőtől, hogy szervező-

igééi is ren'leike/.zék. lelkesí
teni tudia ., kollektívát , képes le-
gyen a. közösséget magával vonni. 
fokozni harci szellemét és minden 
egyes komszomoüsta energiáját . A 
Komszornol-aktívistn és vezető h i 
vatása, hoev a fiatal nemzedékbe 
jeles erkölcsi tulajdonságokat 
nltaftft, segítse je l lemének formá
lását. 

Talán beszélni sam kell arról , 
hogy mindez rendkívül nehéz, sok 
Idői. türeimet és igazi pedagógiai 
tapintatot megkívánó feladat. Sai -
nos. ezt még sokan nem értet ték 
mM. Több ifjúsági vezető nem 
találja meg a helyes hangot a 
kollektívával és minden egyes, 
kr»mszr>molistával. Egyesek — t e 
kintélyük kivívása érdekében — 
(és meg kel! mondani , a hazug 

tekintély érdeltében) megengedik a 
legyelembontást , szemet hunynak 
a szervezet tevékenységében és a 

nszomolisták magatar tásában 
lévő súlyos hiányosságok feleit. 
Mások szigorúan hivatalos, száraz 
hangéi használnak, még b a r á t j u 
kat is magázzák és családnevükön 
szólítják. Ismét má-ok — alig
hogy t i tkárrá v á k - i . o t t á k — eibi , 
zakódnak, parancsolgatni kezdenek 
és el lentmondást nem tűrő hangon 
beszélnek a fiatalokkal. 

Az ilyen vezetők mindhárom 
rajtája súlyos hibát követ el. A 
Komszemoi-aktivisia nem főnök — 
írja Anatel i j Muszatov Ventszpí-
liszbő! — 

hanem megbízottunk, legjobb 
barátunk és elvtársunk. 

Vezetési és nevelési módszere is a 
meggyőzés. Türelmesen, a hang 
felemelése nélkül kell beszélni a 
f iatalokkal; be kel! bizonyítani ne-
kik, hogy az a feladat, amelyet 
vég-e kell hajtani, miér t fontos, 
mennyiben szükséres. Az ifjúságot 
így kell érdekel t té tenni a munká
ban -••• és akkor még a hegyeket 
is megmozgatják. 

Az ifjúságot befolyásolni azon
ban nem lehet prédikációkká!, be-
fiíéöekkel én felhívásokkal, Te rmé
szetesen fontos, hogy a Komszomi.'l 
vezető lelkesítő és meggyőző be
szédeket tudjon tar tani a nyilvá
nosság előtt, de nem szabnrt elfe
lejteni, i-ingy pz ifjúság nem szereti 
PZ üres fe-segőkef, akik r sak nagv-
szorű beszédeket tudnak tar tani , de 
nem muta tnak személves példa ' . 

Mit jelent a vezető személves 
példa rmitntáea7 

Flsösorban azt. hogy a min-
rJennani munkában mutat pél
dát társainak és minrlenütt 
ott van, ahol nehés feladatok 

megoldáséról ven ?io: 
az ifjúság vasárnapi r o h a m m u n k á 
ján, sportpályaépítésnél , ker tek 
rer.dbehozásáná!, vaey a k lub újjá
építésénél, stb. A jó vezető jelen 
van az ifjúság összejöveteleinek ttn-
nepélyein. fi a tá rsaság leiké: já
tékot rendez, táncot és éneklést 
szervez, igazi szórakozást teremt, 
fesztelen barát i !éRkört alakít ki. 

Gyeniszov, a voloedai orvos he
lyesen jegyzi meg. hogy a vezető 
legven e»vszerű. elérhető, szerény, 
emberi . Es valóban: 

az ifjúság nem szereti a nagy-
képűéket, akik elkülönülnek a 

fflandd fi toindenkittek, Uo$>y>.** 
... Nyugat-Németorszagoan a fasiszta katonai szövetségek május

tól szeptemberig 123 gyűlést t a r to t tak . Ez azt jelenti , hogy öt hónap alat t 
a bonni köztársaság valamelyik városában mindennap gyűlést tar to t t 
egy katonaszövetség. * 

. . . H i t l e r az 1933-tól 1939-ig terjedő ha t esztendő alat t 90 mil l i 
árd m á r k á t költött, háborús készülődésre. Adenauer az elkövetkező há 
rom esztendő alat t több min t százmill iárd m á r k á t szándékozik hábo
rús készülődésekre fordítóra 

. . . a párisi szerződések megvalósításával a lkalom nyílik ar ra , 
hogy a nyugatnémet hadsereget atomfegyverrel is fölszereljék. 

. . -. Nyugat-Németországban 84 millió m u n k á s és alkalmazott havi 
keresete a lacsonyabb a 200 márkáná l , ugyanakkor , amikor a lé tmini
m u m bonni hivatalos adatok szerint havi 300 márka . Másfelől, Nyugat-
Németországban több mint 80.000 ember évi jövedelme haladja meg az 
50.000 márká t , ez azt jelenti, hogy 4.1 mill iárd m á r k a részesedésük van 
a nemzeti jövedelemből. Nyereség és gazdagság a pénzmágnások számára, 
nyomor és nélkülöző a dolgozók szamára — ez a bonni á l lam képe. 

. . . W h i t c (Váit) nmoitikM újságíró a CiUiers (Kaliersz) cíoiű folyó
i ra t számára közvélpménykiitatást végzett Nyugat-Németországban. Az 
e redmény: Nyugat-Németország minden rétege s?,embcszáll a felfegyver
zéssel és a fiatalok között különösen erős a mili tarizmus-ellenesség. 

SOMLYÓ G Y Ü R G \ 

CSIZMÁT MEGINT.. 
Csizmát megint az éktele-
ta lpakra , melyek Európa 
a lvadt vér csöndjében tiporva 
döngtek a kövezeteken! 

Csattogó korbácsot megint 
megbolydult nőstények kezébe, 
hadd haj tsák csupaszon a jégre 
anyánka t és szerelmeink! 

Hóhérkczbc izzó vasal , 
hadd égessék kis szemefényét 
a messzetekintő reménység 
lányainak, fiainak. 

Gyűljön megint szájukba nyál. 
mi t szép a rcunkba könnek újra. 
inig elesünk vérbcboni lva 
Európa, vak falainál. 

Tüskeként felborzolt szuronyt 
a puhánytes tű gyűlöletre, 
mely sünként összegömbölyödve 
Nyugatra és Keletre ront ! 

Arcukra Badacsony borát , 
Kr ím ikráját , Champagne szüret je . 
kiélő bamba telítettség 
vérre szomjazó vigyorát. 

Legyen mindnek ököljoga 
a századok jussán mienkhez, 
míg hazájában idegen lesz 
magyar, orosz és francia. 

Páncélt rájuk, acel-lepelt 
s alóla ránkirái iyzott ágyút, 
mázsás hernyóta lpa t alájuk, 
hadd másszák meg a leteperi 

Mhólyagző városokat ! 
És bombázókat is ra jokban, 
az égboltról is hadd szakadjon 
csomókban a kék vakolat ! 

Elég volt az égén a Galamb, 
viiioginn újra fel a Kondor, 
még életében hadd vakogión 
az ember nyirkos föld alatt . 

Elég volt, — van, Mnek elég 
már a szivárvány-ívű béke 
cikáztassuk megint helyébe 
az SS vad vil lám-jelét! 

Elég v o l t . . . ? Nem, nem volt e l é t 
és soha elég nem lehet m á r 
a változó ég. tiszta szempár, 
jó meleg bará t i beszéd, 

gyerekmesé és férfitétt. 
anyád szava, kisfiad ajka, 
s eszméid vinni d i a d a l r a . . . 
az életünk, az életed! 

Elég volt-e? — feleljetek 
együtt és külön mindahányan , 
kik végre emberi \ Slagban 
akartok lenni emberek. 

fiataloktól, kérkednek helyze
tükkel és érdemeikkel. 

Az ifjúság nem tiszteli azokat sem. 
akik a komszomolistáktól szigorú 
fegyelmet követelnek, de maguk 
nem fegyelmezettek, ak ik e l í té l ik« 
többiek hibáit , azonban m a g u k is 
elkövetik azokat. Az igazi vezető 
nemcsak tanít ja a fiatalokat, ha
nem maga is tanul másoktól, átve
szi elvtársai tapasztalatai t , hal lgai 
észszerű tanácsaikra ós igyekszik a 
munkájában lévő hiányosságokai 
kijavítani 

Sok olvasó arról ír, hogy a veze
tő legyen ura szavának. Ha kije
lentett valamit , akkor kötelessége 
azt teljesíteni is; ha egyszer hoz
záfogott valamihez, akkor azt be 
is kell fejeznie. Semmit sem tehe t 
e l lumarkodva . anélkül , hogy előze
tesen mérlegelné, tanulmányozná a 
nelyzetet. De miután jól és alapo
son ki ismerte magát a dolgokban, 
kornszomolista szenvedéllyel kéli 
hozáfognia a munkához. Harcolnia 
kell minden akadály és nehézség 
ellen, nem szabad sopánkodnia. 
vagy elvesztenie fejét a sikertelen
ség lá t tán, hanem, ál lhatatosan tö
rekednie kell a kitűzött cél felé. 

Az igazi vezető szüntelenül a r ra 
törekszik, hogy tökéletesítse vezetői 
módszerét. Milyen üres és sajnálat
raméltó az az ember, aki meg van 
elégedve önmagává), nem törek
szik mindig jobb munkamódszer 
elsaját í tására, nem érdeklődik az 
új i ránt ! 

Fontoa követelmény a vezetővel 
szemben, hogy mindénkor és min
denüt t a közösségre támaszkodjon, 
mindent együttes megegyezéssel, a 
szervezet valamennyi komszomolis-
tá jának bevonásával oldjon meg; 
A közösség nagyfokú akt ivi tásra 
és öntevékenységre épül az ifjúság 
szervezet egész élete. Ha a vezető 
eflyedtil. a fiatalok kirekesztésével 
akar mindent megoldPni — ment 
hetet lenül kudarcot vall. 

Ifjúsági vezetőnek lenni — nem 
könnyű feladat. Drága az elvtár
sak bizalma és a vezetőnek min
den erejével a r ra kell törekednie, 
hogy igazolja azokat a reménye
ket, amelyeket a Komszomól-közös-
ség és dicső Pár tunk helyezett belé. 

Részletek p Xomszomolszka-
ja Pravda 1954 október 28-i 
számának cikkéből. 

IVfeg'elent a Húzótiiske 
A napokban jelentős esemény tör

tént fiatal egyetemünk életében. 
Megjelent a Húzótüske címét viselő 
humoros évkönyv. Egyetemünkön 
kívülálló szemlélő számára talán 
semmi különöset nem mond ez a 
hír. Azokban ellenben, ak ik végig
é l ték egyetemünk első öt évét, f á j 

radségot. energiát nem kimértre 
küzdöttek az új megszületéséért; 
megerősödéséért, akik tehá t magu
kénak tar t ják ezt az egyetemet, 
azokban valami büszke, jóleső érzést 
ébreszt. "Végre itt az első miskolci1, 

egyetemről szóló, miskolci egyete-1 

men írt és Miskolcon nyomtatot t kb . 
6.5 íves „kiadvány". Kétségtelen, 
nem hibát lan sem külsőleg, sem 
tartalmilag. Ezzel szemben minden 
sora egy hősi korszakról . kedves 
emlékekről , megszépült időkről szói. 
s méghozzá a mindén életrevaló fia
talt legjellemzőbb hangon, az o p t i 
mizmus és humor hangján. 

A könyv anyagát nagyobbrészt 
egyetemünk hallgatói és volt hallga
tói gyűjtötték öt év eseményeiből. 
Lehet lesznek az olvasók között 
olyanok, ak ik felháborodással fog
nak megállni egv-egy oktató kifigu-
rázása mellett . Ezek figyelmét fel
hívjuk, keressék meg a sorok mö
gött mindenüt t jelénlevő szeretetet, 
tiszteletet és megbecsülést is, továb
bá a minden esetben bizonyítható 
célt, a jobb és szebb felé törekvésí . 

A Húzótüske megjelenésével k a p 
csolatos, minden át törést jellemző 
nehézségek legyőzéséből néhány le!-' 
kes munka tá r s különösen kivet te r é 
szét. Fáradozásuk egyetlen, d e leg* 
szebb elismerése az lesz. ha á kiad-4 

vány olvasása közbén mennél töb í 
hangos és vidám kacagás fog fftV 
harsanni . Ezzel párhuzamosan azt í* 
remélik, hogy a jelénlégi hallgató-' 
ság kedvet k a p a megkezdett úti 'oly* 
tatásához, s szorgalmasan gyűjtö
getve az anyagot , hagyómájiyóssá 
teszi egy-egy hasonló újabb kiad
vány megjelenését. 

Befejezésül még csak HBftyif; 
hogyha igaz — m á r pedig iga* az, 
hogy mindennek az ér tékét az rtló-
áil í tásáfa fordított enefgia. minó íé -
gét pedig a í előállítás közben m u 
tatott lelkesedés és körül tekintő 
gondossá: határozza még, a k k o r 
szégyenkezés nélkül merjük a jánla
ni a Húzótüskét egyetemünk min
den okta tójának és hallgatójának. 

r. r. 

http://imperialjct.fi
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Több segítséget az újeszteniben sportoióininak 
Sportkörünk jelenléti nagyon ki

halt, csendes. Ennek több magyaráza. 
ta van. Egyrészt a léi bénitólag hat 
a természeten keresztül a szabadtéri 
sport-ágakra, játékokra, kivéve azokat 
a sportágakat, amelyek előfeltétele 
éppen a tél. 

A másik tényező, ami befolyásolja 
a megszokott népís, nyüzsgő sport
életet, jelenleg a félévi v izsgáira va
ló felkészülés és maga a vizsgázás. 
Természelesen ez érthető is, mert 
csak azok a sportolók, azok a hallga 
tók lehetnek nyugodtak, akik a ta
nulmányi munkájukat jól végezték 
és sikorcsien vizsgáztak. 

A fentemlített körülmények miat t 
sportkörünk szakosztályai közül csak 
a eízőink készülődnek versenyükre. 
A teremaportok közül pedig kézilab
da csapataink most vívják mérkőzé
seiket a téli teremhajnokságban. A 
Kilián-gimnázium tornaterme vasár
naponként az ő mérkőzéseik zajától 
és a szurkolók buzdításaitól hangos. 

Tehát sokkal kisebb méretekben fo
lyik jelenleg a sportoktatás sportkö
rünkben, mint azt lá that tuk az idény 
körfpÉn. Azonban a vizsgák bclejo-
zése után sportkörünk okta'ói, ed
zőink ujra megkezdik a rendszeiws 
felkészítést minden szakosztály spór 
tolói számára, a tavaszi versenyek* 
bajnokságok küzdelmeire. Nem lehet 
a sportban sem huzamosabb kiha
gyás, mert. az a kondició. az állóké
pesség, a technika rovására menne. 
így a fzabsdtéri sportágak verseny
ről, játékosai most. ameddig az idő 
járás diktálja, tornaterembe kénysze, 
rülnek. hogy ezt az át menetet hasz
nosan töltsék cl, használják ki. 

Tornaterembe vonultak atlétáink, 
labdarugóink és a többiek, hogy ed
zőink vezetésével különböző gyakorla
tok végzőiével erősifeék magukat, 
tartsák meg ügyességüket, állóképes
ségüket, fejlesszék technikájukat. 

De nézzünk egy kicsit előbbre, néz
zük a tavaszi versenyeket, bajnoksá
gokat, adva lesznek e a zavartalan le
bonyolításukhoz a feltél elek? Gondo
lunk i t t elsősorban a felkészülés, a 
lebonyolítás színhelyeire, a pályákra. 
Atlétáinknak ujra nem le /. otthonuk, 
pályájuk, ha nem épül meg a 'ab 
darugó pálya körül tervezett futópá 
lya s akiknek idejük és kedvük lesz 
atlstizálni.. j á rha 'nak ki ujra Diós 
győrbe, ha valami komolyabb ered 
ményt is akarnak elérni. 

Labdarugó csapatunk a megyei bai-
nokságban szerepelt az elmúlt évben. 
Helyezésénél fogva kiesett a megyei 
bajnokságból, azonban, sajnálatos sze 
rcplése dacára sem érte olyan su'y » 
san ez a kiesés, mert szerencsénk]''' 
közben Miskolc megyei jogú várossá. 
emelkedett s ígv sportvonatkozásban 
is független, önálló városi I . osztályú 
bajnokságot indítanak labdarúgásban, 
ahová csapatunkat is benevezhetjük. 

Ezzel kárpótolva leszünk. nem 
esünk egy osztállyal lejebb, de vele 

egyenértékű bajnokságban vehiet részt 
csapatunk. Ennek a bajnokságnak az 
első helyezettje közvetlen feljutási 
joggal vehet részit az NB I I . osztályo
zóban I t t azonban nem lesz könnyű 
csapat ónknak tisztességes héilyezést 
k ineve ln i , mer t nem kisebb ellenfe
leink lesznek, mint PZ \ R TT-ből W-
",~et+ M. Honvéd, M. I W ö k , az NB 
TT. Vapui^t döngető Di Bányász ccra-
patai . va 'amint ,n mérvei bajnoksáü'-
bó' m á - ismert jókénességű miskolci 
csapatok. 

Ertpen ezért, hogy ebben a bajnok-
sárbpn. ne érje csanatuxifcat és a ve-
zetösiégírt meglepetés. ne ho^zan-ik 
szégvent az egyetemre, a Hmladás 
snortVörre. mnr mnc!t m^1"" ^'~V kezde
ni a felkészülést Ez a felké-szü'^s a 
játékosa'nV részéről — bizom bemne 
— meg Í3 lesz. 

Percz<\ az crorlrné^vc^ szeren-léshez 
a Pzorfralm&R frRl;í's?ü*r's mAtc egyma.-
"é^an nem elé**. A^hoz eisóV^rban R£ 
kell, ho<ry a? ŐST. folyem^n tervezett 
,',s! megkezdett 

1nhrJ/-ru^A páh'ri' a bflfnoks-'fr méfT-
indvJrísdrrf, ieh^t v,irireht,^ 7*8zerv*~ 
rv? a kívánt wfreffirr f*i,«r*<ííí?fííf.íí<%, 

" *alsiá^. Tlnl-vít -neg"""<'''r"AV. ha**"* 
ní l^a^ó fíllan^tbíí bözsíák r"i BTTfí W-
fc1ké*^ á?lopotbí):n levfi öltözoVet' 
"*• ot?dólr*,'t ''" ee*véb ?iei,''*'saér?eVet ho^'1 

,„-,-.0 átgdj£k ppoftolóí'nlma'k rn<*<? 
"?fínfetvp t*r-"rrp %? crM'rr fennálló 
Tvmst/1*1?! i-'i*-"1"- S-Trw'nket. ame'yel '^rt 
o~ eddi™* el^Anfeleínk oly rnesz ta 
nnp^f p]p' oi-1-"1 vclemétinvel Toltak 
ÍV, erévelemi"nVr"1' 
i Mindennek, de kiilimftnen -•». labda. 
-,,rrr', ós at-VfiV"! n**lva kléoítépého7 
kérjük crryetn.^i'rik ö,s?zes a-rorvfin^1-
-e"':tő ríurnkájáti 

"Z fQVetem rezefőséffe *,4SJS<**"O7 n 

•ni r? íe""' 1rhvor/n*n<;át, f, T)1S7-

iótinpr 1 .íí-sW"7???? WiwkfíflOk rtlf**-
tr''St!•'-ó\ fl^ Innffihhet. fi mwwfe" 
zömr' " f"rTr>i?nt rs n nyakorW' 
munktif, I,'h'l'f'í^~p^f r hfJruh><?''oi 

fS&nwflWk rlrtfroznitól vrírfa'l'. 
TTo o b r ,«n l i ; " i 7 ' v - . . i O S ^ f n l v í1o^;*rOZÓ' f e l 

*nd"*^k n-ipT*n' ennek je1pnt/ísrf>"\f.. 
egvjilt tinlnak érezni n sn"rtof sze 
rplő ífJTtsSfínnkkfil nkkor bízom ben-
,,^ boe*v tqvíicrzra ^k is szurkol n' lesz -
rtek -n r^^^bMioz^ir pnlvíln leiátszan-
,i,-. ^.•vi1.;;7í=r,][f,i, esanatunknak. 

F i feTTÜnk s i k c ü l t . s>7- p.zt is je-
'nn.fi Vnrry rinmes^k at létáink és lab-
,i.,r.,..,••„> ^„^-^^^^ 0ffbonf a pályán-
'» ejrésrz if.inságunV. Amikor majd 
oljrin ;i tavasz, százával nyüzsö<rnek 
mnid sportolóink a pályán, öröme*. 
,-....-„-i.,,.-,-f ]tprrxoVP a srmrtbaTi E 
(•/.i érdeké/ben fogjunk össze, hogy 
rn-nél elébb m^gvaloVnTná^OTi. 

A. m""kálatoV miMöhbi befejezésé-
hez, majd spoi-tolóiuk eredményesebb 
szerenlé--éhez kívánok sok sikert. 

(Natryi Tnfrnn) 

Uj könyvekről röviden 
A dialektikus material izmus. 
Szerkesztette: Alekszandrov G. F. 
A mű az első magyar nyelven 

megjelent könyv, amely a dialekt i
kus material izmus rendszeres kifej
tését tar talmazza. A könyv első ré
szében a dialektika mindegyik a lap
vonásának jellemzésénél k imuta t ják 
a szerzők a tárgyalt törvényszerűség 
érvényességét a természetben, majd 
pedig a társadalomban s így Vilá
gítják meg a dialektika egyetemes 
érvényességét. A második részben 
filozófiai történeti á t tekintést ad a 
könyv a material is ta gondolat fejlő
déséről és dióhéjban vázolja a 
Marx előtti material izmus fő törté
neti forrásait : az ókori gondolkodók, 
a XVII—XIX. század polgári gon_ 
dolkedóinak és forradalmi demokra
ták material izmusát . 

Reményik Zsigmond: Bűntuda t 
(Szépirodalmi Könyvkiadó.) 
A könyv kere te egy utazás: az író 

hazalátogat a szülői házba és visz-
szaidszi gyermekkora világát, az el
ső világháború előtti időszakot. A 
magyar dzsentri szükségszerű pusz
tulásáról, a „sírva vigadások"-ról , 
„ur: murik"-ról is, s megvillantja s 
parasztság elhagyatottságát , kiszipo-
lyozottságát a dzsentr iuralom idején. 

Kzbn, Albert E.: Játélt a halál lal . 

A nagy összeesküvés egyik szerző
jének ez a műve megrendí tő figyel
meztetés az amerikai szülők és min
den tisztességes r -^-r ikai számára. 
Elmondja, hogyp^ keltenek félel
me t fi gyermekekben az iskolai t an 
órák közé beiktatot t légoltalmi gya
korlatokon a „népszerű" bűnügyi 
históriákon és televíziós adásokon 
keresztül. Külön fejezetben fogla1-
kozik a szerző a vándorló mező
gazdasági munkások gyermekeinek 
életével: többszázezerre rug azok. 
nak a gyermekeknek a száma, -kik 
játék helyett nehéz testi m u n k á t vé
geznek a földeken és szérűkben, 
esirkeólakban, de legjobb esetben tö
megszállásokon laknak. A s?erző 
bőséges adat- és képanyaggal is b i 
zonyítja mondanivalója igazát és 
világos képet nyújt arról , hogyan 
állítják az amerikai kormánykörök 
a gyermekek világát is a hideghábo
rú szolgálatába. 

A Ml EGYETEMÜNK 
SierkesztU t «erke«rt5bizottsáe 

Miskolc. Effvefemváros. 
'•"olp'ős Mad6: Csénínv' Sándor. 

Borsodmegvel NvomdaioaH Vállalat. Miskolc 
FeleISs nvomdai'eretS: Siendrí) Imréni 

Új filmeket az egyetemi mozinak 

Elrepült az ó-év, 
xzcp cs~Jrtidö>. zárunk, 
Minden olvasónknak 
még szebbet kívánunk. 

Két busz is elakadt a minap' a hóban, 
Rég' nem volt már részünk ennyi téli-jóban. 

Sok probléma merül t már fel az 
egyetemi mozival kapcsolatban, sok 
véleményt hal lot tunk az egyetemi 
mozi működéséről . Ezek a vélemé
nyek nagyon megoszlóak. 

Először is a bemuta to t t filmekről 
kell, hogy beszéljünk. Egyetemünkön 
mindenki kedveli a jó filmet, épp 
ezért elsősorban ezt a problémát kell 
felvetnünk, hogy milyen filmeket ve
tít az egyetemi mozi. Az egybehangzó 
vélemények alapján azt mondha t 
juk, hogy az itt bemuta to t t filmek
nek 60—80 százalékát mindenk i lát
ta m á r és a filmekkel kapcsolatban 
még annyit mondha tunk , hogy ezek 
a filmek m á r kopot tak és így az ér_ 
teke még jobban romlik. Ugy gon
doljuk, megoldható lenne, hogy ?-
miskolci f i lmszínházakban oly nagy 
sikerrel vetített filmek közül néha 
ide is küldenének. Ez anná l is in
kább lehetséges, mivel egyetemün
kön csupán egy. vagy esetleg ká t 
naoig kerü lne vetítésre. 

A MOKÉP, ha úgy gondolja, hogy 
az egyetemre minden jó. csak film 
legyen, akkor nagyon téved! Példá
ul meg lehetne oldani azt, hogy a 
Kossuth filmszínházban vetí tet t 
2x2 néha 5 c. filmet csak egy r a p -
ra is k iküldenék az egyetemi mozi
nak. 

Egy másik problémánk a hiradó 
és a kisérőfilmek kérdése. Büro
krat izmust , vagy a nemtörődömséget 
muta t ja az is, hogy a burgonyabogár 
ismertetését küldik műszaki egye
temre, ugyanakkor pld. a, Nversvas-
től ' az acélig, c. kisfilrnet Miskolcon 
a SZÓTlban vet í te t ték. Kisérőmű-
sornak elfogadható lenne, ha 

szakmai filmeket küldenének. 
amiből t anu ln i is t udnának a gé> 
pész, bányász és kohász ha l lga tó t 
A filmszerződés é r te lmébea a. M O 
KÉP-nek kötelessége lenne híradó
ról is gondoskodni. Ezzel a kéréssel 
m á r többször keresték fel a miskolci 
MOICÉP vezetőségét, 

de eddig méjr híradót n e m kap . 
tünk . 

Nagyon szeretnék hallgatóink és ar 
egész egyetemváros filmkedvelő kö
zönsége, ha ezeket a kérdéseket a 
MOKÉP vezetősége megvizsgálná és 
ezzel kapcsolatban igazságosan jár
na el. Egy másik nrobléma, amit 
helyileg is meg tudnánk oldani, a 
géppel kapcsolatos problémák. Hosj-
szas várakozás u tán kerül t ide a 
vet í tőgép és mi tagadás, n e m a leg
jobb á l lapotban van. Reméljük, a 
most beütemezet t javítással ez a 
helyzet megváltozik. Mindezek elle
nére a műszaki osztály — akinek 
feladata lenne — több gondot for
d í tha tna a gép karbantar tására . 
Szükséges lenne a zavar ta lan vetí
téshez egy egyenirányító, amit máv 
meg is ígértek, azonban a beszerelé
se még n e m tör tént meg és így nem 
tudják az áramerősséget kellőképpen 
szabályozni, ez pedig a film homá
lyosságát eredményezi . 

Elmondot tak alapján az egyetemi 
mozival kapcsolatban még sok javí
tanivaló van. Ezek megoldásával az 
egyetemi mozi is nagyobb sikerrel 
fog vetíteni szebb é s jobb filmeket, 
ami a mozilátogatók megelégedését 
fogja eredményezni . 

Kri t i -kaján 

A borsodi fiatalok nagy karneválja 
A DISZ Megyei Bi

zottsága február 5 én a 
Kossuth összes termei
ben rendezi meg a bor
sodi fiafalok nagy far
sangi karneválját . A 
cél az. hogy a megye 
legjobb fiataljai köze
lebb kerüljenek egymás
hoz, megismerjék egy
mást és jól szórakozza
nak. 

Egyetemünk fiataljai 
közül is a legjobbak 
meghívót kapnak. 

A karnevál ra minden 
fiatal jelmezt hozzon, 
álarc viselése mindenki
nek kötelező. A szabad
időben imár most kezd
jük meg az ötletes, ol
csón előállítható Jelme
zek és álarcok készíté
sét. A meghívók ára 5 
forint. Néhány kiváló 
eredményt elért hallga
tónkat tiszteletjeggyel is 
jutalmazzuk. 

A hangulatot tánc- és 
népizenekarok biztosít, 
ják. , 

na»y 
A népbüfé a mezőkö

vesdi csárdát eleveníti 
meg, matyó kiszolgálók
kal, étel-, ifalkülönle-
gessegekkel. 

A fehérteremben, Je
revánban tánc lesz, 
szívpósta, valamint jel
mezek, álarcok árusítá
sa. Az egyik sarokban 
Déryné miskolci fellépé
sének körülményeit ele
venítik meg. A karzat 
dekorációja a 4 évsza
kot fogja ábrázolni. A 
lőcsei teremben csár
dát ál l í tanak fel, régi 
betyár módra. A presz-
8zó helyiségben Hófehér
ke és a hét törpe há
zát rendezik be. A Je
reván-helyiség az ezer-
egyéjszaka hangula tá t 
fogja keitenl. A I I . osz
tályú étteremben avasi 
kiskocsmát állífának fel. 
A karnevál 7 órakor 
kezdődik. 7-től fél 8-ig 
a zenekarok szórakozta
tó zenét szolgáltatnak. 
Fél 8 órakor megjelenik 

a mókamester, aki be
jelenti a karnevál her
ceg, hercegnő és udvar
tar tásának bevonulását. 
Az udvar a következő 
párokból áll: 1 bohóc
csoport különböző mu
tatványokkal vonul a te
rembe, utána a hercegi 
pár, két apród, Bánk 
bún Melindával. János 
vitéz I luskával. Rómeó 
Júl iával . Hamupipőke a 
királyfival, Rigoletíó 
Gildával. Ludas Matyi 
Döbrögivel stb. Végül 
az udvari bolond. A 
hercegi pá r megnyitja 
a bált. u tána tánc. 

Fél tizenegykor a Dé-
ryné szinház művészei 
rövid műsorral szerepel
nek, u tána tánc. 12 óra-
kor jelmezverseny, díj
kiosztás stb. Utána le
hull az álarc és kezdő
dik az ismerkedés. 

Jelentkezéseket az 
alapszervezetek a DISZ 
Bizottsághoz jut tassák el. 

Baráti vacsorán a menza dolgozói 

Folynak már a vizsgák, ahogyan kell, rendben. 
Csak itt-ott hallik egy üvöltés a csendben. 

Csak ment emelt fővel, 
nem is nézett vissza. 
Átment fizikából. 
Hál, ez, bizony ritkaj, 

Az Északmagyarországi Üzemélel
mezési Vállalat egyetemvárosi t e l e 
pének dolgozói szombat este a vas
gyári vendéglőben társasvacsorára 
jöttek össze, ahol a telep dolgozóin 
kívül családtagjaik és központi ven
dégek is megjelentek. 

A társasvacsora kel lemes bará t i 
légkörben zajlott le. A vendéglő ze-
zenekara és Bartalos Tibor énekes 

rögtönzött v idám műsorra l szóra* 
koztat ta a megjelenteket . Az össze
jövetel még közelebb hozta egymás
hoz a konyha és a menza fizikai-
adminisztrat ív dolgozóit és hozzájá
rult ahhoz, hogy a jövőben még n a 
gyobb gondossággal és lelkesedéssel 
végezzék munká juka t az egyetemi 
hallgatóság megelégedésére. 

\/i&s#aidaszalc fno^zimusota: 
Egy rosszul sikerült vizsga u tán : 

Hallgatók a buszon: 
Tanszékek a vizsga u t án : 

Vizsgáról való távollét ok3: 
Matemat ika i vizsgán: 

Tanszék a vizsgázóknak: 
Utóvizsgázók: 

"Lerontott á t lag: 
Vizsgazárthelyin a tanársegédek: 

VizsgaidőszaK: 
Marx izmus vizsga: 

Vizsga előtti napok: 
Fémkohásza t tan vizsgán: 

Egy gyenge elégséges: 
Elégtelen vizsga u t án : 

Két utóvizsga után 
fémkohászat tan vizsga előtt jön a : 

VIZSGAIDŐSZAK 
Utóvizsga: 
Elégséges: 

Közepes: 
Aki jóra ment le: 

Jeles vizsga: 
Év közben: 

Vizsgaidőszak előtt: 
Rossz tétel : 

ö n k r i t i k a vizsga előtt: 
Két tárgyból k i rúgat tak : 

Vizsgára indulók harcidala: 
Uj vizsgáztatónak: 

Utóvizsgázók kórusa: 

Akit az egyetemről kizár tak: 

Aki évhalasztást kért:-

,.Fel a fejjel" 
„Veszélyes fuvar" 
„Rágalom tüzében" 
„Apa lett a f iam" 
„2x2 néha 5" de ál talában 

..Fehér homály" 
„Fekete ház" 
„Csak a papa meg ne tudja" 
„Eltáncolt a r a n y a k " 
„Kellemetlenkedők" 
„Vergődés" 
„Tévedések vígjátéka" 
„Holnapra k iderü l" 
„Senki nem tud semmit" 
„Kalózok kincse" 
„Keresem az i g a z s á g o t . . . " 

„Harmadik csapás" 
SLAGEREI : 
„Mit tegyek . » . * 
„Nem adlak m á s n a k . . . " 
„Csak a szépre e m l é k e z e m . . . " 

.Lámpással keresem az igazit én." 
„Vártam rád . . . " 
„Felhőtlen kék é g . . . " , 
„Szőke sem kell, ba rna sem kell...' 
„Egy rózsaszál szebben b e s z é l . . . ' 
„Az ember egy könnyelmű senki..." 
„Most van a nap lemenőben . . . ' 
„Véremet ontom é n . . . " 
„Te sem vagy különb a többinél...' 
„Vándor cigánylegény, 

ha megpihen az úton . . . " 
„Gyere Bodri ku tyám, 

szedd a s á t o r f á d a t . . , " 
„Daru m a d á r fenn az égen 

hazafelé s z á l l d o g á l . . . " 

http://'nn.fi
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Vélemények 
az új ösztöndíj-
rendeletről. 

Az egyetem 
ifjúsági párt-
DlSZ-vezetőinck 
háromnapos 
tanfolyama. 
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A folyó tanév általános felada-
ta: a felsőoktatáá minőségi 

foilesztése, összefüggő, egységes, 
tudományosan me^alap szőtt, szi
lárd oktatás-nevelési renaszcr ki
alakítása, az időszakos átszerve
zésnek, bizonytalanságnak felszá
molása. Az oktatás terén részlete
sebben: fokozatosan tovább kell 
emelni az 

oktatás színvonalát, az önálló
ságra való nevelést 

megfelelő pedagógiai segítséggel 
kell előmozdítani. Nem Szabad 
szem elől téveszteni azt sem, hogy 
az egyetem: 

munkáját és hivatását szerető, 
hazájához hű, szilárd jellemű 
és erkölcsű ifjúságot kell for

máljon. 
Meg kell szilárdítani a szocialista 
törvényességet, a hallgatók és ok_ 
tatok jogait és kötelességeit illető
en egyaránt. Meg kell erősíteni a 
munkafegyelmet, a felelősségérze
tet és a kötelességtudást. 

Szép és egyben nehéz feladat há
rul valamennyiünkre. Most, a fél
évi vizsgák befejezésével tekint
sünk vissza, hegy milyen mérték
ben oldottuk meg fenti feladatain
kat és vonjunk le következtetése
ket az újabb félévi munkánk meg
javítására. A közös munkában ta
nár és diák egyformán kivette ré
szét és jelen rövid gondolatfuttatá
somban főként hallgatóink mun
káját kívánom értékelni. 

A minőségi fejlesztés az oktatás
ban is hosszú folyamat. Egy-egy le
zajlott félév után ugrásszerű fejlő
désről aligha számolhatunk be. 

Nézzük most már, mik voltak 
azok a lényeges tényezők, amelyek 
az elmúlt félévhez mérten elősegí
tették jelen félévünk eredménye. 
iebb munkáját. 

1. Elsősorban az elmúlt eszten
dők tanulságai, amelyek arra taní
tottak, 

hogy a minőségi fejlesztés 
több, jobb és áldozatosabb mun
kát kíván attól a hallgatótól, 
aki tanulmányait az egyetemen 

tovább akarja folytatni. 
A lazaság felszámolása mellett szi
gorú, kemény tanulmányi munkára 
van szükség. 

2. A minden eddiginél valóban 
eredményesebbnek mondható beis
kolázás, egyben az első, melynél a 
•'elvételre jelentkezők között — til-
akozva a csalhatatlanság ellen — 
ná.r válogathattunk is. 

Elsőéves hallgatóink általában 
nem hoztak csalódást és jó) 

megállották helyüket. 
8. Keményebb munkára mozgósí

tót!) az évkezdéskor a módosított ösz
tönül j rendelet, mely első lépés vo!t 
abban az irányban, hogy az odaíté
lés reálisabban vette figyelembe a 
szociális helyzetet és a tanulmányi 
eredményt. 

4. A hallgatóság fegyelmezettebb 
magatartást tanúsított, különösen 
az Egyetemvároson kívül és leg
jobb tudásom szerint az egész f.:.-
évben senkire panasz nem érkeze . 

5. A munkafegyelem a félév 
alatt általánosságban Javult, ha 
egyelőre még kis mértékben is. 
6. Ha alig-alig is, de úgy érzem, 

pozitiven kimutatható a hallgató-

Újult erővel, új feladatok előtt 
Irta.dr. PE1RICH GÉZA dékán 

ság önállóságban való határozott 
fejlődése, persze abban az egyben 
nem, hogy gyakran annyira önálló
sult, hogy úgy vélte, konzultáció 
nélkül is boldogul. 

7. Valamit erősödtünk kulturális 
téren is és mind szélesebben bon
takozik ki — még a mostoha kö
rülmények mellett is — a hallga
tóság sportélete. 

8. DISZ-szervezetünk jó munká
ja mellett, bizonyára az elvégzett
nél több pozitív eredményre te
kinthetne vissza, ha nem lett volna 
oly nagy mértékben elfoglalva 
azoknak a problémáknak a megol
dásával, amelyek a félév folyamán 
ifjúságunk életét megnehezítették. 

\jl ik voltak azok a gátló körül-
L J menyek, amelyek a félévi 

munkát megnehezítették? 
1. A középiskolai módszerek el

hagyásával a gyakran rosszul értel
mezett és nem ritkán lazaságra ve
zető „szabadabb" önálló tanulás. 

2. Az állandó bizonytalanság, 
amely a félév során megvalósu'ás-
ra váró új vizsga- és ösztöndíjren
delettel kapcsolatban időnként v\sz-
sza-visszatért. 

f. Az a néhány valóban érthe
tetlen eset, mely a végző hallgatók 
munkábaállításával kapcsolatban 
az egyetemre visszakerült és köz
ben a valóságnál bizonyára lénye
gesen vastagabbra duzzadt. Ebből 
fejlődött ki q „perspektíva hiány" 
körül összegezhető különféle nyug
talanság, mely úgyérzem, ha kívül 
marad az egyetem falain, akkor 
sokkal eredményesebb munkát vé
gezhettünk volna. Sajátos, hogy a 
vizsgaidőszak alatt ilyenekről már 
nem is hallottunk. Ez a körülmény 
is bizonyítja, azt a még mindig 
fennálló hiányt, hogy félév közben 

korántsem köti le hallgatóságunkat 
a tanulás annyira, mint — az úgy 
látszik, még mindig rendkívüli idő
nek bizonyuló — vizsgaidőszak. 

4. A vizsgaidőszak sok-sok siker
telen vizsgája — a minőségi javítás 
egy újabb lépcsőfokaként — azzal 
magyarázható, hogy ma elismer
jük; előző félévi anyagban muta
tott (alaptárgyi) tájékozatlanság mi
att, a szaktárgyakból is el lehet 
bukni, ha a szak tár gyakban egyéb
ként megfelelő is volna az általá
nos felkészülés. 

5. Még mindig nehezen fogadja 
meg hallgatóságunk azt a jó taná
csot — amely úgy érzem nem lehet 
vitás és mindenki előtt észszerű —, 
hogy az eiryes tárgyak tartós "S 
biztos elsaiátításáhez rendszeres és 
gyakran átismételt, kellően elmé
lyített ismeretszerzés szükséges. 
Röviden: a félévi munka már szep
tember 1-éve! kezdődik és célszerű 
a jó magyar közmondást követni, 
mely szerint: ..amit ma megtehetsz, 
ne halaszd holnapra." 

6. Különös súllyal nehezedett az 
elmúlt félév negyedéves gépész
mérnök hallgatóinkra, akik a fél
évközi könnyítések ellenére a kí
sérlet alatt álló tanterv szerint, 
gyakran közeljártak ahhoz a túl
terheléshez, amely már megenged
hetetlen és elviselhetetlen is. En
nek tudhatók be az eddig jó év
folyamnak a megszokottnál lénye
gesen gyengébb vizsgaeredményei. 

7. Az általános „objektív nehéz
ségekéként idézettekből még min
dig sok van körülöttünk, bár közü
lük az elmúlt, évek során azéit 
mindig sikerült eeyet-egyet felszá
molni. Még mindig vannak elhe
lyezési, elüátási, környezeti és köz
lekedési bajok. A félév során Kü

lönösen sok időt rabolt el hallgató
inktól a menza, nehézkes kiszolgá
lásával. 

8. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy december második felében 
alig-alig van tanulás. 

9. Hallgatóink jórésze még ma 
sem tanul észszerűen. Amikor „szo
rít a cipő", nagy a „hajrá", arnelv-
nek számos esetben súlyos követ
kezményei vannak. Ugy gondolom, 
a tanulás nem lehet virtus kérdése 
és talán éppen ezért, mert szigorú 
önfegyelmet kíván nehezebb is. A 
rendszertelen tanulás egészségtelen 
következményeként szokatlanul sok 
hallgató távozott, vagy kért né
hány pihenő hetet a félév végefelé 
idegkimerültséget bizonyító orvosi 
véleményre. 

10. Mintha alábbhagyott volna a 
megszokott miskolci bizakodó len
dület és a túláradó energia. Ez — 
a vizsgaidőszak néhány kellemes 
meglepetése mellett — meghozta 
sajnos azt a hallgatótípust is, aki 
vizsgakérdéseit meg sem kísérelte 
feldolgozni, visszaadta azt, nem 
küzdött meg az osztályzatért. Ugy 
gondolom, az ilyen hallgatókkal a 
lezajlott vizsgaidőszakban utoljára 
találkoztunk. 

11. A szokottnál általában sok
kal jobb munkát végző szakérett 
hallgatóink egyrésze soknak tartot
ta a rájuk vonatkozó rendelet ál
tal előírt 14 pótórát, melyek pedig 
éppen azt a célt szolgálták, hogy 
ott tanári sesítséstgel küzdiék le 
előképzettségük gyengéjét. Ugy vé
lem, ezek a szakérettek elfelejtet
ték Rákosi elvtárs szavait: „Az 
egyetemeken tanuló szakérettségis 
hallgatóktól megfeszített munkát 
várunk, de ugyanakkor teljes pe
dagógiai támogatást.-.. stb." 

Békét akarunk, dogos építő munkát! 
A Béke-Világtanács felhívása után egyetemünk Békebizottságának 

unkája is megélénkült. Az országos Békekongresszus tiszteletére a Béke
bizottság február 9-én délután 4 órakor békegyűlést rendez az egyetemen. 
A gyűlés előadója Boldizsár Iván eltvárs, a Magyar Nemzet főszerkesz
tője lesz. Itt választják meg az egyetem küldötteit a városi békegyűlésre, 
ahonnan legjobbjaink, az egyetem küldöttei eljutnak majd a magyar 
békeharcosok országos seregszemléjére, a Békekongressznsra. is. 

Az országban, a világon folyó aláírásgyűjtő mozgalomhoz egyete
münk Békcbizottság'a is csatlakozott. A napokban felkeresi a tanároka.1, 
dolgozókat, hallgatókat, felhívja őket a Béke-Világ tanács felhívásához való 
c-afakozásra. Aláírásgyűjtő lapiain ez áll: 

Mi, a Rákosi Egyetemen élő és tanuló békét kívánó emberek, taná
rok és diákok, munkások és hivatali dolgozók egységesen csatlakozzunk a 
Béke Világtanács felhívásához. Követeljük, hogy tiltsák be világszerte 
az atomfegyvert és semmisítsék meg a halált rejtő készleteket. Követel
jük, hogy vessenek véget Nyugat-Németország felfegyverzésének. 

Békét akarunk, dolgos, építő munkát. Azt akarjuk, hogy a Dudujka 
völgyében felépüljön a mi egyetemünk és lombosodjanak, terebélyesed
jenek a fák. Azt akarjuk, hogy ujabb és ujabb generációk, a népért 
dolgozó, békében építő mérnökök százai induljanak útjukra, az élet út
jára innen. Azt akarjuk, hogy családjaink örömmel éljék az egyre 
szebbé váló életet. Azt akarjuk, hogy az atomenergia az emberiség hala
dását és jólétét szolgálja, békés építő munkánkat tegye könnyebbé. 

Aláírással teszünk hitet, hogy erős. munkára, életre teremtett karunk 
együttesen fogja le — ha kell — a háború őrült lovagjainak kezét." 

Tegyünk hitet egységesen mi is a béke, az alkotó építőmunka mellett. 

EGYETEMI HÍREK 
Egyetemünkön befejeződtek a fél

évi vizsgák. A végleges tanulmányi 
eredményeket még nem tudjuk ki
értékelni, azonban a vizsgaeredmé
nyek nagyrészének feldolgozása után 
olyan adatok állnak rendelkezésünk
re, amelyeknek alapján meg tudjuk 
állapítani az évfolyamok és karok 
sorrendjét. A legjobb évfolyamunk: 
a kohókar negyedik évfolyama, leg
gyengébb eredményt: II. éves gépé
szek érték el. A karok sorrendje a 
következő: első a kohászkar, máso
dik a bányászkar, harmadik a gé
pészkar. 

A vizsgák részletes értékelésére 
következő számunkban visszatérünk. 

* 
Egyetemünk a hejőesabai „C"-

jelzésű bérházban 12 lakást és 2 
gondnoki lakást, az Andor utcában 
pedig 4 lakást kapott. 

« 
Január 11-én egyetemi, 20-án gé

pészmérnökkari, 25-én pedig kohó
mérnökkari tanácsülés volt. 

\ jelen tanév első félévének 
vizsgaidőszaka osztályzat át-i 

lagaiban talán az elmúlt év első" 
félévéhez viszonyítva a számok hi
deg tükrében, nem hozott lénye
ges javulást. Azt azonban nyugodt 
tan elmondhatjuk, 

hogy ma egy-egy osztályzat 
mögött már több a tartalom 

és így értékesebb a jegy. Olyan 
hallgató pedig, aki a rajzfeladatait 
nem időre teljesíti, az ma már tit
ka az egyetemen. Ez méltán dicsé
ret hallgatóink számára. 

Határozott fejlődésről számol
nak be azok a számok, amelyek a 
több tárgyból utóvizsgára maradt 
hallgatókat, merik az egvetem ^üz
letszámához. Az elmúlt év első fél-
évében a kereken 1900 hallgató kö
zül négy vagy több tárgyból 180 
hallgató szerzett utóvizsgát, ami 
9.3 százaléknak és ez év első fél
évében az 1550 hallgató közül négy 
vagy több tárgyból 110 hallgató 
szerzett utóvizsgát, ami már csak 
7.1 százaléknak felel meg, 

s így itt ?A százalékos javulás
ról beszélhetünk. 

A kevesebb utóvizsgásoknál ;s lé* 
nyeges javulást látunk. így a há
rom tárgyból utóvizsgára maradt 
hallgatók az elmúlt évi eredmény
hez képest 

15 százalékos javulást mutat
nak. 

Az egyetemi átlaggal — bár tud
juk, hogy mögötte több a tarta
lom, mint eddig bármikor — nem 
lehetünk megelégedve. Elsősorban 
néhány alapvető jellemvonás javí
tására van szükség Ezek: 

önállóság, küzdőképesség, aka
raterő, lelkiismeretesség, követ
kezetesség, megbízhatóság, ál
dozatvállalás, munkaszeretet és 

öntudatos fegyelem. 
Fel kell számolni szigorú önneve-
léssel a felületességet, lazaságot, 
pontatlanságot, az írás- és rajzbani 
rendetlenséget, azokat az elemi 
"1aptárgyi hiányokat, amelyek pél
dául a numerikus számolással kap
csolatosak és nem utolsó sorban az 
utóvizsgákat, 

Fel kell ébreszteni és a nevelés 
szolgálatába állítani a szunnyadó 

közösségi szellemet. 
Kritikával, önbírálattal győzzük le 
a lustákat, a hanyagokat, az indo
kolatlanul mulasztókat, a fegyelme
zetleneket és a visszaélőket. Üzen
jünk hadat a formalista tudásszer
zésnek, helyes és arányos időbe
osztással dolgozzunk. A jó munká
hoz: megfelelően megválasztott kör
nyezet, perspektíva, terv, rend és 
a nyugalom megteremtése feltétle
nül szükséges. 

Első és legfontosabb célunk az 
egyetemen az önálló, a logikus 
és természettudományos mér
nöki gondolkodás elsajátítása 

legyen. 
Álljunk helyt mindennapos kö

telezettségeink teljesítése terén. De
rűlátással és hivatásszeretettel te
kintsünk az új félév felé és az ed
dig szerzett tapasztalatok birtoká
ban dolgozzunk úgy, hogy egyete
münkön kulturális, eleven, fiatalos 
és színes diákélet virágozzék. 

EGYETEMÜNK BÜSZKESÉGEI 

Krakler László IV. éves technoló-
I ws mérnökhallgató, Rákosi ösztbn-

I díjas. 
Krakler elvtárs mindenből jelesre 

vizsgázott. A IV. éves kohászok 
DISZ-szervezetének a titkára. Tár
sadalmi munkában is példát mutat. 

Bros Sándor IV. éves technológus 
mérnökhallgató, Rákosi ösztöndíjas. 

Minden tárgyból jeles eredményt 
ért cl. 

Szívesen segít tanuló társainak. 

Pomázi Lajos III. éves gépész
mérnök hallgató. Rákosi ösztöndíjas. 
5-ös átlaggal zárta le ezt a félévet. 

Évfolyamtársai szeretik, mert se
gíti munkájukat. 

Kováts Ferenc IV. éves gépész-
mérnökhallgató. Kovács elvtárs 
szakérettségivel került az egyetemre. 
Ebben a félévben minden tantárgy
ból jeles eredménnyel vizsgázott. 

! Évfolyamtársai szeretik és becsülik. 

Kim En Din II. éves kohó mérnök
hallgató. Minden vizsgáját jeles 
eredménnyel zárta le. Szívesen nyújt 
segítséget az elsőéves koreai elvtár
saknak. 
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Az egyetem ifjúsági párt- és DlSZ-vezetőinek háremnapos tanfolyama 
Az egyelem ifjúsági, párt és DISZ-vezetői a félév kezdete előtt 

háromnapos tanfolyamra jöttek össze. A tanfolyam három témát dolgo
zott fel. 

Az első elöadi'ist dr. SÁLYl ISTVÁN elvtárs, egyetemünk rektora 
tartóttá: „Hogyan segíthetik a DISZ-szervezetck az egyetem oktató és ne-
rclö munkáját, az állami és DISZ-szrrvczcIek. kapcsolata" eímmel. A má
sodik, előadás „Az egyetemi DJSZ-mimfm időszerű kérdései" cimű té
máról szólt. HESS KAROLY elvtárs, a DISZ K. V. egyetemi osztályveze
tője előadásában. A harmadik napon HETI ERVIN elvtárs, a Szabad If
júság külügyi rovatrezetőjének bevezetője, után a nemzetközi helyzetet 
vitatták meg a tanfolyam résztvevői. 

A tanfolyam munkája eredményes és érdekes volt a résztvevők szá
mara. Az előadás és a hozzászólások hozzásegítették ifjúsági vezetőinké'', 
Vagy tisztábban lássák, egyetemi munkánk kérdéseit, szélesítsék látókörű
ket. 

Az alábbiakban a tanfolyam előadásaiból közlünk részletekel. 

Sikereink litka az, hogy oktató és hallgató 
közös célért, szivvel-lélekkel küzdött 

lami, talán az, ami a legfontosabb: 
a következetesség. 

Vannak esetek, amikor haszontalan 
ember hosszú időn keresztül ki tud 
bújni az egyetemen minden bün
tetés alól, más esetben egyszer el
követett hibáért jószándékú em
bert is komolyan megbüntetünk. 
Igaz, hogy itt az államig vezetés 
óriási nehézséggel küzd. Az állami 
vezetésnek nincs ezer szeme, nem 
tud mindent észrevenni és így nem 
tudja megoldani egymaga ezt a fel
adatot. Az látszik ebből, hogy az 
állami szervek -és a DlSZ-szerveze-
tek munkája szorosan összetarto

t o k . A DISZ úgy segíthet, hogy 

maga nem tűri a fegyelmezetlensé
get saját soraiban, és úgy harcol el
lene, mint ahogyan az állami veze
tésnek kell harcolnia. De a fegyel
mezetlenség elleni harcnak nem a 
legdöntőbb formája a büntetés. 

Az a fontos, hogy az emberek
ben olyan tudatot alakítsunk 
ki, hogy ne kövessenek el hi
bát s elszégyeljék magukat, ha 

fegyelmezetlenek. 
Ez az érzés nem születik az embe
rekkel, kialakítása nevelés kérdése. 
De minden ember szivéhez meg le
het találni az utat és ezzel együtt 
a módot arra, hogyan lehetne őt a 
helyes útra terelni. Ezt meg kell 

tenniök a DISZ vezetőinek a diá
kok között is. Persze, nem a fenn-
söbbség, hanem a megértő barát 
hangján. És még van egy lehető
ség. Minden tanulócsoport életében 
fontos szerepet játszanak azok az 
oktatók, akik a gyakorlatokat ve
zetik és igy sokat érintkeznek a 
diákokkal. Arra kérem az ifjúságot, 
hogy amikor valamelyik társuknál 
hibát észlelnek és úgy látják, hogy 
jó volna vele komolyan szót érteni, 
menjenek el legjobban megbecsült 
oktatóikhoz és kérjék ebben az ő 
segítségüket is. 

A rektor elvtárs előadásának be
lezető részében az egyetem felada
tát, majd azokat a körülményeket 
vázolta, amelyek között egyetemünk 
oktató- és nevelőmunkáját végzi. 
A következőket mondotta: „Ugy 
vélem, a legelső, amit figyelembe 
kell vennünk, az, hogy a mi egye
temünk műszaki egyetem. Ez a tény 
azoktól, akik itt dolgoznak — első-
porban a hallgatóktól — megfeszí
tett, sőt időnként túlfeszített mun
kát követel meg, egyfolytában 4—5 
éven át. Meg tudnak-e birkózni a 
műszaki egyetemeknek hallgatói 
üyen körülmények között az előt
tük álló feladatokkal? Nézzük meg, 
mit mutat a tapasztalat. 

Régebbi évekre, 10—20 évvel ez
előttre visszatekintve, azt kell mon
dani, hogy a többség nem tudott 
kötelezettségeinek időben eleget 
tenni. A statisztikák azt mutatják, 
hogy a beiratkozó nagy többsége 
nem tudta a kötött tanulmányi idő 
alatt elvégezni az egyetemet. De a 
közelmúltból más példát is tudok, 
saját életünkből. A két évvel ez
előtt végzett évfolyamunk példáját. 
Igaz, hogy ez az évfolyam létszámá
ban az első két év alatt megfo
gyatkozott, de később lényeges 
változások már nem következ
tek be. 

Ez az évfolyam 95 százalékban 
egységesen, egy időpontban tett 
eleget kötelezettségeinek és 
szerzett oklevelet. Olyan ese
mény volt ez, amelyre Ma
gyarországon nem volt példa. 
A szembeállított eredmény okait 

keresve, magyarázatként sok min
den felhozható. Azzal lehetne kez
deni, hogy a követelmények nem 
voltak olyan szigorúak, mint ré
gebben és ebben talán van is va
lami igazság. Mégis meggyőződé
sem, hogy az elért eredményekben 
nem ez a körülmény játszotta a 
döntő szerepet. 

A sikert elsősorban az eredmé
nyezte, hogy sikerült egyetemün
kön olyan légkört teremteni, 
amelyben mindenki, aki az egyete
men élt és dolgozott, 

oktató és hallgató, közös célt 
látott maga előtt 

és ezért a célért teljes erőbedobás-
sel, sziwel-lélekkel küzdött. Vala
mi újért, valami szebbért folyt a 
küzdelem. Először talán csak egy
másért, mert hiszen jól ismertük és 
szerettük egymást, később már az 
egyetemünkért, és még nagyobb 
perspektívában hazánkért s mind
ezeken tul végső célkitűzésünkért, 
a szocializmusért. 

Ha megkérdem, sikerült-e meg
őriznünk ezeket az eredményeket, 
azt kell mondjam, hogy nem. Már 
a múlt esztendőben elhomályosult 
ez a miskolci szellem. Nem volt 
már olyan szoros a feltétlen össze
tartozás érzése, mint az elmúlt 
években volt. Érdemes hát megnéz
ni, hogyan alakult ki annakidején 
a miskolci szellem, miért követke
zett be a visszaesés és hogyan le
hetne azt helyreállítani. 

Ez a szellem nem máról-holnap-
ra és nem magától jött létre. Hat, 
évvel ezelőtt, nz első találkozáskor, 
tanárok és hallgatók bizony nem 
feltétlen bizalommal, sőt ellenkező
en, bizalmatlanul tekintettek egy
másra. Az első időben sok nehéz 
harcot vivtak egymással, mert az 
egyetem életére vonatkozó elgondo
lásaik sok mindenben különböztek 
egymástól. Ebben a küzdelmükben 
azután lassacskán szertefoszlott a 
bizalmatlanság légköre. A hallgató 
lassan megismerte, megszerette és 
becsülni kezdte tanárait, a tanár 
hallgatóit, mert meggyőződött egyik 
is és másik Is arról, hogy amaz 
komoly erőfeszítést tesz az oktatás, 
a tanulás érdekében. Ezután már 
könnyebb lett a munka. 

így alakulhatott ki olyan álla
pot, amelyben a hallgató szí
vesen tanult és rajzolt akár éj
szakákon át is. mert tanárától 
tudta, mennyire fontos ez szá
mára. De a tanár sem riadt 
meg, ha munkáia időnkint szo
katlan erőfeszítést kivánt tőle, 
mert látta, hogy diákja szíve
sen, lelkesedéssel dolgozik és 
akarta, hogv ezt a SZÍVÓS mun

kát siker koronázza. 

Miért homályosult el ez a szel
lemi egyetemünkön? Néhány éve 
még túlzott derűlátás jellemezte 
egyetemünket. A hallgató beleélte 
magát abba a gondolatvilágba, 
hogy a szocializmus építése során 
néhány év alatt fel lehet jutni a 
csúcsra, az egyetemről kikerülve, 
el lehet érni 1—2 év alatt a leg
magasabb pozíciókat is. Egyete
münk szédületes iramú fejlődésben 
volt. a fiatal oktatók karriert fu
tottak be s minden oktató előtt 
ott csillogott a lehetőség, hogy né
hány év és falán maga is tanszé
ket kap. Ez a derűlátás túlzott volt 
és most borúlátás lépett a helyébe. 
Ilyen viszonyok között a közös cél, 
a közös érdek helyett egyszerre 
mindenki a saját problémái felé 
fordult. 

Állítsuk vissza egyetemünk értékét 
a régi fényében 

I f j ú s á g u n k a t m e a kel l t a n í t a n i p o l i t i z á l n i 

Van-e tárgyi akadálya annak, 
hogy az életünkre korábban annyi
ra jellemző szellem tovább éljen 
egyetemünkön, külső körülmények 
szükségszerűen magukkal hoz
zák-e, hogy ilyen szellem többé itt 
nem alakulhat ki? Erre a kérdésre 
én magam határozott nemmel vá
laszolok. Meg vannak a feltételei 
annak, hogyha átmenetileg vissza 
is esett, tovább fejlődjék. Csak a 
túlzott derűlátás és a borúlátás kö
zött meg kell találni a helyes kö
zéputat. A derűlátás álláspontjára, 
de a jövőt reálisan látó szemlélet 
ílláspontjára kell helyezkedni. 
Hallgatóinknak tudniok kell, 

hogy a- minőség most elsőrendű 
követelmény, 

hogy a megfelelő színvonal elérésé
ért még igen nagy erőfeszítéseket 
kell tennünk. De azt is tudniuk 
kell. hogy jövőjüknek csak saját 
maguk a kovácsai. Aki tehetségé
hez, erejéhez mérten nem tett meg 
mindent, ami tőle tellett volna, az 
eleve ne csodálkozzék, ha sohasem 
ér a célba. A másik oldalon, okta
tóinknál is hasonló a helyzet. Nincs 
tehát tárgyi akadály. 

Csak a befelé fordulást, a saját 
problémákkal való túlnyomó 

törődést kell valamiképpen 
megszűntetni és ismét a. közös 
célokat kell előtérbe helyezni. 

Hogy miképpen? Bevallom őszin
tén, nem tudok erre a kérdésre ha
tározott feleletet adni. Egy dolog 
azonban biztos. Meggyőződésem, 
hogv egymás megismerésén kell 

Jjgzdeni, úgy- mint 1949-iben, Asrra 

kell törekednünk, hogy oktató a 
hallgatót és hallgató az oktatót, 
mint ember az embert ismerje meg, 
szeresse és becsülje. Ez az első lé
pés ahhoz, hogy akik itt, a mi 
egyetemünkön élünk, szorosan egy
máshoz tartozóknak tudjuk egy
mást, érezzük, hogy egy népnek, 
egy hazának vagyunk a fiai, ennek 
jelenéért és jövőjéért kell megfe
szített erővel dolgoznunk a szocia
lizmus építésének hatalmas, vilá
got átfogó munkájában. Azt is tu
dom, hogy parancsszóra, utasításra 
ezt az első lépést nem lehet meg
tenni. A meginduláshoz emberekre 
van szükség, olyan emberekre, 
akikben ég a vágy, hogy a miskol
ci egvetemnek ezt az értékét régi 
fényében visszaállítsák. Meg va
gyok győződve, hogy ifjúságunk 
körében és oktatóink között is van
nak ma is sokan, akikben változat
lanul él a régi lelkesedés, akik 
mindent szívesen megtesznek cé
lunk elérése érdekében. 

A rektor elvtárs előadása má
sodik részében arról beszélt, ho
gyan segítheti a DISZ a fegyelem 
megszilárdítását, hogyan vessék fel 
a DISZ funkcionáriusai az oktatás
sal kapcsolatos kérdéseiket, hogyan 
dolgozzanak a diákjóléti bizottsá
gokban. A fegyelemmel kapcsolat
ban a következőket mondotta: „A 
fegyelem tekintetében visszaesés 
mutatkozik, bizonyos lazulás követ
kezett be. Pusztán állami eszkö
zökkel ezt a fegyelmet helyreállíta
ni nem lehet. Megítélésem szerint 
az állami vezetésben hiányzik ya-

A következőkben részleteket köz
lünk 

HESS KAROLY 
elvtárs, a DISZ K. V. egyetemi ifjú
sági osztálya vezetőjének előadásá
ból. 

A bevezetőben mélyrehatóan ele
mezte gazdasági helyzetünket. Be
szélt a DISZ munka általános jel
lemzőiről, értékelte ifjúságunk ered
ményeit, majd a politikai és nevelő
munka fontosságát hangsúlyozta. 
Nézzük meg, mi is tulajdonképpen 

a politikai nevelőmunka, mi a poli
tika? A politika a társadalom osztá
lyainak, a társadalom helyzetének 
kérdéseiben, a társadalomban elfog
lalt helyük kérdéseiben való állás
foglalásuk és osztályérdekeikért ví
vott harc':. A politikai nevelőmun
ka: „a társadalom osztályainak, 
pártjainak, f-pyéneinek nevelői tevé
kenysége . . . " Szükség van-e elvtár
sak politikai nevelőmunkára, szük
ség van-e arra, hogy a munkás- és 
paraszti fjúságunk világosan ismerje 
a társadalom helyzetét, világosan is
merje saiát osztályának a társada
lomban elfoglalt helyét és szerepét? 
Szükség van-e arra. hogy ismerje 
osztályérdekeit, saját maga érdekeit, 
"iláaosan ismerje ezeknek az osz-
tálvérdekeknek elérése érdekében 
folytatott harcnak a módszereit. 
Nyilvánvaló, hogy szükség van rá 
és énpen ezért kell az ifjúságnak po
litizálnia. A réTi rendszerben a po
litikát az uralkodó osztály csinálta. 
Egy szűk kisebbség, amelynek érde
kei azt kívánták meg, hogy a dolgo
zók ne lássanak tisztán a társadalom 
kérdéseiben. A dolgozók államában 
i?z nem így van. A dolgozók államá
ban maguk a dolgozók csinálják a 
politikát. 

NAGY IMRE 
elvtárs mondotta 1948-ban azt, hogy 
mi nem zárt ajtók rnö.Rött cs'náL 
juh a politikát, mi a néppel együtt 
politizálunk. Kiállunk a nép elé, 
odavisszük eléje a kérdéseket, vele 
együtt tárgyaliuk meg azokat és vé
leményét megb-illgatva oldjuk meg 
a feladatokat. Éppon ezért, mivel a 
mi államunk az egész dolgozó néo-
nek az állama, mivel a mi államunk 
nnli-HVáját. a-z euész doleozó népünk 
rsinálla, dolgozó népünket, ifiúsá-
w n b t meg kell tanítani nolitizálni, 
iip» kell tanítani a politikára. Meg 
•fffil azonban mondanunk, hoey po
litika' munká"k sok esetben nem 
vo't helyes. Szűken 4»-t«»irnpztük n 
politikai munkát, a DTS7-en belül 
tok rsnt-bpn konkrétan úgv. ho<n' 
tsf gyűléseket. erkölcsi nrédik-Wó-
Vr.+ frázisokat hangoztatunk, Álta
lában kevésszer sikerült politikai 
nevelőmunlí-ánkat színessé, sokolda-
Hivá fenni." t 

Színvonalasabb 
DlSZ-munkát 
az egyetemen 

Ezután Hess elvtárs a DISZ mun
kájáról beszélt: „A DISZ, mint ifjú
sági szervezet, az egyetemi ifjúság 
nagy részét a párt politikája mellé 
állította és lefektette alapjait az 
egyetemi ifjúság egységének. A DISZ 
létrejötte óta komoly eredményeket 
ért el. Ma már eltűnt az egyetemek
ről a nemtanuló, mozgalmárkodó 
egyetemi funkcionáriusoknak a típu
sa. Nagy eredmény — és ez jórész-
ben a DISZ munkájának köszönhe
tő —, hogy sokezer munkás- és pa
rasztszármazású hallgató leküzdötte 
a tanulásnak, a tanulmányi követel
ményeknek velük szemben támasz
tott nehézségeit. Ezen az egyetemen 
szintén számos olyan eredményt le
het felsorakoztatni, ami azt bizo
nyítja, hogy irányában és alapiában 
helyes volt a DISZ munkája. Ért el 
eredményeket a DISZ a kollektív 
szellem létrehozásában az egyetemi 
hallgatók hivatástudatra való neve
lésében, a gyakorlati életre való fel
készítésében. Meg kell azonban mon
dani, hogy egyetemi munkánknak 
vannak komoly fogyatékosságai és 
hiányosságai. Miből erednek elvtár
sak ezek a hibák? Ezek a hibák 
részben abból a DISZ munkájában 
általánosan elkövetett hibából ered
nek, hogy a DISZ nem vette elégsé 
figyelembe azt. hogy a magyar if
júság legkultúráltabb, legműveltebb 

rétege az egyetemi ifjúság, éppen 
ezért fokozottabb követelményeket 
támaszt a DISZ vezetők és a DISZ 
munkájával szemben. Nem vettük 
figyelembe, hogy az egyetemi hall
gatók élete oktatási intézményekben 
folyik és ez alapjában különbözik a 
munkás- és parasztifjúságnak a 
helyzetétől. Ezeket a körülményeket 
figyelmen kívül hagyva, nem alakí
tottuk ki az egyetemi munka spe
ciális jellegét. Nyilvánvaló, hogy a 
DISZ munkájának általános színvo
nala az egyetemen kevésnek bizo

nyult és nem válhatott vonzóvá az 
egyetemi ifjúság számára. így a 
DISZ nevelőmunkája az egyetemen 
nem lett elég színvonalas és ehhez 
járult még hozzá az, hogy a Dísz
munkának azok a területei, amelyek 
biztosították volna a DISZ-élet szí
nességét (sportmunka, kulturmun-
ka), több helyen kicsúsztak a DISZ 
kezéből." 

Következőkben az egyetemi ifjú
ság erkölcsi, politikai helyzetét ele
mezte, majd az egyetemi DISZ szer
vezetek feladatairól beszélt. 

Politikai munkánk célia: az ifjúság öntudatá
nak, jellemének kiformálása 

„Az előbbiekben foglalkoztam az
zal a kérdéssel, hogy mit jelent a 
politikai nevelőmunka, ami mutatja 
azt, hogy K politikai nevelőmunkát 
nem lehet szűken egy területre szo
rítani, pld. a politikai oktatásra, 
vagy egyes értekezleteknek, anké
toknak a megtartására. A politikai 
munka célja az egyetemi ifjúság 
egész életfelfogásának, öntudatának, 
ellemének kiformálása. Feladatunk 

a párt politikájának, a szocializmus 
építése feladatainak sokoldalú is
mertetése, fejlődésünk szocialista 
'ellésének és távlatainak szüntelen 
magyarázata. Fokozni kell az egye
temi hallgatóknak a szocializmus 
építése gvakorlati feladataiban való 
részvételüket, aktív társadalmi tevé
kenységüket, A másik fő feladatunk 
a hazafiságra és nemzetköziségre 
való nevelés. Hazánk eredményeinek 
megismertetése, hazánk szocialista 
felépítésének önzetlen szolgálatára 
való nevelés. Nemzetünk, népünk 
haladó hagyományainak biegbecsü-
lésére való nevelés és a nemzeti 
hüszkeség fejlesztése. Nevelőmun

kánk lényeges kérdése a múlt fel
idézése, a kapitalista Magyarország 
népelnyomó rendszerének ismerteté
se. A hazafiságra való nevelésben 
lényeges helyet foglal el a kommu
nista párt történetének, harcainak 
az ismertetése. A hazafias nevelés 
mellett előtérbe kell helyeznünk a 
nemzetköziségre való nevelést, a 
nemzetközi békemozgalom eredmé
nyeinek az ismertetését. A demokra
tikus hazafiság gondolata népünk 
nagy többségében megvan. A követ
kezőkben nagyobb súlyt kell fektet
nünk a demokratikus hazafiságra 
való nevelésre. 

Továbbiakban részletesen ismer
tette a DISZ feladatát az agitá
ciós, propaganda, tanulmányi, kul-
tur és sportmunkával kapcsolatosan, 
majd javaslatokat adott a munka 
elvégzésének módjára vonatkozóan 
is. 

A beszámolót élénk vita követte, 
amelynek keretében ifjúsági vezető
ink meghatározták a félév felada
tait. 

Mit adott számomra 
a háromnapos DISZ-vezetői tanfolyam 

Nekem, elsőéves alap
szervi titkárnak külö
nösen sokat jelent ez a 
tanfolyam. Az első fél
évben bizony sok eset
ten nem tudtam hatá
rozottan és következe
tesen irányítani az alap
szervezet munkáját. 
Előfordult, hogy néha 
bizonytalan voltam 
egyes cselekedetem vég
rehajtása elölt. Gyak
ran kérdeztem magam
tól: „Ugyan helyesen 
cselekszem-e, vagy ép
pen helytelenül?" Mind
ezt — többek között — 
az okozta, hogy nem 
ismertem az egyetemi 

életet, az ifjúság pro
blémáit, nem láttam 
tisztán a politikai ese
mények összefüggését, 
így a hallgatók kérdé
seire, előttem is isme
retlen dolgokra nyilván 
nem tudtam válaszolni. 

Ide kapcsolódik a 
tanfolyam értéke szá
momra: a három nap 
előadásai, a viták el
tüntettek előlem sok 
homályt. Kiviláglott az 
egyetemi és általában 
az ifjúság mai helyze
te, a DISZ közeli és tá
volabbi útjai. 

RÉTI ERVIN 
elvtárs beszámolója pe

dig a külpolitika nap
jainkban különösen fon
tos problémáiról adott 
képet igen érdekcsen 
és hűen. 

A tanfolyam után — 
úgy érzem — sokkal 
nagyobb az energiám, 
önbírálatom, mint, ed
dig. Remélem, hogy a 
vezetőség többi tagjá
val együtt sikerül az 
alapszervezet munkáját 
úgy irányítani, ahogy 
legmegfelelőbb. Ehhez 
segítséget, kaptam ezen 
a tanfolyamon. 
TROMMTÁS ISTVÁN 

I. B. m. h. 

A tanfolyamon hallottak kamatozni fognak 
Meghívást kaptam és örömmel 

vettem részt az egyetemi DISZ bi
zottság DISZ-vezetői tanfolyamán. 
Ez a tanfolyam nagyon helyes kez
deményezésnek és igen hasznosnak 
bizonyult. Az elmúlt félév során 
számtalanszor előfordult, hogy egyete
münk — DISZ vezetői sok kérdés
ben nem tudtak egységes álláspon
tot elfoglalni. Sok tisztázatlan prob
léma volt egyetemünk fiataljai kö
zött, amelyekre DISZ vezetőink sok
szor nem tudtak választ adni. Az 
egyetemi DISZ munka számos kér
dése is tisztázatlan volt. A tanfolyam 
feladata az volt, hogy ezeket a kér
déseket felvesse és megoldja, öröm
mel állapíthatom meg, hogy a DISZ 
tanfolyam teljesítette ezt a feladatát. 

Külön élményt jelentett számomra 
SALYI 

••fiktor elvtárs elsőnapi előadása. Na
gyon megnyugtató és bizalmat keltő 
volt számunkra az a tény, hogy 
egyetemünk vezetője ilyen világo
san - látja egyetemünk fiatalságánali 
problémáit és bölcs éleslátással mu
tatta meg a problémák megoldásá
nak módját. Nagyon értékes volt 
Hess elvtársnak, a DISZ K. V. tag
jának beszámolója, aki számtalan 
mit és hogyan kérdésre adott vá
laszt. Biztos vagyok benne, hogy 
egyetemünk DISZ vezetői hasznosí
tani és kamatoztatni fogják a tanfo
lyamon elhangzottakat. 

ERDÉLYI FERENC 
IV. G. DISZ. 

A DISZ-tanfolyam segítséget ad munkánkban 
Nagyon sok segítséget és útmu

tatást kaptam a tanfolyamon a to
vábbi munkámhoz. A DlSZ-bizott-
ságon mint új ember, új beosztás
ban dolgozom. Feladatom a védnö
ki munka. Mibenléte először előt
tem is halvány ködfátyolként le
begett. A tanfolyamon világos vá
laszt kaptam feladatom megoldá
sára; 

Hess Károly 
elvtárs a DISZ KV részéről beszá
molójában kifejtette a munka je
lentőségét: „Fel kell venni a kap
csolatot a külső, üzemi, városi 

DISZ-szervezetekkel!'' Miért, ve
tődik fel a kérdés? A válasz egy
szerű: hallgatóink életét összekap
csolni a gyakorlati élettel. Az üze
mi DlSZ-brigádoknak szakmai síi 
gítséget adni. Ezzel nemcsak a brn 
Kádnak, hanem hallgatóinknak is 
segítünk a gyakorlati problémák 
elsajátításában. Középiskolák szak
köröknek segítséget nyújtani, 
kulturelőadásokat szervezni és így 
tovább. Mindez emeli egyetemünk 
megbecsülését, hírnevét. 

Hamar Emil 
G, 203, 



1955 febrttár 3. V MI E G Y K T E M t W h 

E 
Kitüntetett professzorunk 

gyeteniünk hallgatósága, ok 
tatói, dolgozói őszinte ön' 

rrcl értesültek 
PATTANTYÚS A. IMRE 

egyetemi tanárnak, a Bánya- és K 
hómérnöki Kar dékánjának muiw 
érdeméremmel való kitüntetésé: ' 
Eredményes és érdemes munkájáp. 
ez az újbóli elismerése annak Sv a 
dozatos és kiváló oktatási munka 
ságnak az eredménye, amelyet Pa', 
tantyús Á. Imre a fiatal kohómérnó-
kök képzése, nevelése érdekéber 
egyetemünkön végez. 

Egyetemi oktatói munkásságát 
Sopronban kezdi meg 1919-ben. A 
Magyar Tanácsköztársaság Pénzügyi 
Népbiztossága nevezi ki a Bányá
szati és Erdészeti Főiskola fizika-
elektrotechnika tanszékére adjunktus
nak. A tanszék hírneves professzo 
rának. Bolemann Gézának irányítá
sával hamarosan kibontakoznak kiváló műszaki és oktatói képességei. 
1924-ben m á r 3 kohó-géptani tanszéket vezeti, mint rendkívül i tanár . 
Tanszéki munkája mellett tevékenyen részt vesz a Selmecbányáról Sop
ronba hozott berendezések, gépek üzembehelyezésében. 1927-ben főis
kolai rendes t aná r rá léptetik elő. 1931-ben pedig a főiskola tanácsa a 
Bánya- és Kohómérnöki Kar dékánjának választja meg. Ezt a tisztsé
get három éven át a Főiskolának a budapesti Műszaki Egyetemhez való 
csatolásáig viseli. 

1934-ben megválik szeretett Alma Mater-étől és az ipar műszaki 
irányításában tevékenykedik. A Rimamurány-Salgótar jáni Vasmű R. T. 
műszaki igazgatóságában a vállalathoz tartozó kohók, acélművek, vas
érc- és szénbányate leptk gépészeti és energiagazdálkodási ügyeit irá
nyítja. Munkásságának eredménye az ózdi gyár szén-, gőz-, gáz-, le
vegő-, víz- és villamosenergia e l lá tásának korszerűsítése, az elektroacél-
rrű felépítése és üzembehelyezése, a nemesacél abroncs-hengermű épí
tése, az új f inomhengermű telepítésének e lőmunkála ta i , a sajóparti víz
mű, a salgótarjáni acélárugyár villamos berendezéseinek korszerűsíté
se, a rudabányai vasércbánya energiaellátása, a bánszállási szénbánya 
szénosztályozójának, valamint a rozsnyóvidéki és luciabányai vasérc
szállító drótkötélpályák építése. Résztvett a salgótarjáni vasötvözetgyár 
tervezésének, építésének és üzembe-helyezésének i rányí tásában. 

1941-ben a győri Magyar Vagon- és Gépgyár műszaki vezetését 
yeszi át. Átszervezi, korszerűsíti és bővíti az üzemet. Igazgatása alat t 
lesz a gyárból korszerű nagyüzem. A második vi lágháború azonban 
majdnem teljesen lerombolta ezt az alkotást. A győri üzem 1944-ben 
sorozatos bombatámadások következtében megbénul . A felszabadulás 
után minden energiájával a halott gyár újjáépítését irányítja. Munkás 
ságának eredményét büszkén hirdeti a hároméves terv ideiében fellen
dült üzem. Kiváló műszaki vezetésének elismeréséül a vállalat állami 
kezelésbe vétele u tán a Nehézipari Központ Igazgatósága 1947-ben ve
zérigazgatói tisztségében megerősítet te és a győri volt MÁVAG-telep ve
zetésévél és átszervezésével is megbízta. Az újjáépítésben végzett m u n 
kásságáért a Magyar Köztársaság Érdemrendde l tün te t ték ki. 

A z újjáéledt magyar iparban végzett munkássága mellett 1949-íől 
újból résztvesz az egyetemi okta tásban is. Előadja a Műszaki 

Egyetem soproni Bánya- és Kohómérnöki K a r á n a „Kohótelepek ener
giagazdálkodása", „Hőerőgépek és kompresszorok" és a „Kohászati 
elektrotechnika" tárgyakat . 1951-ben megválik az ipartól, a Népköztár
saság Minisztertanácsa az új miskolci Egyetemre nevezi ki az Általános 
Géptan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár i ál lására. Az iparban vég
zett kiemelkedő munkásságának elismeréséül Munkaérdemrendde l tün
tették ki. Gazdag tapasztalatai t , kiváló szaktudását most már teljes 
egeszében az új magyar kohómérnökök nevelésében gyümölcsözteti. Te
vékeny részt vesz az új egyetem vezetésében. 1952-től a miskolci Bánva-
es Kohómérnöki Kar dékánja. Uj munkakörében és oktatói munkás 
ságában ugyanazt az áldozatos, tevékeny mérnököt i smerhet tük meg, 
mint a magyar ipar fejlesztésében, építésében .Szerény és kedves egyé
niségével hallgatóinak, kollégáinak őszinte szeretetét bíria. Uibóli k i tün 
tetése kiváló munkásságának elismerése, egész Egyetemünk dicsősége. 

A vizsgaidőszakban a Budapesti 
Műszaki Egyetem gépészmérnöki ka 
ráról ÖT. Vörös Imre egyetemi ta
nár, Bálint Elemér tanszékvezető 
docens, Huber t Gusztáv docens és 
Kozmann György egyetemi tanár , 
egyetemünk soproni t anára i közül 
pedig Gyulai Zoltán dékán, Falk 
Richárd és Zámbó János egyetemi 
tanárok látogatták meg egyetemün

ket a vizsgákról való tájékozódás 
céljából. 

J a n u á r hó utolsó hetében az egye
temi tanács ha tá roza tának megfele
lően mind a bányász-, mind a ko
hász- tantervek előkészítésével kap
csolatban megbeszélések folytak. 

« 
J a n u á r 26-án a t anárok 

ideológiai konferencia volt. 
részére 

BÉKEHIRADÖ 
Charlie Chaplin világhírű filmszí

nész még a múl t évben békealapít
ványt létesített Bécsben. Ezekben a 
napokban Ausztria minden részéből 
levelek áradata özönlik az alapít
vány felhasználására alakult iroda 
címére. Az Iroda ugyanis nemrégi 
ben pályázatot hirdetet t olyan írás
művek megjutalmazására , amelyek 
a legérzékletesebben fejezik ki a? f a 
gondolatot: „Miért akarok békében 
élni?" A pályázat határ ideje febru
ár 15-e. J a n u á r derekáig olyan sok 
hangjáték, színdarab, vers, dal e.'be
szélés érkezett az iroda címére, hogv 
o beküldött pályázati m u n k á k való
ságos papírhegyeket alkotnak. Külö
nösen magas a beküldött dalok szá
ma. A fényképpályázaton résztvevők 
v-épeinek leggyakoribb témáia a 
gyermek. 

A Béke Világtanács i rodájának bé 
csi ülésszaka az 1955. május 32-re 
összehívott Béke-Világtalálkozó szin-
helvéül a finn fővárost. Helsinkit 
jelölte meg. Németországban már 
megkezdődtek a világtalálkozó előké
születei. Feb ruá rban és márc iusban 
Németország mindké t részében kör
zeti békekonferenciákon küldötteket 
választanak a Lipcsében ápril isban 
íisszeülő német békekongresszusra. 
Ez a kongresszus jelöli ki a Béke-
T*í1"--/«i-í!lrr"»ór» ""=7,t*T'*'"o n é n ^ t kül
döt teket . A Béke-VSlágtalálkozóra 
való előkészületek során Németor
szágban nyilvános ifjúsági vitaeste
ket rendeznek, mérnök, pedagógus 
orvos cs más hivatásbeli dolgozói-
részére pedig bará t i találkozókat 
t a r t anak . * 

Tokióban nemrégiben t a n o t t a ülé
sét az a tom- és h idrogénbomba el-: 
t i l tásáért folyó harc kérdéseiben fog
lalkozó összjapán kongce:szus A 
Komrre'HWua részvevői ű g " dí>"íö'*ek 
hogy aug. 6-ra nemzetközi kon
ferenciát h ívnak egybe Hirosimába. 
Ezév augusztusában lesz tíz éve. 
annak, hogy az amer ika iak ledobták 
az első a tombombát Hirosimára fcü 
Nagaszakira. A tömegpusztító fegy. 
verek használata ellen fellépő nem
zetközi konferenciára mintegy 300 
külföldi vendéget v á m a k . 

Drezda lerombolásának 10. évfor
dulóján, február 12-én a Ne met De
mokrat ikus Köztársaság békemoz-
galmának vezető személyisége' ér te
kezletre ülnek össze. Megbeszélik ?• 
világméretű aláírásgyűjtéssel k a p 
csolatos tennivalókat . Ugyanezen a 
napon indul meg az aláírásgyűjtés R 
P?émet -Demokrat ikus Köztársaság
ban a bécsi felhívásra. 

* 
A dán fiatalok nemrégiben ötlc-. 

tes módon figyelmeztették K o p c n . 
hága lakosságát a nyuga tnémet fel
fegyverzés veszélyeire. fiatalok 
egy csoportja hitlerista, egyenruhába 
öltözött és nagy csizmadobogással 
felvonult a kepenhágai városháza 
előtti téren. Az ifjúság ilyen módon 
aka r t a a lakosság emlékezetébe idéz
ni a je len veszély idején a megszál
lás szörnyű napjait . 

* 
A francia békeharcosok Toulouse-

ban á repülőgépipar dolgozói között 
háromezer harci röplapot osztottak 
ki Nyugat-Németország újrafeUegy-
verzése ellen. 

Vélemények 
az új ösztöndíjrendelefről 

Az egyetemek és főiskolák új ösztöndíj rendszere jobb, igazságo
sabb az elmúlt évek ösztöndíj rendszerénél. 

A most életbe lépő új ösztöndíj rendszer megfelel a legutóbbi 
párt- és kormányhatározatok szellemének, mert a minőségi munka, a 
tanulmányi színvonal emelését szolgálja. Jobb eredmények elérésére ser
kenti a tanulóifjúságot. 

így találkozik a tanár és diák közös törekvése a tanulmányi szín
vonal emelése érdekében, amelynek feltétlenül az lesz a következménye, 
hogy egyre jobb szakemberek kerülnek ki egyetemünkről az életbe. 

Hallgatóinkat ez a rendelet meggyőzhette arról, hogy nem az ösz
töndíjak csökkentéséről van szó, hanem annak igazságosabb elosztásáról 
a tanulmányi eredmények alapján. 

Az új ösztöndíj rendeletben az állami támogatás különböző for
máival kifejezésre jut az, hogy az egyetem a dolgozók egyeteme, ahol 
a dolgozó osztályok legjobbjai fejleszthetik tudásukat. 

Remélem tanuló ifjúságunk mindent megtesz annak érdekében, 
hogy rászolgáljon az egyetemi hallgató megtisztelő címre és államunk 
támogatását szorgalmas jó munkával megbecsüli. 

Tundó József 
tanszékvezztő. 

A jól végzett munkát jutalmazza 
államunk 

Rendkívül kellemes 
érzéssel tölt el az új 
ösztöndijrcndclef. Meg
szűnik végre az eddigi 
kissé visszás helyzet és 
most már valóban azok 
kapnak államunktól tá
mogatást, akik munká
juk után azt meg is 
érdemlik. Az eddigi 
ösztöndíjrendelet. úgy
szólván teljesen figyel
men kívül hagyta a 
hallgatók tanulmányi 
munkáját, nem volt 
ösztönző hatása. Ugyan
akkor többen kaptak a 
megérdemeltnél nagyobb 
támogatást. Azzal, hogy 
az új ösztöndijrendclet 
a pénzbeni támogatást 
két részre osztja — ösz
töndíjra és szociális se
gélyre — lehetővé vá
lik, hogy sokoldalúan 
figyelembe vegyük az 

egyéni adottságokat. 
Lehetőség van arra, 
hogy a rászorulók a 
papírformától eltérően 
nagyobb összegeket kap
janak. Ezenkívül a ren
delkezésre álló rendkí
vüli segély összegéből 
havonta azok a hallgatók 
kapnak, akik arra rá 
vannak szorulva. Ilyen 
módon az új ösztöndíj-
rendelet figyelembe
veszi a hallgató szociá
lis helyzetét, a tanul
mányi eredménytől füg
getlenül és tanulmányi 
eredményét is. Ezekután 
úgy érzem, nem. sok 
helye van a panasz

nak, az elégedetlenség
nek és azt hiszem, 
hogy mindenki egyetért 
velem. Én pl. az eddigi 
Í50 forint helyett. 520 
forintot fogok kapni. 

Ebből 320 forint szociá
lis segély, mivel szüle
im 690 forintot keres
nek havonta, azonkívül 
jeles átlagért 200 forin
tot kapok. Általában, 
akinek jó a tanulmányi 
átlaga, most többet 
kap. mint eddig. Most 
már csak a diákjóléti 
bizottság jó munkájára 
van szükség ahhoz, 
hogy minden hallgató a 
neki járó összeget meg
kapja, természetesen fi 
gi/elcm hevévé legtelje
sebb mértékben a Imll-
gatók egyéni helyzetét. 
Véleményem szerint 
igen nagy előnye a ren
deletnek, hogy lehető
séget ad az egyetemen 
belüli egyéni elbírálás
ra. 

FEKETE SIMON 
III. é. k. m.h. 

Az új ösztöndíj-rendszer 
még jobb munkára ösztönöz 

Az elmúlt évben sok rémhír járt szájról-szájra az új ösztöndíj
rendelettel kapcsolatban. Érthető érdeklődéssel várták hallgatóink az új 
ösztöndíjrendelet megjelenését. Nos, megjelent a rendelet és elfújta a 
rémhíreket, mint vihar a falevelet. Hallgatóink nagy többsége megelé
gedetten tapasztalta, hogy az új rendelet igazságos és méltányos. Igaz
ságosabb és méltányosabb, mint az előző ösztöndíjrendszereink voltak. 
A mi évfolyamunk hallgatói is — noha egy nemcsak az évfolyam hibá
jából szerencsétlenül sikerült félévet zártunk le — ilyennek tartják a 
rendeletet. A következő félévben jobban fog bennünket ösztönözni az új 
ösztöndíjrendszer a jobb munkára. Engem személyesen is érintett az új 
ösztöndíjrendszer, mert az eddigi 115.— forint helyett ezentúl 200.— 
forintot kapok, mivel elértem a jeles átlagot. A következő félévben még 
lelkiismeretesebben fogok tanulni, hogy azt a néhány kisebb szépséghi
bát is eltüntessem az indexből. Igazságosnak és méltányosnak találom 
az ösztöndíj és szociális segéli/ szétválasztását. Ez nálunk a Műszaki 
Egyetemen, ahol a jobb tanulmányi eredmény elérése nem az átlag ál
tal elérhető eredmény — véleményem szerint — különösen fontos és 
így az ösztöndíj ösztönző hatása mellett hallgatóink azt is látják, hogy 
kormányzatunk megérti nehézségeinket és segít. Biztos vagyok benne, 
hogy a következő félévben évfolyamunk nem kis mértékben az új ösz
töndíjrendelet hatására fegyelmezettebben fog tanulni és még jobb ered
ményeket fog elérni. 

Erdélyi Ferenc 
IV. G. m. h. 

A Doni frontszakasz meghosz-
szabbítása, kiegészítő része, 

messzenyuló szárnya volt a sztálin
grádi hadszintérnek. Hitler Sztálin
grádnál akar ta a háborút a maga 
javára eldönteni. A doni frontnak 
csak másodrendű jelentősége volt, 
ezért oda a német parancsnokság fő
leg csatlós-csapatokat küldött : ola
szokat, románokat és magyarokat . 
A csatlósokat a hitleri hadvezetőség 
tüzérséggel és tábori csendőrséggel 
támogatta. A Donhoz küldött német 
tüzérség a csatlósokkal szembenálló 
szovjet tüzérséget igyekezett sakk-
bantartaíri. A Donhoz küldött né
met tábori csendőrség feladata az 
olasz, román és magyar csapatok el
lenőrzése, sakkbanta r tása volt. Mi
nél jobban kiviláglott, hogy a német 
tüzérség nem tudja megoldani a rá
bízott feladatot, annál nagyobb 
feladat hárult a németek tábori 
csendőrséeére. "És Hitler tábori 
rsendőrsése méltónak bizonyult a 
magas parancsnokság bizalmára. A 
szájat csapatokban nem tett semmi,, 

e nem is ez volt a feladata. 
nagvebb munká t végzett az 

olasz, román és magyar csapatok 
között. 

A gyávaság, vagy megbízhatat lan
é i gyanúiába esett csatlós csapat-
'estekkel szemben" az elsőfokú biin-
'.etés az volt, hogy a tábori csendör-
c?3 tlzárta a gyanúba vett csapat 

=hoz vezető u takat : oda se 
élelmet, se gyógvszert, se lőszert 
Mh) lehetett szállítani. 

A másodfokú büntetés abban ál-
'•".'. hogy a német tábori csendőrök 
'"tarlózf attak hat—tizenkét—tizen
nyolc vagy huszonnécv honvédet és 
ii'tötnttck őket (jól lá tható helyr?) 
•7 fllások elé: ..v-Wzzenek a ku
tyákkal az oroszok!" 

LEJTSD A MULTAT 
Részlet ILLÉS BKLA „Honfoglalás" című regényéből 

A 

Harmadfokú bünte tés : a tábori 
csendőrség letartóztat ja a gyanús 
csapat parancsnokát és helyébe né
met parancsnokot állít, aki aztán 
gondoskodik arról , hogy a csapat
test oly feladatot kapjon, melynek 
teljesítése közben több várt veszít
sen, min tha megtizedelnék. Ez tör
tént pl. a 18-ik magyar honvédez-
reddel 1942. augusztusában. Az ez
red parancsnokát a német tábori 
csendőrség letar tóztat ta . Az ez-
redparancsnoksággal ideiglenesen 
megbízott német őrnagy a 
tizennyolcasokat és velük né 
hány ugyancsak „gyanús" honvéd
zászlóaljat, minden tüzérségi előké
szület nélkül augusztus 17-én h a j 
nalban rohamra küldte a Siró-mo-
csár és az utryi dombok között hú
zódó szovjet állások ellen. E roham 
óta a magyar ka tonák a 18-ik ezre
det „volt ezrednek" nevezték. A halál
rohamban '(mint égy"gyanús zászló
alj katonája), résztvett Pásztor Gyu
la is. Mielőtt a zászlóalj rohamra 
ment, a honvédektől elszedték a lő
szert, üres puskával kellett harcba 
menniük. A rohamot elrendelő né
met tisztet — von "Schmidke őrna
gyot — Jány Gusztáv vezérezredes 
javaslatára, Horthy Miklós egyik 
legmagasabb katonai érdemrenddel 
tün<;°tte ki. 

zekét a bünte téseket a német 
tábori csendőrség saját ere

iével, minden idegen segítség nélkül 
hajtotta végre. A r e g ved fokú bün
tetés a lkalmazásánál azonban szük
ség volt a ncmot tüzérségre, s a né-

E 

met tüzérség nem kicsinyeskedett . 
Mindig kész volt segítségére lenni 
a tábori csendőrségnek. A negyed
fokú büntetés abból állott, hogy a 
német tüzérség, persze mindig téve
désből, hátulról tűz alá vet te a gya
nús csatlós csapatot. így ver te szét 
(például) a német tábori csendőrség 
kívánságára , a német tüzérség azt a 
bajai zászlóaljat, amelyik Cika t r i - ' 
cisz őrnagy parancsnoksága alat t 
négy és fél hónapon át harcölt az. 
urivi ál lásokban. 
' Először — 1942 decemberében — 
az olaszok vál toztat tak a közöttük 
és a német tábori csendőrök között 
fennálló viszonyon: se szó, se íie-
széd, agyonverték" az:ő- .házaf ias ér
zéseiket ellenőrző nemeteket és 
megadták magukat .az oroszoknak. 
Nem egy század, vagy.ezred , hanem 
az egész,, a Donnál álló 8. - s zámú 
olasz hadsereg. A példát; követte a 
Donhoz vezényelt .két román hadosz
tály. Most a magyarokon volt a sor. 
Az.oroszpk is, &. németek is azt vár
ták, hogy a magyarok tanu lnak a 
oéldából. A németek mosf már nem
csak a tüzérséget vonták , ki, Ti ma
gyar állásokból, de há t ravon ták tá
bori csendőrségüket is: féltek a ma
gyarok bosszújától. Az oroszok ped.g 
felhívással fordultak a magyar had
sereg katonáihoz. Válaszul a magyar 
csapatok két ponton — Urivnál és 
Ticsihánál — támadást- .kíséreltek 
meg. A támadás néhányezer honvéd 
eletébe került . Az oroszok P táma
dás után m á r nem üzengettek n ma
gyar hadseregnek. A magyar tábor

nokok, akik elcsigázott csapata ikat 
rohamra küldöttek, még a t ámadás 
megkezdése előtt autóra ültek, vagy 
repülőgépre. Szöktek. Akinek sike
rült megszöknie, az már messzi jár t , 
mikor a Szovjet Hadsereg — tizen
hat órával azután, hogy elhárí tot ta 
a magyarok t ámadásá t — néhány 
óra alat t szétverte a 2. számú ma
gyar hadsereget . 

Akik azt hiszik, hogy egy hadse
reg, amelynek egyharmada elpusz
tu l t , - egyharmada fogságba kerül t es 
egyharmada fut, aki azt hiszi, hogy 
ez a hadsereg semmire se jó, az té
ved. Egy jó ház ta r tásban minden 
felhasználható és Hit leréknek ió 
ház ta r tásuk volt. Nemcsak a halál
raszánt magyaroka t tud ták felhasz
nálni, de a haldokló, sőt (bizonyos 
fokigl a halot t magyaroka t is. 

A-hóba- áso t t út- nagyon keskenv. 
Néhányszáz félholt, csigalassan ván-
szorgó honvéd elzárja. M i s a z ' ü l d f -
ző araszok ezeket fogságba eitik. 
talpraál l í t ják és utnakinelítják hát
ra, a .foglyok gyüjtőtábbra- felé — a 
futó német csapatok időt nyernek. 
Ha Ikidőlnek a magyar honvéd'.!*. 
lÜSvéfagyott holttestei'1,- is elzárják 
az u ta t az "üldözők eíőí. 

Persze, egy többezer kilométer 
széles hadszíntéren nincs sok értel
me a kisüzemi termelésnek. Nem 
néhány haldokló honvédből álló. né
hány percnyi időveszteséget okozó 
akadá lyokra van szükséc hanem 
komolv. nagyméretű akadályokra 
Nem tíz. hanem e '»r holttesttel kall 
elzárni az utat . 

hitleri hadvezetőségnek eze
ket az elgondolásait Pásztor 

Gyula nem ismerte, nem ismerhet
te. Azért tar to t ta az első pi l lanatban 
gonosz á lomnak azt a képet, ami egy 
u tkanyar után várat lanul elébetá
rult. 

— Hát ez meg mi az istennyila? 
— Hagyd az öregistent! — ígf 

Sebestyén. — Az ilyet nem tud csi< 
nálni. 

Ahol az út egy kanyar után meg* 
szűkült és az u ta t szegélyező. kővá< 
fagyott kőfalak többméter magasi* 
meredeztek,, több kilométer hosszu-
ságban lovas szekerek, teherautói-r, 
ágyúk, személykocsik gabalyodfr:V 
össze, szinte szétválaszthatat lanul . Á 
szekereken, autókon, személykocsi
kon, azok mellett, és között. — embe
rek és lovak. Többezer ember, több-
~záz ló. A szekerek alatt is embe
rek és lovak hevertek. Kővéfagyott 
'"lelttestek és kővéfagyott dögök. 

A szekereken meggörnyedten, 
mozdulatlanul ülő emberek vállán, 
hátán, fején kis dombbá gyűlt a hó; 
Olyik embert Mmte teljesen bete
mette. A szél. ahogy hozta, időnkint 

-ismét szárnvra vette és továbbvit te 
3 . hóleplet. Majd úiat hozott. 

A szél visított. Mintha több kilo-
rnétc r hosszú d^ótkorbá^s^^ suhog
ta t tak volna a magyarok árva feji 
fölött. Azf,ín — ert is a szél csinál
ta — egy-egy ha ta lmas dörrenés 
hallatszott. Mintha nehéz á£?vűk lő
nének Egyszerre egy efész üteg. 

— Hát ez hogy tör ténhetet t? Ki 
csinálta, mi ez? — kérdezte Kovács 

— Hogy történt, ki csinálta, az 
.most nem fontos! — ígv Pásztar 
Gvpla. aki már magáhoztért a meg-
döhbon^.sfől 

A kérdés i— linfvpn speríthetünt-?' 
(Folytatjuk.) 



4 A MI EGYETEMÜNK 955 február 3. 

Viták a művészetekről 
bzcrvusz kedves barátom, végre 

egyszer személycsen is megjelentél, 
Ürülök, hogy látlak! 

J.: Eljöttem, mert meguntam a ve
led való levclezgetést. Érdekes volt 
az is, de vágytam már egy kis be
szélgetésre. 

F.: Látod, ez okos gondolat volt — 
rétnek, öregem, micsoda parázs vitá
kat fogunk rendezni! 

J.: Ebben az évben majd jópárszor 
összejövünk és megbeszéljük gondola
tainkat, élményeinket a zenével kap
csolatban. Jó? 

F.: Egy nagyszerű meglepetés. De 
javasolom,, hogy ne ragaszkodjunk 
csak a zenéhez, beszéljünk más művé
szetről is. 

J.: Helyes — és hívjunk meg néha 
egy-két jóbarátot körünkbe, hogy a 
vita élénküljön. 

F.: Hát ez igazán eredeti ötlet — 
ilyen még nem volt! 

J.: No-no, azért ne bízd el magad. 
Semmi sem új a nap alatt, ne hidd, 
hogy te találtad fel a művészetek ba
rátainak körét. Hisz ez természetesen 
kialakuló sejtje a kulturális életnek. 
És — hogy csak a zene területén ma
radjunk: sok híres zenebaráti kört is
mer a zenetörténet, amelyeknek irá
nyító szerepe volt koruk zenei életé
ben. 

F.: Ügy látom, hatással volt rád 
múltkori levelem., mert már te is ter
mészetesen használod a „híres" szót. 
Kikre gondoltál? 

J.: Elsősorban a Schumann fantá
ziájából született „Dávid-szövetség" 
tagjaira, akik az 1834-ben alapitolt 
„Oj zenei folyóirat" cikkírói voltak. 
Ez a német lap zeneművek bírálatait 
tartalmazta, de ezt nem száraz kriti
kusi stílusban közölte, hanem vita 
formájában. A Florestan. Evsebius és 
Maestro Jlaro álnevű zenebarátok vi
tájában Florestan veteménye mindig 
határozott és szigorú veit. Eusebius 
viszont a hibák mellett a jót és szé
pet is megtalálta a gyengébb művek
ben is, s ha ebből ellentétes vélemé
nyek alakultak ki. a vitát a bölcs 
Maestro Raro döntötte el. 

F.: Rendben van, majd mi is kerí
tünk magunknak ilyen bölcs tagot. 

.7.: Én nem. nagyok neked elég 
bölcs? 

F.: Ne személyeskedj és ne ezen 
vitatkozz, mert így nem jutunk előre. 

J.: Jó, ne fecséreljük energiánkat, 
mer' akkor nem kerülünk be a zene
történetbe! 
F.: Egyébként én is tudok egy „hí
res" zenebarát-kört. Az orosz nemzeti 
zene nagyjaira, az „Ötök" csorior'jára 
gondolok, akik Glinka úttörő kezde
ményezésére elhatározták, hogy mű
veikben az orosz nép kifogyhatatlanul 
gazdag dallamkincsét dolgozzák fel. 
Így lettek az orosz nemzeti zene fel-
rirágozfafói. Tlnrogyin. Musszorgszkij, 
Rimszlrij-Korszakov, Bnlakirev és Cui 
alkották ezt a csoportot. 

J.: Miután így nagv.szerényen össze
hasonló ott uk. magánkat, a Dávid-szö
vetséggel és az Ötök csoportjával, 
térjünk a tárgyra. Múltkori leveled
ben arról kezdtél elmélkedni, hogy a. 
közönség nem mindiq érti meg a 
zeneszerzőt, a művészi. 

F.: Igen, és ennek sokféle oka lehet. 
Idegenkedés az újtól, hideg és eluta
sító közhangulat, ami sokszor a zenei 
hangadó körök politikai beállítottsá
gával magyarázható, rosszul sikerült, 
előadás stb. 

J.: Szerencsére az igazi remekmű
nek nem árt túlságosan egy kudarc. 
Az idő mutatja meg. hogy halhatat
lan-e egy alkotás vagy sem. 

F.: Persze azért a közönség közönye 
sok fájdalmat és csalódást okozott a 
művészeknek. Gondold el. mi* érezhe
tett Puccini vagy Wagner olyankor, 
amikor igazán remekművű operájának. 
bemutatóján a mű megbukott. Min
den tudását, zseniális lelkének min
den rezdülését beleadta a műbe s a 
közönség egy fu'ó rossz hangulat 
miatt tönkretette az egészet. 

p/1.: Hát bizony nem minden mű 
kap vastapsot, pedig ez, azt hiszem, 
minden művésznél; jólesik. 

F.: Ahogy voltak nagy bukások, 
úgy voltak nagy sikerek is az új mű
vek bemutatóin. Például Beethoven 
Hetedik szimfóniájának második, 
lassú tételét a bemutatón meg kellett 
ismételni 

J.: Hogyan? — beletapsoltak a 
szimfóniába két tétel között? 

F.: Ez régebben szokás volt, csak 
mostanábayi nem szoktuk megzavarni 
a szimfónia egészét közbetapsolással. 

J.: A komoly hangversenylálogafók 
ferde szemmel néznek arra, aki egy 
telel végén azt hiszi, hogy vége a mű
nek és gyanútlanul tapsolni kezd. 
Persze, ezután a leégés után szegény 
legközelebb már akkor sem mer tap
solni, amikor kellene. 

F.: Vannak olyan kétrészes művek, 
amelyek első része a teljes befejezett
ség látszatát kelti. A tuda'lanok be
dűlnek és bclefapsolnak Liszt Taran-
iellájának vagy Erkel La Grange-
áriájának kellős közepébe. 

J.: Tehát társaságunk bölcs tagja 
leszögezheti, hogy ha egy művet nem 
ismerünk, jobb a tapssal óvatosnak 
lenni. Képzeld el. milyen kínos lenne, 
lia a művet a hallgatóság közül senki 
sem ismerné — a végéri senki nem 
merne tapsolni. .. Szerencsére vannak 
csalható'lan jelek, melyek a mű végét 
jelzik: az előadóművész, karmester 
kimegy a pódiumról . . . 

F.: Ne légy ilyen rosszmájú .. . Egy 
megrázó élményt jelen*ö mű végén 
nem biztos, hogy kedved van vörösre 
tapsolni a tenyeredet.' Romáin Hol
land nagy regényciklusának zene
szerző-hőse, Jean Christophe lázongó 
újságcikkekben kritizálta a sablono
sán tapsoló közönséget: „Tapsoljátok 
meg a lármás befejezéseket, amik 
megkívánják a tapsot — de Beetho
ven Missa Solemni.se után! — Reszket 
a szív, a lélekzel eláll, a tagok meg
bénulnak — és ti, alighogy az utolsó 
hang elhangzóit, már vidámak vagy-
*ok. kritizáltok, tapsoVok, — nem ér
tettetek meg semmit, a művész lelké
ből!" . .. 
'• ./..- Hát ezcku'án. igazán nem. tu

dom, mikor kell tapsolni! Legjobb 
lesz, ha ezt a nagyérdemű közönség 
kedvére bízzuk s ezzel a vitát lezár
juk. Tégy fel, kérlek, valami szén 
hanglemez*' F. J. 

Az Országos Takarékpénztár 
Kirendeltsége Epetemünkön 

Az Országos Takarékpénz tá r az 
egyéni takarékosság elősegítésére, 
valamint az egyetemi hallgatók és 
dolgozók jobb kiszolgálása végett ki
rendeltséget létesít egyetemünkön. 

A kirendeltség működését £. év 
január 31-én kezdte meg, az E/3, 
épület fsz. 20. sz. szobában (gazda
sági hivatal , pénzügyi csoport). 

Ügyköre g következőkre terjed k i : 
1. Takarék és nyeremény betétek 

ki- és befizetése. 
2. Kisorsolt ál lamkölcsönkötvé-

nyek esedékes szelvényének be
váltása. 

3. Totószelvények eladása. 
Az O. T. P. intézkedése összhang

ban áll kormányza tunk 1950. dec. 
31-i határozatával , mely i rányt mu
tat a dolgozók egyéni takarékossági 
mozgalmának. Az egyéni megtakar í 
tás az életszínvonal emelkedését 
vonja maga után. Pá r tunk célkitűzé
seit és egyben saját é rdekünket csak 
úgy szolgálhatjuk helyesen, ha a ta
karékossás vé rünkké válik. 

Az O. T. P. szocialista pénzinté
zet, a dolgozó nép bankia és a dol
gozók fokozott kényelmét tart ja 
szem előtt, amikor üzemi fiókot lé
tesít. 

Az üzemi fiók hivatalos pénztári 
órái minden hétfőn, szerdán és pén
teken 11—13 óráig. 

A fent e lmondottakon kívül még 
egy igen fontos szerepe jut a kiren
deltségnek, nem kell ezentúl Totó
szelvények vásárlása végett a város
ba menni , mer t úgy a kéthasábos, 
mint a 4 hasábos Totószelvények 
a kirendeltségnél beszerezhetők. 

(Országos Takarékpénztár 
Kirend. dolgozója.) 

(Vuizltanq, 
zés egy olyan egyetem-
végzett növendékének 

Az elmúlt évben éri köszönetemet feje-
egyetemünkön megren zem ki. Bízom abban, 
dezett „1. Mérnöknap" hogy ez mérnöktársaim- i^nni, amelynek gondos-
alkalmával több fiatal mai való tapasztalat- kodását, szeretetét, se-
mérnök kérésére az cserében segítségemre giteniakarását, túl az 
egyetem rektora meg lesz" — írja Cs. 1. oki. iskola padjain is ta-
ígérte, hogy a végzett kohómérnök a Lenin pásztóijuk. Én bízom 
hallgatók címeit ös-szo Kohászati Művekből. abban, hogy szeretett 
gyűjtve, egy-egy sok „Nagyon köszönöm professzoraink fárado-
S'zorosított példányban Egyetemünknek ezt az zásai most sem, lesznek 
mindegyiküknek meg újabb gondoskodását és hiábavalók, mint ahogy 
küldi figyelmességét. Biztos nem volt credményik-

A kérés indokolása vagyok, abban, hogy ezt len az a küzdelmes 
az volt, hogy egy ilyen a névsort nagyon elő- négy év önfeláldozó 
címtár igen megköny nyösen tudjuk majd munkája sem, midőn 
nyítené az egymással gyümölcsöztetni a to- épülő Alma Materünk 
való kapcsolat fenntar vábbi kapcsolatok fenn- falaival együtt építet-
tását, sőt ezen ti'ilme tartására, valamint a tél; föl bennük a, Tudo-
nően egyes üzemi pro kölcsönös segítségnyuj- múny várának szilárd. 
hlémák lebonyolítását is fásra. Nem vagyunk, bástyáit, és bocsátot-
elősegítené. Néhány egyedül. Mögöttünk áll iák útnak a miskolci 
héttel ezelőtt az ígéret az Egyetem, a külön- Egyetem első vAgz fl 
teljesítése megtörtént, böző iparágakban és évfolyamát" írja L. 
Arról pedig, hogy ez üzemekben pedig év-
,17, újszerű kezdeménye- folyamfársaink, bará'a. 
zés mennyire helyesnek int: dolgoznak" — hang-
bizonyult, tanuskodja 
nak az itt közölt sorok, 
melyeket egy-egy vá 
laszlcvclből ragadtunk 
ki : 

„Az 1658-ban végzett 
egyetemi 
azaz mérnökeink név
sorát megkaptam, ami-

zik C. S. oki. gépész
mérnök levele. 

„Örömmel vettem kéz. 
heg végzett kollégáim 
névsorát, amely bizony
sága annak, hogy a 

a biztos megvalósulás 
útján hala/Inak. Jó é. 

E. oki. bányaynérnök. 
Be folytathatnánk to 

vább. A levelek egész 
fora érkezik a szinte 
mindegyikből kicseng a 
szeretet, a köszönet, és 
büszkeség hangja, mely 
lyel volt. diákjaink 
Egyetemünkre vissza 
gond^1^"1-

BOLONDOS VASÁRNAP 
(Színházi bemutató) 

A miskolci Déryné Színház új da rabo t muta to t t be : 
KATAJEV: BOLONDOS VASÁRNAP 

című bohózatát. A miskolci közönség már megszokta, hogy a BZinuu*. 
prózai együttese nívós és szórakoztató da raboka t hoz szinre és gyakran 
mutat be merész kezdeményezéssel az országban először új vígjátékokat. 
És hogy nem választ rosszul, azt bizonyítja az új darabok országos si
kere. A „Borjú" u tán most a „Pet tyes" da l já tékvál tozatának bemutatá
sára készülnek Budapesten és a „Bujócskával" is nagy sikert a r a t t ak a 
Pesten vendégszereplő Miskolciak. A színház műsorpoli t ikáját átgondol
va azonban meg kell jegyezni, hogy a műsor legnagyobb részét vígjátékok 
töltik ki. Pedig a közönség nemcsnk a legkönnyebb műfajt kedveli, ha
nem szereti a komolyabb súlyú darabokat is és szeretné jobban meg
ismerni a világirodalom klasszikusait . 

A Bolondos vasá rnap tör ténete a moszkvakörnyéki „Gomba" üdü
lőben játszódik. Zajcev kisdedóvó-gondnok csak egy sürgős aláírásért 
akar ja felkeresni az üdülőben pihenő Miuszovot. Hivatalos ügyben nem 
akar ják beengedni, ezért kiadja magát a híres Kláva Ignatyuk férjének. 
Ebből származik a sok félreértés és nevettető helyzetkomikum, ami fel
kavarja az üdülő csendjét. Tovább bonyolódik a helyzet, amikor meg
érkezik Kláva, majd Kláva igazi férje, végül Zajcev igazi felesége ^s. 
A végén persze tisztázódik minden, zajcev megkapja az aláírást . 

A tör ténet ügyes felépítése 
mesteri humorista-kézre 

vall és dicséretes, hogy bár a da rab bohózat, mégis többnyire vígjátéki 
nívón mozog, mer t nem keresi az olcsó bchózati hatásokat , hanem inkább 
a jól felépített helyzetkomikumokat , szellemes párbeszédeket és az élet-
bő] ellesett alakok jó jellemzését helyezi előtérbe. Gyengéje a mesének 
egyrészt, hogy nem derül ki, miért olyan híres Kláva, miér t ra jonganak 
úgy ér te az üdülő dolgozói, másrészt , hogy nem nagyon hihető, hogy 
Zajcev. amikor Kláváva] találkozik, nem mondja meg neki, hogy ő 
adta ki magát a férjének. 

PETHES FERENC 
Zajceve vérből, rut inos, gazdag humorú alakí tás , 

NÉMETHY FERENC 
pedig főleg remek arcjátékával szerez derűs perceket a nézőknek. 

HACSER JÖZSA 
Kláva szerepében egyszerű, természetes bájával ragadja meg a nézőt, ö 
jobban beleéli magát szerepébe, mint 

SZIRTES ADAM, 
akit a nyomtatot t színházi műsor szövegében kissé túlozva vi lághírű, 
művésznek kiá l tanak ki. Egyedül 

GYULÁNYI ÉVA 
orvosnőjét talál juk kissé eről tetet tnek, túlzottnak, bár a bohózat műfaja 
mindent elbír. 

A bohózati elemek a régi, bevált, hatásos fogások, ezt a rendezés 
is kihasználja. E lmaradha tna azonban az ápolók hasraesése és elég lenn t , 
ha a szereplők legfeljebb egyszer esnének há t rá lva a díványra. 

A rendezésnek is érdeme, hogy a néző egy percig sem unatkozik, 
a gyorsan pergő jelenetek közben észre sem veszi, hogy a három óra 
elrepült, csak arra ébred, hogy nagyon jól szórakozott! 

Pá'vázati fp'hívás 
A Szakérettségis HTr»rió 

Szerkesztőbizottsága felszabadulásunk 
10-ik évfordulójára, továbbá abból az 
alkalomból, hogy a szaké re" !"<s 
oktatási forma 1955-ben meg1" 
pályázatot hirdet a szakérett<-
ernléket állító í rásműre és raiz 

1. Az írásmű lehet novella, kis-
regénv. színdarab, vagy versciklus. 
A pályaművek lehetnek vidámak, 
vagy komoly tá rgyúak; alapvető kö. 
vetelmény azonban, hogy 

témájuk sajátosan szakérettségis 
legyen, 

éppen a fenti cél miat t . A színdara
boknál technikai megoldás szem
pontjából a r ra kell ügyelni, hogy 
aránylag ne sok vezérszereplővel és 
kulturcsoporfok lehetőségein belül 
előadható megoldásban dolgozzák fel 
a témát . 

A pályázatokat csak két példánv-
ban, ívoldalra és csak az egyik ol
dalra gépelve kell elkészíteni. 

2. A rajzpályázat kivitelezése: tus, 
szén aquarel l . olaj . vagy metszet. 
Témája szintén szakérettségis legyen. 

Mindket tőre pá lyázhatnak: a) Pe-

\3MJ(Ml VD[LÖ 
a IV.évftf qipifötkrél 

dagógusok (akik vagy szakérettségin 
taní tanak, vagy ott taní tot tak, vagy 
egyáltalán a szakérettségit jól i s 
merik), b) Hallgatók (akik vagy je
lenleg szakérettségis tanfolyamon 
vannak, vagy azt elvégezték és je-
ienlep egyetemen vagy főiskolán ta -
nulnak). 

A pályázatok jeligések. A pálya-
•-''- r-<m<tr>)taia küldienek egy zárt bo

rítékot, mely nevüket , c ímüket és 
intézetüket tar ta lmazza. 

A pályázatokat a Szakérettségis 
Híradó Szerkesztőbizottságának cí
mére (Budapest, IV., (Újpest) Baross 
u. 72.) '955 április 10-ig kér jük be
küldeni. 

Pályadí jak: 
Az irodalmi pályázaton: 

r 'v 1. díj 
Két 2. d í j : egyenként 
Két ? dí i : egyenként 

A rajzpályázaton: 
1. díj 400 Ft 
2. díj 250 Ft 
3. díj 150 Ft 

A pályázat tal kancsolafban 
kesztőbizottság ad részletes felvilá
gosítást. (Tel.: 293-525.) 

800 Ft 
450 Ft 
250 Ft 

Szer-

Az egyetem? mozi műsora 
Február 5—6: ö rökség a ketrecben 
Február 10: Eltáncolt a ranyak 
Február 12—13: A kis Muck tör ténete 
Február 17: Kegyetlen tenger 
Február 19—20: A kis karmester 
Februá r 24: Kellemetlenkedők 
Február 26—27: Bajazzók 

A Ml EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: a szerkesztöblzottsáe 

Miskolc. Eevetemváros. 
Felelfo kiadó- Csépanvl Sándor. 

Rnríodmeevel Nvomdainn-! vállalat Mlskolú 
Fetetfl* nwndü^rptfV c-7»r,*.m tmrfné. 

EGY KOLLOKVIUM TÖRTENETE 
1. — 320 oldal — ezt 3 nap 

kénye mesén át tanulom. 
a la t t i 2. Igaz, hogy m a még semmit sem 

I tanul tam, de nyer tem vagy 2 forin
tot, így legalább az V. V. jegy á ra 

i meglesz. 

3. — Oh, csak egy icike-picike 
elégségest megadjon! 

4. — e l v t á r s . . , egy e légséges . . . 
jó lesz? — Nagyon jó, professzor 
elvtárs, csak tessék gyorsan beírni . 

5. — Tényleg egs-t adott, pedig 

egy ilyen feleletre legalább jót kel

lett volna adni ! 

http://Solemni.se
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P. SAHIDI: 

Mi az ifjúság vagyunk 
li az új élet tavasza vagyunk, 

mi ízesítjük új szüret borát 
nyíló bimbók vagyunk a rózsafán, 
velünk fejlődik a világ tovább. 
Utunk vár, s cl nem fáradunk, 
meri mi — az ifjúság vagyunk! 

Idegeink pompás hálózatán 
új szándék küldi villanyáramát, ; 
s az ütőerek hajszálcsöveit 
mint olvadt fém, a vér úgy járja át,\ 
és förgstegként áradunk, '• 
mert mi — az ifjúság vagyunk! | 

Agyunkban bátor tervek telte kél, Parkok zöldje, ligetek hűse vár. 
fiatal szívünk izzó füze ég, 
kapukat tárni: számunkra a cél, 
és tiszta fényt hinteni szerteszét, 
Van erőnk s van akaratunk, 
mert mi — az ifjúság vagyunk! 

mosolygó társak játszanak velünk, ; 
munkánk nyomán épül az új világ- • 
.« mind egyült fényes ünnepet üliink.i 
Rettegj ellenség! Győz hadunk, • 
mert mi — az ifjúság vagyunk! ' 

Fordí to t ta : B. Radó Lili1-

Küldöttválasztó békenagygyűlés 
Egyetemünkön 

Február 9-én délután i órakor egyetemünk békebizottsága béke-
nagygyűlést rendezett az Országos Békekongresszus tiszteletére. A nagy
gyűlés előadója LONTAY LÁSZLÓ elvtárs, a Magyar Nemzet szerkesztősé
gének tagja volt. Az ízlésesen feldíszített nagy előadóteremben i óra után 
pár perccel már ott voltak egyetemünk dolgozói, hallgatói és tanárai. 

ZORKÓCZI BÉLA professzor elvtárs üdvözli a megjelenteket, beszé
dében többek közölt a következőket mondotta: 

„Mi mindannyian a békét akar juk megőrizni, azonban az a fontos, 
hogy békeakaratunknak az egész világon erős hanggal, adjunk kifejezés1. 
A mi békegyűlésünknek az a feladata, hogy egységesen, ingadozás nélkül 
emeljük fel tiltakozó szavunkat a háboríts gyújtogatok ellen. Csak az kell, 
hogy mindenki egyet akarjon és akkor a sok cseppből áramló óceán lesz, 
írni képes lesz megálljt kiáltani a háborús uszítók Imdánsik." 

Ezután megkéri Lontay elvtársat előadásának megtartására. 
Alábbiakban részletet közlünk Lontay elvtárs beszédéből: 

Értelmiségünk mutasson példát a békeharcban i s ! 
Itt t é rhe tünk rá az értelmiség 

más ik fe ladatára a békeharcban. 
Kz pedig a pé ldamuta tás . Pé ldamu
ta tás — azaz a tanulási lehetőségek 
lelki ismeretes felhasználása, hasz
nosítása — a külpolit ikai i smeretek 
elsaját í tásában is. Távol álljon tő
lem, hogy én most egy külön stú
diumot a jánl jak önöknek, kedves 
e lv társak ,de hadd tegyek fel egy 
kérdést . Vájjon, ha önök k ikerül 
nek az -é le tbe és emberek dolgoz
nak majd az önök kezei alat t , 
olyan emberek, ak iknek keve ^ebb a 
szakmai, politikai k é p z e t t j ü k , 
akik nem végeztek egyetemet, '.s-
kolákat, vájjon ezek az e m i e r e k 
nem fogják-e joggal elvárni , hogy 
a mérnök, az üzemvezető, a tudo
mányos ku ta tó a külpoli t ika, a bé
ke és a háború kérdéseiben is el
igazítást adjon nekik? Elképzelhe
tő-e ma olyan tudós, aki szobájába 
zárkózva él és nem vesz tudomás t 
arról , ami a nagyvi lágban tör té
nik? ö n ö k bizonyára azt fogják 
mondani , hogy igen, vannak még 
ilyen értelmiségiek és ta lán neve
ket is sorolnának fel. Lehet, hogy 
vannak , egész biztosan vannak 
még ilyen értelmiségiek, de ( 'nők
től, a népi demokrácia fiatal ér tel
miségétől nem ezt vár ja a nép. 

Azt várja, azt követeli, hogy 
az új magyar értelmiség, a fia
tal mérnök, orvos, pedagógus, 
jogász, a békeharc ezen a terén 
is segítsen az egyszerűbb embe
reknek abban, hogy jobban el
igazodjanak a külső világ dol

gaiban. 
Thomas Mann mondotta , hogy a 
háborúról írni könnyű dolog, m e r t 
ott mindig tör ténik va lami — az 
igazi író próbája a szürke hétköz
nap : mit tud abból megmuta tn i , 
i rodalommá emelni. így vagyunk 
valahogy a békeharc mindennap
jaival is. Ér te lmiségünk nem min
dig talál ta meg a formáját a folya
matos napi békemunkának . Azt 
mondják, hogy az üzemi munkás 
nak ..könnyű", hisz magasabb szá
zalékot teljesít, s ezzel is védi a 
békét. Ta lán emlékeznek rá. mi
lyen útkeresésen men t keresztül az 
érfelmisés napi békemunká ia : vol
tak hivatalok, ahol a szobából ki
menet lecsavar ták a lámpát . s 
máris békeharcos te t tnek nyilvání
tották. Kétségtelen, hogy az á r a m -
takarékosság, a munka jó elvégzése 
is á l lamunk erősödését és ezen ke
resztül a béketábor erejét szoleál-
ja. de a békemozgalomnak még-
r°jn ez az elsőrendű feladata. 

Békemozgalmnnk nem zárkő
zik el az ország életétől, a kül
politikai agitációt nem tekinti 
öncélnak .hanem eszközvek. se
gítőnek- n szocializmus építésé
hez, a párt- és kormányhatáro-

Mit vár a békemozgalom az ér
telmiségtől, önöktő l , az ország új 
értelmiségétől, amely ma még az 
egyetem padjaiban tanul , de hol
nap már erőművet tervez, gyárai 
és lakóházat épít, gépeket ad a me
zőgazdaságnak, tanít, gyógyít al
kot? És á l ta lában mi a szerepe, 
feladata egy népi demokra t ikus or
szág békemozgalmában, az ér te lmi
ségnek? Ugy gondolom, elsősorban 
az, hogy tudásával , nagyobb poli
tikai és szakmai tájékozottságával 
segítsen hozzá a békemozgalom, 
nagy célkitűzéseinek megvalósítá
sához: . 

a külpolitikai ismeretek ter
jesztéséhez, népünknek a nem
zetközi életben való tájékozott

ságának fokozásához. 
A külpoli t ika nagy vonalaiban, a 
béke és a háború erőinek mérkő
zésében, a világpolitika a lakulásá
nak eszmei mozgatóiban tájékozott 
lehet többé-kevésbé mindenki , a<i 
újságot olvas, aki valamilyen okta
tásban résztvesz. De ahhoz, hogy 
ez a tanul t anyag élet té váljék, 
hogy a sajtó és az oktatás néha 
múlhata t lanul sok ismeretanyagot 
feltételező szövege, könnyen é r the 
tő élmény legyen, hogy emberkö
zelbe kerüljön a legegyszerűbb em
berekhez is, abban igen nagy része 
lehet — és kell, hogy legyen — a 
tanul tabb, többet tudó ember ma
gyarázó szavának, felvilágosító 
munkájának. Hány olyan ember 
van, aki elvben t isztán látja, 
mondjuk a távolkeleti helyzetet, de 
nincs a fejében a tajvani, tenger
szoros térképe, nincs t isztában az 
alapvető stratégiai körülménvekkel 
és ezért nem érti ipazán pvaknrla-
tilag is a nemzetközi helyzetet. 

A mi feladatunk, az értelmi
ség feladata, hogy a békemozga
lom által kezdeményezett országos 
méretű külpolit ikai iskolázásban 
ott legyünk mindenhol és akár 
egy térképen megmagyarázzuk a 
Penghu szigetek stratégiai helyze
tét és ezzel kapcsolatban a Kínai 
Népköztársaság politikáját, aká r a 
nép nyelvén e lmondiuk az atom
energia békés felhasználásának 
távlatait. 

Az értelmiségre, a fiatal és idő
sebb értelmiségre egyaránt 
az a feladat vár, 
hogy — ki-ki elsősorban az 
általános kérdésekben is okos 
szóval, a tények erejével, a tu
dás fegyverével — mondjuk ki 
bátran — agitáljon a béke ügye 
mellett, megmagyarázza a nem

zetközi helyzet változásait. 
. De honnan tudjuk mi, magunk, 
t akik nem foglalkozunk hivatássze

rűen külpoli t ikával, földrajzzal, 
stratégiával — kérdezhetné valaki . 

Tudományos kutatómunka 
Egyetemünkön 

Egyetemünk tanszékei az okta tó és nevelő m u n k a mellet t nagy 
figyelmet fordí tanak a tudományos ku ta tómunkára . Előbbi számainkban 
beszámoltunk több tanszék tudományos kuta tó munkájáró l . Egy mulasz
tásnak teszek eleget most, amikor felkeresem a Fémkohászat i Tanszé
ket, ahol a múl tban és jelenleg is ta lán a legtöbbet foglalkoznak tudo
mányos kísér le te ' :k : ' . Megkérem 

M 

Dr. HORVÁTH ZOLTÁN 
elvtársat , a Fémkohászat i Tanszék vezetőjét , a műszaki tudományok kan
didátusát , ismertesse a tanszék kuta tó munkái t . 

„A Fémkohászati Tanszéken az utóbbi 3 évben a következő kutatási 
témákkal foglalkoztunk: 

1. Az urkuti mangánérc feldolgozásánál keletkező meddő mangán
tartalmának kinyerése vasgálicos oldattal való nyirkosítás és szulfatizáló 
pörkölés útján. 

2. Kísérletek a nemesiszap szeléntartalmának kinyerésére, a hazai 
szelénszükséglet egy részének a fedezésére. 

3. A vasban és kovasavban .dus szőci bauxitnak mágneses pörkö
léssel és a vörösiszap mágneses szeparálásával kombinált Bayer-eljá-
rással való feldolgozása. . 

A. Az urkuti hidrociklonos meddőnek használt Lux-massa jelen
létében végzett szulfatizáló pörkölése. 

-5. Elektrr.t: ' -' ey. vihető tisztaságú mangánoszvlfátos oldat előállí
tása az urkuti hidrociklonazásból származó 'meddőből. 

6. Az urkuti karbonátos mangánércből elektrolízishez vihető tisz
taságú manganoszulfátos oldat előállítása. 

7. Azúr.kúti karbonátos mangánércből ferromangángyártáshoz 
•vihető összetételű mángánkéneskő előállítása. 

Amint ebből a felsorolásból is látható,,'a kisérlelekkeV a jelenleg 
még nem hasznosított szelén-, alumínium- és mángántürtálmú nyers
anyagok feldolgozására iparkodtunk megfelelő eljárást kidolgozni. Kísér
leteink minden egyes esetben eredményre vezettek, úgyhogy ezek a té
mák laboratóriumi méretekben kidolgozottnak tekinthetők. A 4. témá
val kapcsolatban a tanszéken a Fémipari Kutató Intézettel együttmű

ködve nagylaboratóriumi kísérleteket is végeztünk. A kísérletek eredmé
nyeiről minden esetben jelentést küldtünk a Magyar Tudományos Aka
démia Műszaki Tudományok Osztályának és ezenkívül ezekről hat cikk
ben számoltunk be a Kohászati Lapok, az Akadémiai Osztályközlemé
nyek, illetve az Acta Technika hasábjain. 

A felsorolt kutatási témákon kívül a tanszék minden alkalma
zottja egyéb tudományos munkát is végzett. Ezt mutatja az, hogy az 
utóbbi három évben öt könyv és tizenhat cikk jelent meg, illetve van 
nyomdában, a tanszéki dolgozók munkájának eredményeképpen. 

A tanszéken minden oktatónak jelent meg legalább egy cikké á 
szaklapokban. 

A..kísérletek közben használt berendezések nagy része a tanszéki 
műhelyben készült, kis részét pedig a tanszék tervei szerint készíttet
tük el. • , . • • , - . , ' • • • • • . . . • • • . . 

A végzett kutatómunka elismeréseként az utóbbi három évben a 
tanszék dolgozóit az Akadémia öt ízben részesítette jutalomban. 

Jelenleg a Fémipari Kutató Intézettel együttműködésben-hazai 
bauxitjaink fizikai vizsgálatával és az. általunk ..előállított • mangano
szulfátos oldatnak elektrolitmangánra való feldolgozásával foglalkozunk. 

A tanszék adjunktusa, Fekete IMSZIŐ rövidített aspiranturán visz 
részt. Ezzen a munkájában már csak szakmai vizsgájának letétéle és 
kész értekezésének megvédése van hátra" — fejezi be nyi latkozatát dr. 
Horváth Zoltán elvtárs . . . • • •• • - . . 

BURNÓCZKY . 
tanársegéd e lv társsa l a laboratór iumi helyiségekbe lépek be. A mangán-
szulfátot előállító berendezések üzemben vannak . Megtudom azt, hogy 
Magyarországon ezt a vegvszert je lenleg sehol nem áll í t iák elő ilyen 
tisztaságban. Ezzel az előállítással é r t ékes va lu tá t t aka r í t unk meg, mond
ja Burnöczky elvtárs . A maneánszulfá tot a hazai gyógyszeriparban is 
Mhaszná l iá ' - . A tanszák- ioloplow 150 kg ««nd»ló<;t í-arvrvH a Gvrtevsror-
alarjanyag Készletező Vállalattól . A tanszék íerv tudományos munká ia 
orpdményeként közvetlenül is hozzájárul a közszükségleti cikkek *er-
n-ielékenvséeének e m e l t é h e z . Kiváló eredménveik alkalmából üdvözöl-
iük a Fémkohászat i Tanszék dolgozóit és k ívánunk érérfrpi5.nv»Vber< 
gazdag kuta tás t . 

zatok végrehajtásához. Béke
mozgalmunk legfőbb célja 
mégis a külpolitikai tájéko
zottság fokozása, az. hogy né
pünk minél többet tudjon a vi
lágról, minél jobban megsze
resse a világ népeit, s ez a tu
dás növelje a, felelősségérzetet 
és erővé, helytállássá váljék 

benne. 
Az értelmiség számára ez a béke
mozgalom mindennapi munká ja : 
gyűléseken, vaev kötetlen formá
ban plhfv&tfotyH »7 ' eir,1***,*v -̂-k (̂ 
elvinni mindenhová a tudást , a 
szellem világosságát, s odahatni , 

hogy ez a tudás erővé váljék. Ha 
ezt megteszi, e lmondhat ia . hogy jó 
munká t véeez a béke érdekében. 
Lontay elvtárs nagy faps-al foga

don beszéde után KESZLER JÓZSEF 
elvtárs emelkedett szólásra p's javas
latot fett az egyetemi békebizottság 
füg.iair". vnlnmhit n. városi békeerle-
kezlet küldötteire. A választás eredmé 
nyeképpen az egyet "mi békebizottság 
tagjai lettek: Dr. BOGNÁR JÁNOS. 
az egyetemi hékebizo'ffág elnöke. 
KÓRÖDT LJS7.TS>. a békebizottság 
titkára, ZORKÓCZI fífír.A professzor 
elvtárs. MTJRGTIY 'KLÁRA GYÁNI 
KÁROLY. VÁGÓ ILDIKÓ. NIKODE-
MUSZ ANTALNE, SZABÓ SÁNDOR 

EGYETEMI HÍREK 
Február 1-én az évkezdéssel kap* 

csolatos tudnivalók ismertetése, a 
szükséges adminisztrációs ügyek le
bonyolítása, valamint a tanulóköri 
átrendezések nyertek lebonyolítást. 
így sikerült a zavartalan évkezdést 
biztosítani. 

Február 5-én, a megyei DISZ-
karneválon egyetemünk részéről 
185-en vettek részt. 

• -
Február 10-én a Megyei Pártbi

zottság és a Miskolci Városi Pártbi
zottság az egyetemen • értekezletet 
hívott össze, melyen résztvettek a párt 
kénviselőin kívül' az oktatásügyimi-' 
nisztérium, a városi tanács, a nagy
üzemek, a szénbánvászati tröszt, a 
fcorsodmegyei épitővállalat és az 
e lvetem képviselői. Az értekezlet 
célja az egyetem kapcsolatainak 
szorosabbá fűzése a várossal és ^ an* 
nak megállanitása, milyen módon 
kanhat segítséget ervetemünk pro-* 
blémáinak megoldásában. 

Félévi 
vizsgaeredményeink 

Még folynak az utóvizsgák egye-
temünkön. A félév munkáját l e 
mérő végleges mutatók csak feb* 
m á r végén alakulnak ki. Mégis, 
jellemző képet adnak a félévről, az 
utóvizsgák letétele nélküli szá
mok. Ezekről a következőkben 
számolunk be. 

A félévi vizsgák során hallgató^ 
Inknak 12.592 vizsgát kellett léten-* 
niök. Az eredmények százalékod 
megoszlása a következő: jeles 9.1 
százalék, jő: 17.8 százalék, közepes: 
21.3 százalék, elégséges: 28 0 szá
zalék, elégtelen: 14 5 százalék, el* 
maradt vizsgák: 2.1 százalék. A» 

egyetem átlageredménye: 2.19. 
Az egyes évfolyamok az alábbi 

eredményeket érték el: 
I. éves bányamérnök évf. 2.8 

II. éves bányamérnök évf. 2.8 
I. éves kohómérnök 

II. éves kohómérnök 
III. éves kohómérnök 
IV. éves kohómérnök 

I. éves gépészmérnök évf. 2.84* 
II. eves gépészmérnök evf. 2.53 
III. éves gépészmérnök évf. 2.73 
IV. éves gépészmérnök évf. 2.89 

évf. 2.11 
évf. 2.94Í 
évf. 2.99 
évf. 3.1S 

„Hú?6Uislce"-*iállítás 
Nemrégiben rendezte meg a „Hú-í 

zótüske"-szerkesztőség és az egye
tem kéoznművé^ot j Iröre a szak
szervezet ku l tú r te rmében a „Huzó^ 
tüske"-kiáll í tást . . A kiáll í tás célja 
egyrészt az volt. hogy azok is meg
ismerkedhessenek a „Húzótüske" cí-l 
mű humoros évkönyv tartalmával* 
akik a korlátozott nólrlányszám 
mia t t nem lehetnek boldog „Húzó* 
tüske" tulaidonosok. másrészt t anu l 
ságos volt „gyártástechnológiai** 
szempontból is a kiáll í tás, mer t v é 
gig lehetet t követni, hogyan készült 
a . .Húzótüske". Valamennyi rajz, 
eredetije, a színes képek négyszínű 
levonatai, valamennyi klisé, kefele
vonat, sőt még a kohászok és az L 
éves géoészek kedvéér t egv igazi 
húzótüske is megtekinthető volt a 
kiállításon. Naay sikert a ra t tak a hí-" 
res „Villámok", ezek közül egyik
másik „jobb volt. mint újkorában"., 

A kiáll í táson meghirdete t t „nyers-* 
anyag ' ' pályázat győztese 

Vida András G/207 
hallgató, akinek a díszes kötésű 
..HiízAtfjskét* naDokhan adták át. 

elvtársak. Egyetemünk hallgatói A-ö-
zül a békebizottság tágjai lettek: 
MARTON KORNÉL IV. éves kohó-
mérnöhhnUgrrtö, Rákosi' ösztöndíjas, 
KOVÁCS FERENC IV. éves gépész-
mérnökhallgató és KIM DON JO.V 
III. éves gépészniérnökl'.nllgaió elv
társak. Közülük 10 eh-tnrsat megvá-í 
osztottak n városi békeértekezlelre. 
F,z a Irfl'eshanaű hékenaaygyűlés 
Zorkóezi Béla professzor elvtárs záró" 
szavaivnl ért véget. Egyetemünk dol-
aozóinak, hallgatóinak. tanárainak 
békevápvá.ról tanúskodik az. nogy a 
nagygyűlés megkezdése napjáig egye
temünkön mindenki egységesen alá-' 
írta a békeiveket-. 
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PARTELET 

A pártszervezetek taggyűlései elé 
FEBRUÁR 23-AN TARTJAK 

pát tszervezeteink a félév első tag
gyűléseit. A kommunis ták tanács
kozásainak rendkívül nagy jelentő 
ségük van az új munkaszakasz kez
detén. Az elmúlt időszak reális é r 
tékelése, a jövő feladatainak meg
határozása teszi i lyenné taggyűlé
seinket. 

Az elmúlt félévre n e m kell szé
gyenkezve visszanéznünk. 

A kommunis ták helytál l tak a 
pár t és a kormány új célki tü/é-
sernek. 9 felsőoktatás színvonal
lá emelésének megvalósítása 

közben. 

Saját tanulmányi e redményeik Je
lentősen fejlődtek, két IV. éves év
folyamunkon meghaladják az é«" 
folyamok tanulmányi átlagát. Siker 
resco dolgoztak pártszervezeteink 
a félév közben jelentkező csügge
dés, oersoekt ivát lanság. bizalmat
lanság ellen is. A kommunis ták 
voltak azok, akik elsősorban v i s 
szaverték a túllicitálok hangját . 
akik a helyzet és a jövő reális ér
tékelésére, a pár t és a korma nv 
iránti bizalom jegyében folytatott 
szorgos m u n k á r a taní to t ták hal l
gatóinkat. Nem kis szerepük van a 
kommunis táknak a hallgatók álta -

lános, emberi magatar tása , í«lle-
mének forrpáiáa-q területen sem. 

AZT AZONBAN KORÁNTSEM 
mondhat iuk el. hegv par t tagjaink 
hiba nélkül dolgozlak, hogy ne ma
radt, volna tennivaló bőven e fél
évre is. A felzárkózás, ami ~ 
munis ta hallgatók t anu lmányi m u n -
ká iában tapasztalható, korántsem 
áltailáinos. Vannak kiválóan doleozó 
párt tagjaink, olyanok, akik élen
járnak 9. Tanulmányi munkába , pé ' -
dát adnak szorgalmukkal és ered
ményesen dolgoznak a mozgalom
ban is. 

Vannak azonban még m a is 

jócskán, akik nem feszitik meg 
minden erejüket azért, hogy a 
pár t tagság egésze követendő 
példa legven a pár tonkívül i 

hal lgatók számára . 
Nem használ tuk ki maradék nél
kül azokat a lehetőségeket sem. 
amelyek politikai feladataink mag
valósítása, nevelőm-unkánk közben 
.••/lódnak. A hallgatóság egészében 
növekvő politikai igényesség nem 
találkozott minden esetben a pár t -
taigoik vitakészségével, a türe lmes . 
magvarázó szóval, egységes állás-
foatelásfisl. A kommunis ta hallga
tok nem egy esetben passzív szem
lélői vol tak ennek & jelenségnek. 

Azt sem mondha t juk el, hogy 
r>á rfíaprságunk esrvségesen, 
minden erejével segitetto volna 

DTSZ-szervezeteinket, 
feladatainak megvalósi tása közben. 
Pedig az a feltétlen bizalmat mu
la tó megbízás. Dimelível a pár t a 
politikát munká t a hal lgatók kö
zött elsősorban a DISZ-re bizta, 
?2v'!<t 'ár a kommunis ta hallgatók 
segí tés inek sürgetésével in az if" 
jusáei szervezet felé. 

A TA GGYÜÍ.ESŐKNEK foglal-
t .r / ' i i kel] a kommunista, t anárok 
munkájával is. A tanár központi 
alakja az eigyetem életének s kü
lönösen annak kel l lennie a kom
munis ta t aná r a lak iának . A kom
munista oktató akkor végezheti 
ered-méavesen munkájá t , ha a szak
májával kapcsolatos kérdéseken 
túlmenően ismeri a hal lgatók sok
rétű, szerteágazó kérdései t és a 
íöbbtudású nevelő, az idősebb elv
társ hangi/jn segit ezek megoldásá
ban. 

E félévben feltétlenül törekedni 
kell a r ra . hogy a kommunis ta 
t anárok közelebb kerül jenek 

hallgatóinkhoz, tevékenyebb té 
nyezői legyenek nevelésüknek. 

P e a kommunis ta tanárok, a tanár i 
pártes^'nortok életét h iba lenne a 
hallgatók közötti m u n k á r a korlá
tozni. A kommunis t a t aná roknak 
kell elsősorban azoknak lenniök, 
akik következetesen, a túlzások el
len fellépve hala.dnak e!6re a pá r t 
fn1..>" ",.> ^iá<---ir-* 'rf>1V>epl a t OS c é l k í t t í " 
zéseinek megvalósítása út ján, akik 
,.,,-,-;•!. <-uvi-,i okta tó inkat is a he-
]-v'̂ cr fnA*lv9.nre>fjr f e l t á r á s á b a n . 

A tas!«völé#eknek foglalkozniok 
kel! a pártszervezet életének kérdé-
c^iv.^ i«. Hogyan segítet ték e 'ő a 
pár t tagokat n taggyűlések, a cso-
,,.-.-; ••"-->' o-.;,N> Ĵr £<; a pépnevelőér-
t » k 0 7 v t e k n feladatok megoldása 
közben? Csak ogvet ragadjunk k i : 
a pártesoportok tevékenységét. 

A nártcsoportok még máitr sem 
vál tak a párt*1"*, alapvető for

májává. 
Nagyon sokszor csak a vezetőség 
adta kérdéseid megtárgyalására , 
ezek végrehaj tására szorítkoznak. A 
Pártesoportok neen keresik saját 
nviT»<mterf"e*íiVín a faladatokat, 
pedig ezeket jórésziben az élet dik
tálja. A csoportok hiányos m u n 
kája eredményezte azt is, hogv a 
párffagság ngv kis rés?e legelemibb 
feladatainak, a tagdíjfizetés és át 
Jelentés kötelezettségeinek is hiá
nyosan tesz eleget. 

E FEEEVBEN KOMOLY fel
adataik vá rnak pár tszervezeteinkre, 
a nárfópjtés területén is. 

ErSsi 'sük n á r t u n k a t R t anu l -
mánvl és társadalmi munká'*an 
élenjáró, lelkes, a pár t politi
ká jának megvalósí tásáért küz

dő n iSZ- tagokka l . 
Neveljük belőlük a pár t u tánpót
lását, üzemeink legön tudatosabb, 
li"gharcosabb fiatal műszaki veze
tőit. 

flz iffüságl egység megteremtéséért 

Kogyeo íllnak az utóvizsiák a bánya- és kotóoiérni? laron? 
Az elmúlt vizsgahónapban 

lanul nagy volt a bukási százalék és 
a halasztott vizsgák száma, főleg a 
II. éves bányász, de méginkább a 
III . és IV. éves kohász évfolyamo
kon. Azonban e két évfolyam gyen
ge eredménye különösen szokatlan, 
mert az előző tanévekben alig-alig 
akadt elégtelen vizsga IV. éven. 
Voltak olyan tankörök, amelyek egy 
tárgyból vizsgájukat háromszor ha
lasztották el és ennek el lenére a 
legutóbbi napokig még mindig nem 
számolták fel azokat. 

Mivé] a hivatalos vizsgahőnap ja
nuár 24-ig tar to t t és 24-től február 
l-ig szünet volt, azt vá r t am, hogy 
február első hetében tömegesen fog
nak utóvizsgázni hal lgatóink. Vá •-••• 
kozásomban nagyon csalódtam, rr~v\ 
például a III . éves bányászok kSaül 
a cca 60 matemat ika utóvizsgáiból, 

február 12-ig bezárólag összesen 
9 hallgató jelentkezett utóvizs

gára. 
Ezt azért is aggályosnak találom, 
mer t a 60 hallgató közül 38 van 
olyan, akiknek a ma tema t ika utó
vizsga melleit fizikából is van utó
vizsgájuk és fizikából csak akkor 
vizsgázhatnak, ha matemat ikából 
már levizsgáztak. 

Ezt tudták hallgatóink idejében és 
még külön figyelmeztettük is őket 
erre. Nem akarom ezen sorokkal 
hal lgatóinkat dorongolni, de kényte
len vagyok a tények a lap ján leszö
gezni, hogy a t anu lmányi fegvelem 
a karon nem a legmegnyugtatóbb. 

Erre muta t az a tény is, hogy a 
j anuár 24-e és február l -e közötii 
szünetről késéssel jöt t vissza hal l
gatóink egy része. 

Furcsának ta lálom például azt, 
hogy szép számmal vannak hallga
tók, akik a részükre számfejtett szo
ciális támogatást a mai napig nem 
vették fel. Miér t? Aiér t mer t a tá
jékoztatón n e m vol tak ott, nem tud
ták, hogy kapnak támogatás t és 
annyira nem törődnek saját maguk
kal, hogy nem já rnak u tána a saját 
ügyeiknek. 

A fegyelem lazaságára jellemző, 
hogy a íélév-eleji hiányzók száma 
sok volt. 

Visszatérve az utóvizsgákra, a kö
vetkező figyelmeztetést, szívleljék 
meg hal lgatóink: 

Az utóvizsgaidőszakból még két 
hét van hátra. Nem sok idő. Teljes 
eredményt csak akkor érhetnek el, 
ha minden percet kihasználva, szo
ros terv szerint igyekeznek adóssá-, 
gaikat felszámolni és mindenki úgy 
dolgozzék, hogy február 28-a után 
s; • •mnrarí.ion utóvizsgája. 

i:"i tudom, hogy nem könnyű fel
adat -lőadások és gyakorlatok láto
gatási mellett felkészülni utóvizsgá
vá, azzá! is t isztában vagyok, hogy 
lichéz beosztani a rendelkezésre ál

ló kevés időt úgy. hogy elég legyen 
például há rom utóvizsga letételére, 
különösen akkor , ha valaki úgy kal
kulál , hogy ha nem sikerül az első, 
maid sikerül a második, Ez teljesen 
hibás számítás Up:y kell a vizsgára 
felkészülni és úgy kell annak neki

menni, hogy ha törik, ha szaka i , 
ennek pedig sikerülnie kell. 

Még egyet: Nem elég tanulni , gon
dolkodni is kell! Kevesebbet izgu'ni 
és többet gondolkodni a vizsgán és 
akkor a siker nem marad el. 

Szabó Miklós 

Gondofalok a III. éves 
gépesst-évfolyam utóvizsgáiról 

Az elmúlt vizsgaidőszakban jóko-
i'a adag lüóvizsga-terhet szerzett év
folyamunk és ezt, még most is von
szol;,:;. Különösen a fizika, lengés
tan és mechanizmusok és gépek el
méle te tárgyakból adódik ezeknek 
az utóvizsgáknak a zöme. de köztük 
a többi tá rgyak is képviselve van
nak. 

Időközben megkezdődött a II . fél
év is és természetszerűleg egyre fo
kozódik az évfolyam tanulmányi ter
helése. Megjelennek a különböző ha
táridők, gyűlik az előadásokon le
adott i smerethalmaz. 

Aki egy kicsit is józanul gon
dolkodik, az belátja, hogy az 
UV-k komolyan há t rá l t a tnak 

bennünke t . 
Az utóvizsgákat fel kell számolni és 
ettől a felesleges kolonctól meg kell 
szabadulni. Ez most a mi dolgunk. 

Nézzük csak, milyen kérdéseket 
kell f igyelembevenni egy utóvizsgás
nak. Pl . „a tanulmányi m u n k á m a t 
milyen a rányban osszam el az u tó
vizsgára való készülés és a folyó 
előadási anyaggal való lépéstar tás 
közöt t?" Mindket tő mellet t szólnak 
érvek és el lenérvek. Természetesen 
azt az ideális esetet tételezzük fel, 
amikor az utóvizsgát komolyan ve
szi az illető. Mer t — és ez a második 
kérdés — akadnak olyanok, akik 
„Ha szerencsém van, úgy is leme
gyek, ha nincs, akkor meg minden 
h iába" nézet á l láspont jára helyez
kednek. 

A gyakorlat , az utóvizsgák tapasz
talata ezeket az elképzeléseket rend
szerint áthúzza és azoknak ad iga
zat, akik abból indulnak ki, hogy 
egyszer alaposan átveszem az anya
got, mer t így biztos sikerülni fog a 
vizsgám. 

Ugy gondolom, ta lán a legcélsze
rűbb megoldás most, minden erővel 
az UV-k letételére törekedni . Ennek 
a szemszögnek igazát bizonyítja 

Pet i Endre , Korán Gyula 

és még sok más hallgató sikeres vizs
gája. Nagyon fontos az, hogy bá t 
ran és önbizalommal menjünk el az 
utóvizsgákra. Idegeskedni nem ér

demes és jó lenne, ha a hátralékos 
hal lgatóinkat bará ta ik , t anulókör tá r 
saik segítenék, bá tor í tanák i 'yen 
szempontból is. 

Törődjön a tanulókör azzal, hogy 
vannak UV-k. Ha egymással is törő
dünk, könnyebben és jobban megy a 
munka Gondolkodjanak el e»y ki
csit, akik eddig kényelmes.kedtek és 
azok ;•;. akiknek eddig még eszükbe 
snrn jutott, hogy bará t juknak talán 
UV-ja van és nehézségekkel küzd. 

Gondolkozzunk ezeken a dolgokon 
és ne vesztegessük el az időt. Min
den félévnek megvan a maga te rhe 
és még igen sok feladat áll e lőt tünk, 
amikor időre, energiára és kedv ie 
les? szükség. Amíg pedig UV-k van
nak, ev.pkhen mindig hiánv van. 
Számoljuk fel az UV-kat e lv társak! 

SALÁNKI J Ó Z S E F 
G/307 

Egyetemi hallgatóink fejlődését 
nagyban elősegíti az üzemi és közép
iskolás fiatalokkal való kap 
ku-.iakítása. Enne:.- kere tében mód 
nyílik a r ra , hogy hallgatóink meg
ismerjék az if júmunkások életét, 
problémáikat , barátságot a lakí tsa
nak velük a kul tár - és srtorttalál-
kozokon keresztül . Ez a kapcsolat 
az üzemi fiatalok számára is ige:: 
jelentős eredményeket hozhat. 

A December 4. Drótmüvek cs a 
Cementgyár DISZ-szervezeteivol 
már megteremte t tük a kapcsolat 
feltétéleit, a Lenin Kohászati Mű
vek és a. DIMAVAG DlSZ-szerve-
zctcivcl tör ténő kapcsolat felvétett 
folyamatban van. Itt közöljük a 

nber 4. Drótmű DlSZ-szerve-
zetének levelét I II . éves gépésze-
inkSíCz. 

Levél a lll. éves gépészekhez 
/M ég nem ismertek bennünket és valószínű, hogy nem is igen sokat 

* - / " hallottatok rólunk eddig. 
Ezt a levelet éppen azért írjuk hozzátok, hogy létrehozzunk az 

egyetemi Hl. éves gépész DISZ alapszervet és a December 4. — Drót
művek (Drótgyár) DISZ szervezete között egy egészséges kapcsolatot, 
amely úgy az egyetemi fiatalok, mint a gyár fiataljainak munkáját, re
méljük nagy mértékben elő fogja segíteni. 

Őszintén meg kell mondanunk, hogy DISZ szervezetünk addig nem 
töltötte be azt a feladatot, amelyet a magyar ifjúsági szervezetnek be 
kell tölteni az üzemi fiatalok körében is. Ezt a megállapítást tette 1955. 
január 17-én tartott vezetőség és küldöttválasztó taggyűlésünk is. Tag
gyűlésünk részletesen elemezte a gyári DISZ szervezet eddigi munká
ját és fiataljainknak a taggyűlésen az volt a véleménye, hogy a DISZ 
szervezet eddig nem nyújtotta számunkra azt a színes és tartalmas szer
vezeti életet, amelyet fiatalságunk joggal elvárhat a DISZ-től. Fiatal
jaink fölvetették azt a problémát is, hogy a gyárban folyó termelési 
munkára a DISZ szervezet nem mozgósította a fiatalokat olyan mérték
ben és olyan tormában, amelyben fiataljaink megmutathatták volna azt, 
hoqy a mi ifjúsáaunkban van ern .amely meg tud oldani nehéz felada
tokat is. A. taggyűlésen sokféle kívánság és javaslat hangzott el szerveze
ti életünk megjavítása érdekében. Ezen a taggyűlésen résztvett az egyete--
•mi DISZ bizottság kiküldötte is. A kiküldött elvtárs az egyetemi 
DISZ bizottság nevében vállalta azt, hogy kulturális segítségei, szakmai 
segítséget és más egyéb területen is segítséget ad a drótgyári fiatalok
nak. A kiküldött elvtárs hangsúlyozta azt. hocy szükség van arra, hogy 
a munP:ás fiatalok, így konkréten a mi gyárunk fiataljai és az egyetemi 
fiatalok között eay egészséges kapcsolat alakuljon ki. Ezt a segíteni-
akarást a taggyűlésen mépjelent fiatalok örömmel fogadták, remélve 
azt. hogy ezáltal szervezetük, munkája a következő időkben sokkal ered
ményesebb lesz. A taggyűlés után több gyári fiatal véleményét kértük 
ki a két szervezet közötti kapcsolat megteremtését illetően. Így pl. Szűcs 
László ifjú esztergályos, valamint Tornai Gizella, Ládi Júlia próbatermi 
ifjúmunkások véleményét. Mind a három elvtárs véleménye egy volt: „sze-
retnénk megismerni, az egyetemi ifjúság életét, szeretnénk, ha megismer
kednének ők is munkánkkal, a dolgozó fiatalok életével, segítenének 
abban, hogy minél eredményesebben végezzük el termelőmunkánkat és 
hogy minél hasznosabban, tartalmasabban tölthessük szabadidőnket". 

A taggyűlésen elhangzottak, valamint a fiatalok véleménye alap< 
ián felkerestük az egyetemi DISZ bizottságot és abban állapodtunk meg, 
hogy az egyetem valamelyik DISZ szervezetével felvesszük a kapcso
latot. Az egyetemi DISZ bizottságnak az volt a javaslata, hogy belátá
sunk szerint válasszuk ki azt az alapszervet, amellyel a továbbiakban 
együtt akarunk dolgozni. 

/M i arra gondolunk, hogy a III. éves gépész díszistákkal fogiuk 
>~ " - felvenni a kapcsolatot. Ugy gondoljuk, a III. éves gépész DISZ 
alapszervnek nem lesz Icifogása a két alapszerv kölcsönös kapcsolata 
ellen. Reméljük a III. éves gépész alapszerv fiataljai mindent megtesz
nek annak érdekében, hogy a két alapszerv DISZ munkája minél jobb 
és eredményesebb legyen. Ugyanakkor tartani kívánjuk a kapcsolatot 
az egyetemi DISZ bizottsággal is. 

A. taggyűlésen elhangzottal: alapján a közeljövőben a következő
ket szeretnénk megvalósHavl a TII. éves gépész DISZ alapszerv, valamint 
az egyetemi DISZ bizottság segítségével. 

1. A December 4. Drótművek február hónapban tartja Élüzem-
avató ünnepségét, melyre meghívja a 111. éves gépész DISZ alapszerve
zetet, valamint az egyetemi kullúrgárdát. 

2. Március 26-án, szombaton egy egész délutánt és estet betöltő 
sport- és kultúrműsor keretében drótgyári ifi és egyetemi ifi találko
zót rendezünk. 
. . . . . 3 i Májusig egy-egy természettudományi, szakismertető, politikai és 
ifjúsági problémát érintő előadástartást kéjünk az egyetemi DISZ szer
vezettől. 

4. Több kultúrest rendezése az egyetemi és drótgyári kultúreso-
port részvételével, gyárunkban, valamint az egyetemen, ha erre mód és 
lehetőség lesz. 

Továbbá szeretnék gyárunk fiataljai, ha a III. éves gépész DISZ 
alapszervvel, esetleg más alapszervek bevonásával is. megszerveznénk 
közös kirándulásokat. 

Szervezetünk lehetővé teszi azt, hogy az egyetemi ifjúság szakmai 
tudásának kibővítése céljából látogatást tehessen gyárunkban több al
kalommal. 

_ Gyárunk fiataljai szeretnék, ha az itt fölvetett problémákat meg 
tudnánk oldani közösen, mely mindkét szervezet munkájának megjavu-
lását eredményezné. 

Reméljük, az egyetemi DISZ-fintalok, elsősorban a III. éves gé
pész DISZ alapszerv minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, 
hogy ez az enészséges kapcsolat új tartalmat vigyen mind a két alap
szerv munkájába. 

December 4. Drölművck 
DISZ szervezete. 

A IV. kohászok lelkesen készülnek 
a DISZ-kongresssusra 

Az egész ország ifjúsága jobb és 
eredményesebb munkával készül a 
DISZ I I . kongresszusára. Éppen ezért 
mi, egyetemi hallgatók is terveíge-
tünk ezekben a napokban, hogy ho
gyan készüljünk méltóképpen a DISZ 
kongresszusra. 

Mielőtt terveinkről beszélnénk, szük
séges, hogy értékeljük a IV. éves ko-
hászévfolya.m eddigi munkáját . A 
kohómémöki ka r tanulmányi téren 
eddig mindig élenjárt.. Az egyetem 
leeűobb évfolyama eddig — 1 év ki-
vételév*] — a IV. éves kohászcvfo 
lyam volt. Amikor mi IV. éx'esek let 
tünk, legfontosabb feladatunknak te
kintettük megtartani azt az elsősé 
ffet, amelyet elődeink harcoltak ki 
Most, egy újabb félév lezárása után 
úgy érezzük, megálltuk helyünket. 

Munkánk eredményét mi sem bi
zonyítja jobban, mint az, hogy 
meglartoüiuk az elsőséget és ezzel 
birtokosai lettünk az egyetemi 

zászlónak. 

A félévi évfolyam-átlagunk nem éri 
el a tavalyi TV. éves kohászok átla
gát, de egyetemi -viszonylatban en

nek ellenére ia a legjobb évfolyam-
átlag. 

A IV, éves kohászok évfolyam-
atlaga 3.15, 

Ha végigtekintünk az u tánunk kö
vetkező évfolyamokon, jóleső érzéssel 
állapítjuk meg, hogy közvetlen mö
göttünk a I I I . éves kohászok követ
keznek 2,99-es átlaggal. Bízunk ben
ne, hogy ők lesznek az egyetemi 
zászló örökösei. 

Évfolyamunkon a technológus tago
zat ér te el a legjobb átlagot — 8-41. 

A Irrjjobb tanulókör « K/103-as, 
amelynek tanulmányi állaga.; 3,45. 

A K/tö t -es tanulókör fanulmányi át
laga: it,38. A vas és fémkohász tago
zat 2,82-es tanulmányi eredményt ér t 
el. A K/401 -es tankör 2,71, a K/402 es 
pedig 2,93 as á t laggal zár ta le ezt a 
félévet. 

Eredményeinken azonban javítani 
szeretnénk, annál is inkább, mert ta
nulmányaink befejezéséhez közeledünk 
s tudjuk, hogy ál lamunknak elsőrendű 
szakképzettséggel rendelkező mernö. 
kökre van szüksége. Feladatainkat a 

most következő DTSZ-taggyülésiinkön 
fogjuk meghatározni. A következő 
fontósabb feladatokat tűzzük magunk 
elé. 

Az eddiginél sokkal nagyobb figyel
met kell fordítanunk 

szaktanlárgyaink 
elsajátítására. A technológusoknak 
komoly figyelmet kelt fordítani a 
szaktantárgyakhoz szükséges 

idegen nyelv alaposabb tanulá
séin. 

A rajzfeladatainkat az összea irodL-
lom felhasználásává! határidőre kí 
vánjuk elkészíteni, A vaskohászoknak 
két legfontosabb tantárgyuk a vas-
kohászat és a fémkohászat, melyek
nek folyamatos tanulását meg kell 
valósítani. Évfolyamunkon elevenebbé 
kívánjuk tenni DlSZ-szorvezetütik 
munkáját. A most következő DISZ-
taggyülésünkön ezeket a terveinket 
határozatba foglaljuk. így készülünk 
mi jobb munkával n DISZ I I . kon 
gresszusára 

KOVÁCS JAlsOS 
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Ünnepség a Koreai Néphadsereg 
megalakulásának 7. évfordulóján 
ebruár 8-án este 7 órakor a II. emeleti tankörükben gyülekez

tek a koreai elvtársak. Ezen a napon iinepclték a koreai nép
hadsereg megalakulásának 7. éves évfordulóját. A terembe lépve, ün
nepélyes külsőség fogad. A szemközti falon KIM Ili SZÉN elvtárs fény
képe, mellette kétoldalról a koreai nemzeti zászló. A teremben koreai 
nyelvű feliratok, de egy magyar nyelvű feliratot is látok, amely a kö
vetkezőképpen hangzik: „Éljen a koreai és a magyar nép megbonthatat
lan, örök barátsága". Ebben a pillanatban meg is kezdődik az ünnepély. 
Az ünnepélyen megjelent NAGY MIKLÓS elvtárs, a párt VB szervező 
titkára és KESZLER JÖZSEF elvtárs, a DlSZ-bizntiság titkára. 

Az ünnepi beszéd megtartása után az egybegyűltek a VI. diákszálló 
kultúrhelyiségébe mentek át, ahol megkezdődött az ünnepi vacsora. A 
karcai elvtársak elsőrendű házigazdának bizonyultak. Többen mondtak cl 
köszöntet, majd utána a legkedvesebb koreai ég magyar népdalok elének
lése következett. A figyelmet egy koreai elvtárs hívta magára, akinek 
mellén több kitii '.lefest láttam. Odaléptem, hozzá és megkérdeztem. hofíV 
mondja el, milyen kitüntetések ezek és miért kapta őket? A megkévde-
&tt, névszerint KIM GUN SZÉN II. éves kohómérnök hallgató. Kim Gun 
Szén elvtárs nagyon szerényen viselkedett és csak 10 peres beszélgetés 
után mondta el nekem az alábbi történetet: 

„AZ 1949-ES ÉVBEN 
önként jelentkeztem 
katonának. Fegyver
rel a kezemben akar
tam résztvenni az 
amerikai imperial is ták 
ós bérenceik ellen 
folytatott nagy küzde
lemben. Felderítő cso-
Dortbn ''iiltem, ahol 
két év alat t nagy ta
pasztalatra te t tem 

'. 1951-ben már 
hadnagy voltam. 1951 
nyarán páran, 
tam, hogy másodma-
gerninal induljak < 
ellenség vonal.; mögé 
és a hadsereg csopor
tosul tüzérsé-

< éséről 
hozzak jelentést. Fel

volt továbbá, 
hogy hozzak magammal 
egv ,.;- zikof' (nyel
vet), ami a felderítők 
nyelvén egy ellenséges 
katonát jeleni Egy 
viharos, sötét éiszakán 
indul tunk el ket ten es
te 6 órakör. Az eső 
esett, mintha vödörből 
öntötték volna, a sö
tétség pedig olyan 
volt, hogy az orrom 
hegyéig sem lát tam. 
Ebben az időbe:; a mi 
frontszakaszunkon ál
ló harcok voltak, ami 
azt jelentette, hogy ki
sebb felderítő csatáro
zásokon kivtíl más 
hadművelet aam folyt, 
A ké t front közötti 
területet, időnként c 
a lecsapó villám i 
fénye világította meg. 
20 perces gyaL 
után beérkeztünk 

a inak fényszórói 
m á r intenziven dolgoz
tak. Felszerelésünk, 
géppisztoly, pisztoly, 
gránátok és tör volt, 

MAR TÖBB MINT 
10 PERCE kúsztunk 
a sáros, ragadós tala
jon,- amikor hirtelen 
hangot hallottunk. Ide
geink pat tanásig meg-

üitek. azonnal meg
állva, megpróbál tam 

l 'apitani, hogy a 
hang honnan ered. 15 
perc múlva arra a kö-

eztetésre jutot-
fcsirn, hogv ez biztos őr. 
Ilyen müveleteknél a 
zaira n a i v o n vigyázni 
:"í'"--'t t. Elszántan mar 
koltuk meg felderítő 
tőrünk nyelét és két-

•' i i ' á n y á 
ba kúsztunk. Észrevet

tük, hogy beásott ál
lásában egy liszir 
nista őr aludta édes ál
ma1:. Hirtelen mellé 
ugrottunk, a kést 
mellének szögezve 

dre intet tük, meg
tudtuk tőle. ami a fel
derí tők részére a leg
fontosabb, a jelszót. 
Utána betömtük a szá
ját, összekötöztük és 
most már kissé bát-

'í indul tunk tó-

A jelszó bi r tokában 
ont első vonalán 

át jutot tunk. 
'•ült ház-

nek falait megronsál -
csapódő 

a ház kö leíhol 
ba a zónába, amelyben nem volt. A Hszinima-

az ellenség előretolt nistáfe abban • , tudat 

ban, hogy előőrsei 
vannak elől, megfeled-
kezve minden elővi
gyázat ró!, nyugodtan 
aludták édes á lmukat 
Összenéztem harcos
tá r sammal és azonnal 
megér te t tük eg; i 
Itt gyorsan cselekedni 
kell. Az óra, amely a 
jobb csuklómon hal
kan ketyegett , íé! ket
tőt mutatot t . Vigyázva 
minden felesleges ;•.'•-
rejre, a bejárat melle*-
ti fogj ven állványról 
megkezdtük kihordani 
a fegyvereket. Amikor 
ezzel végeztünk. be
léptünk a szób 
ahol csak a távoli sa
rokban két 
szál gyertya. Gé;: 
tolvunkei . el
kiál tot tuk magunka t : 
állj fel! A Hszinmanista 

ka tonák álmosan és 
zavaros szemmel ug
rá l tak fel f e k M v e i k -
ről, A szobában három 
ember tartózkodott, 
most már fegyvertele
nül, A hadnagyot és 
két ka tonát harcostár
sam magához inl 
és kilépett velük az aj
tón, miután kezüket 
há t rakötö t tük és SÍ 
kat betömtük. 

Kifordultam az aj 
tón. Fél négyre a há
rem „nyelvvel ' ' si] 
sen visszaértünk a 
mieinkhez, még a i . 
mányolt géppiszto
lyokból is v i t tünk ma
gunkkal ' ' — fejezi be 
elbeszélést Kim Gun 
Szén elvtárs . 

EGY FOMTOS TALÁLMÁNY 
1951. őszén a Gépipari Teehnoló 

giai Intézel vezetői a Uáko^i Má 
iyás Nehézipari Műszaki Egyetem 
Gépelemek tanszékének vezetőjével 
összeültek aiuu;k megbeszélésére,ho 
gyan és miben tudná a ke! intéz 
meny egymás munkáját segíteni és 
közösen a szocialista ipar céljait 
még jobban szolgálni? 

Akkoriban üzemeinkben még a 
réírl. elavult Sehlesinyer féle teeb 
nológ-ia számításokat alkalmazták. 
A Szovjetunió újabb kutatásainak 
eredményei már i-merefosek voltak 
ugyan, de ezeknek alkalmazása' 
megnehezítette íz a körülmény. 
hogy a tapasztalati képletek zöme 
meglehetősen honyolnlt KiijöniVfpu 
a hatványkitevők nem ceáa7.a%ftrs>'' 
volta jelentett számolás! nehézséget 
iizemetnk teqhniknTdnak és sízak 
munkásainak, Ezek :« nehézségek 
azonban dtSrpül*p,< " i ú.i pi iáríc 
bevezetésével Rgyiítt.iáró r-:>7ík>«":v> 
meprtak?rítások mellett. A folsdit 
tohál adva volt: IIi^í'^.'•!^"i, kellett 
t a l á l n i a S" é ' tO* 'i'-ll o ' i é r ; V o ! t lr«n;-y 

ítéeiáre. Ezt vállalta qgyete-
I> , ; Í , I1-_ 

katársként Szombathy Emil tanár 

segédet kerté fel. akinek akkor a 
fogas kerék méretezés leegyszerűsíts 
sere már egy kidolgozott újítása 
volt. A megoldás hossza-' töpr 
után egy több tolókás szám 
formájában született meg. 

Külön feladatot jelentett még a 
szovjet technológiai eljárás hazai 
'•.-. ' rszámanyagokra való átültetése 
Ezen feladathoz a kísérleti adatokai 
rfp. líonunui Andor professzor és 
Pogány Tibor főmérnök, a Gépipari 
Teehno'ŐEifii Intézet munkatársa! 
izolgnH&ttRk. 

Az ilyen módon elkészült tel 
'< i.rin! számol ól éo stegitaéstével 17 
'öbbválfozós és változó egytitthfl 
fokkal szorzott képletet lehet kisíá 
"•itnní — mechanikusan - körül 
' " ' ü l 2 pere alatt , 

Bzekután a technológiai számoló 
'-'<• fényképes leírását g munkatár 

~k elküldöttek az érdekelt 
•'éknek, valamint nagyob'1 fizpmrk 
"(k véleményezés és IdnróbáHi 
céljából. A vélemények é? tspaszta 
latok kedvezőek voltak S számo1* 
lécből találmány lett. a- Országos 

lánvj Hivatal •. szerzőknek 
ielálmá"--; nVVr.vf (Tuott. A fePh 
nolóc-!s! " ' -1 "-'—t 1n~" b-n a 

Budapesten megrendezett Országos 
Újítási Kiállításon be is mulatták, 

Közben a szabadalmat a Koleszov 
eljárásnak megfelelően átdolgozták 
és 19.':.'!. decemberében megkezdődött 
•i számolóléc sorozatgyártása ízléses 
műanyag kivitelben 

Ennek a találmánynak a tört éne. 
téből még csak néhány tanulságot; 
szeretnél:!; levonni: 

a kü tudományos intéz
mények együttműködése, amint 
•r. fenti példából ?,i látható, igen 
hnsznos lehet a. népgazdaság 

• •\ra. 
\ kutatási és tudományos témák 

!o„célszerűbb az 
üzemi kívánalmak 

alapján elindulni, Tdég csak annyit, 
hogy az az érzésünk, ha az admi-
nisztrációa ügyvitel rövidebb tett 

ez a találmány is rövidebb 
idő alatt jutott volna cl az ü'.e-
roekbe. ; " ' '.iához. 

lí^méljfik. hí" 
„Szomhnthii — őr Hornung — dr. 
Terplrín — Portdny-féle Tcelinoló-

aiai Számolóléc" 
n"gypié'-tékhen elő fogia segíteni aí 
gvorsforsíáesolás és a Koleszov eljá
rás elterjedését hazánkban. 

Tiae 

/l zért a bátor mc;; 
c ^ * tüntették ki őt a eVem-cs'->i 
mszlórend Első Fokozatéval. (??««-
Ideül megkapta még a Katonai Di-
csöségi Rend Első Fokozatát és a ki-

Visszaemlékezve a tíz év előtti 
Budí*t>estre, t»éfc étincny é! bennem 
rr-a !s. 

A Í egvik •> saörnvű rénutralomi 
é«i Jíusy.ío'áK Vénp, A Szovieí l lad-
S(.reg $ttal kRrff'ílárt váres '-an 3, 
n í in" l »-;,.,U;7( >if ('-s r,iíirv3r clvhará-
<ail< bsj.ní'á.ia úr? ->-!scl!!rcfltek, rn'nt 
a szor'*óba ke rü ' t ve«zett vadá'Ja-
<!>k. Mindennapos ' á tvánv volt. 
bosrv a;ní(.-or nz ember rep-trel W 
ment PZ "ten<-i. az epyik báü előtt 
is. n rrv;«ik el/ílt is PBrv-ofjy tarkón 
J8t* férfi "»«y nő ffWidt. A nyi'.a-
se!; hurcoHált W vaiarríe'v'k "^e-
pui-.-iiKf, v&tPV 3ki nem ni:s>rt" é'c-
tf-t értül.- váe-óhW'-i v 'nni . Sz.ün"t 
né 'kül foiví -• ra^zífi. fegyveresnyi-
l^q e^onert^l^ iátfák a bá^at.-at, 
F t^fsn t i í v'olt. ha egri férfit l ak i*-
ban találtak, — NMossv, •* nyilas 
városnar?nesnok parsripsáfa —-
mlndpn tü rvé iycs elW.rás n í lkü l 
agvonlötté'- ott. a hass előtt, ^7 rám-
uinilom szörnyű nvomá.sft alól, — 
ar ie lv százszor rosszabb volt. mint 
az ostrom — in4?> jamiár 1.8-ának 
hajnalán sTí'.ha'iitotfak fel bennün-
keí •• szovjet ka tonák toesti r é s ^ . 
Azíie.r, retrsrel a.z emberols felszíiba-
tTitltsn, • ; ' : .>>- ; , pl az 

A pusztítás anvagiafcban is ször-
nvfl volt. Amikor tlWeWtt elvtár
sakkal végis'menfUnik " kori ' ton, ez 
ember !egszií resebb"n s'rt volna, se
hol eey én ház. a vHlamosi 
lepk végig e föi'Hin. mindenfelé 
rom ós 3-ere. tizip<ck kiégve, nem 
t«H kenvér n»>m volt vt?, i f rn 
voH villany, t ínkéntdenf t l 

r pptberben ? kérdés! mi 
lesz.* Mikor lesz ebből va lami? És 

liinő harcos jelvényt.Ez az elvtársl-
es, kellemes este 11 órakor a koreai 
demokratikus ifjúság indulójár 
éneklésével ért véget. 

— pókos — 

estijén ezzel kapcsolatos a i rásik 
élményem. 

Még íi/.nan, ;• fléli a rákban ösz-
•-•zeiüt az RrzSébet-blSrritt (rai> Le
nin börnt) 1ü. y-z.'-íni atati a.z illegá
lis jtsártmnnMook -gv Ris csoperf-
,ia, most m á r le^áHsnn, -— megala-
kitottúk az 1W.KP VI kerületi szpr 
i-evetét. A öóliitáni órákban — mi 
közben még Budán íaváhon tom
bolt a háború, mar vit tük szét a 
házakba > nár t felfeiváVsáti ..Biada-
r>e«t néne! Minden bálánk és kő-
s-öoetfink » ^'örös flP'lserea'é. 
amely felszabadított bennünket . . . 
Hudanest isméi főváros lesz. A sza-
i:a.ri. *i:--3̂ T.v> **•:• w-.ns, független M:r 
grya rorsRí % fővá rosa. 

Hogy igy legyen, könyörtelen har
cot kel! folytatni a fasisztáit ellen. 

Meg ke ' ! vB'ősítannnk a Magyar 
Ven-zefi Függetlenségi Frontban 
'•••'••'•'•' •-•'•'• legszorosabb nemzeti 
p.sstefogásí és cr'"nk minden meg-
ftvj»?fé«ével 1 íznttnfc hazánk 

bar magyart a 
."**" miunista Párt , A Köz-
nnnti Veretőség címe: Tisza Ká)-> 

így indult meg az élet tíz évvel 
ezelőtt, a ro; "-/erő Buda
pesten. 

Ti? év e'r:<;--^ emlékezve inon-1 

dom, a nácik ujrafelfegyverzésére: 
nein! 

MAGYAR BÉLA 
adiunUtus. 

KITÜNTFTESI: 
ibruár 10-én a pa I Istvánná az ózdi városi tanácselnöke*, 

Dobi István elvtárs a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa nevében a pár tmun 
kában kifejtett jó munkájukért az 
alábbi elvtárs aknák adta át a Szo
cialista Munkáért érdemérem" é; a 
..Munka Érdemérem" kitüntetést: 
Gyárfás János a meg-::; pártbizottság 
másodtitkára a ..Munka Rrdemrend"; 
Weisz Ernő a raiskolc Oárf 

Tolán bizottság roésodtitkára, Ruesal 
az. öthónapps iskola káderese 
Tivadar a megyei párfbl 
n: ászrefe'-en'e. Kővé:- a me
gyei pártbizottság i.,— R U P P S 
István az SZMT elnökhelyettese. Ko 
váes Miklós a megyi 
munkatársa. Bartók \:,(i:-á« a nesei 
járási pártbizottság e Icára, Tóth 

Nóvák Nándor az enesi járás MSZT 
titkára. Szaá! Miklós a szerencsi já
rási pártbizottság t i tkára, Balogh! 
András a putnoki j bizottság 
titkára. Knébel Ferenc a miskolci 
vásárcsarnok igazgatója a „Szocialista 
Munkáért Érderréiom"; Gyurcsik Zol
tánná a megyei pártbizottság admi
nisztrátora. Bulik György a megyei 
pártbizottság munkatársa. Kirimszki 
Mlklósné az enesi járás MNDSZ el-

, Nagy K Gyula a kazincbarcikai 
'izottság osztályvezetője. Borbély 

Tózsef sztahanovista brigádvezefő, 
t.'ocsis István a herbolyai bánya párt-
t i tkára, Tömöri András a sznhakállói 
bánya pártfitkára. Nagy Sándornó 

i községi pár t t i tkár . 

1V.1 ég nem műit cl egészen a nagy 
* világégés gyilkos zaja és a feí-

adító Vörös Hadsereg már ha
zánk nyugati határaihoz közeledvén, 
biztosan tört előre végső győz, 
felé, — mikor A. N . 'To 
örök álomra hunyta . 

A Nagy Honvédő Háború fárad
hatatlan írói harcosa nem örvendez
hetett prófétai jövendölése valóra-
v;ilasának. 

„Aíi, drága elvtársak, élni fogunk 
c mi nagyszerű szülőföldünkön fn-
bttnJe élni, győzni fogunk és építeni. 
Hitfcr Iszonyú ábrázata eltűnik majd 
o füstfelhők mögött, az élet pedig, 
mely olyan győzedelmes és örömteli. 
'mint a pacsirta dala a tavaszi mező 
fölött — a mienk!'' 

írói a lkotásainak gazdag sora egy 
' rendkívül küzdelmes kor emberének 
[ gyakori nyugtalan töprengéséből ía-
l kad, míg végül, a múlt örökségével 

s önmagával mesvívot t harca után 
boldogan, szilárdan szolgálja a jö
vő, a szocializmus ügyét. 

A fiatal gróf még tanulmányai be
fejezése előtt elhagyja a pétervári 
technológiai intézetet, író akar len
ni. Gogol, Csehov, Szaltikov, Scsecl-
rin nyomdokain ha ladva írja meg 
Hső, ná lunk kevéssé ismert elbeszé
léseit (Volgán túl). 

A XX. század új á ramla tának *ö-
inegmozgató ereié kezdetben még Itö-
íömbös, sőt ellenszenves számára, 
ii első vi lágháború hazug, gi 
céliát nem ismeri tel, amit fronttu-
ío-áásai bizonyítanak. A forradalom 
félelmetesen felcsapó lángja o i a 
eni'^rMninhíi me<?v. s e z e k a l.-'l] f,;, M-
gyötrelmes évek kezdik a tépelődő 
•mbert újjá. szovjet íróvá formálni. 
gből az időből való ..Nyikita gyer
ekkora" c. önéletrajzi regénye, s 

nemrég Olcsó Könyvtár sorozat-
ín megjelent Mars-utazó fantasz-
blg műve. az „Aelita". „Fmigrán-
m' c. később rriefiírt emlékezései-

cAltxef Qüfikőláfemej ' O&litcíő-f 
(1883— 1945) 

ben tiszta képet kapunk a francia 
ázia kebelén ellenforradalmi 

álmait szövögető orosz, mágnásokról . 
Az 1923-ban való hazatérését még 

néhány éves útkeresés követi, igazi 
iroi pályája csak ezután következik. 

M űvészi fejlődésének egyik l e g 
nagyszerűbb példája „Golgota" 

c. trilógiája. (Nővérek. Ezerkilenc-
pvjfiztizennvolc, Borús reggfuí. Egy-
egy kötete írói fejlődésének 
emelkedő fázisait tükrözi Az első 
kötetet 1921-ben, az utolsót 1941-
ben fejezte be. A tulajdonképpeni 
mondanivaló: az orosz értelmiség, s 
"gybon saját maga Golgotajárása a 
forradalom kavargásán keresztül az 
orosz néppel való esvüt thaladásig . 
Ez az út sokak számára a megsem
misülésbe vezetett, de az isazságt-a 
becsületesen törekvők rá ta lá lnak sok 
csalódás és próbatétel keserve után 
a szebb, t isztább életre. 

Az első kötetben a forradalom 
előtti Oroszország zavaros életét is
merjük meg. Eszménvek nélküli, hi
tetlen emberek, háta t fordítanak az 
erkölcsnek, művészetnek, a mtlói 
Vénuszban „kőbefaragott hájtömí -
eet" látnak csupán. A háború eló-
*stéién mámorba felejtkezik Sodorna 
"-: Gomora néne: . .Álmatlan éisza-
káktó! eleyötörten, bána tá t borba, 
•n-anvba és szerelmetlen szerelmekké 
fojtva a tangónak — a haldoklás 
himnuszának — tehet lenül érzéki. 

aggató hane'ia mellett , a város 
szinte várta a végzetes, ret tenetes 
napot. Az előjelek megvoltak: min
den résen az új, az ér thetet len tört 
o i . ' :-

A két nővér. Kátya és Dása tehe
tetlenül ' illúzió-
mente-, világban, akárcsak Csehov 

n i ü -
ba menekülni , de nem 

maradnak- vakok a távolabbi külső 
-•ényekkel szemben sem. (sztráj

kok, ' tüntetések stb.). 
egyben rendkívül t ipikus 

alakja a regénynek Besszonov, a 
..dekadens költő". Nem bízik hazája 
jövőiében, csak a végpusztulást• vár -
i,, i,i)í.,n^:-!,./.o-^^Tpt z-s^kutnába Int. 
El is esik a fronton. Halála jelképe 
a !é=,i vi] : tulásának is. Az 
elkövetkező új életnek új, egészsé
gesebb szellemű emberekre van 
szüksége. 

Tyelegin, a fiatal mérnök, Dása 
későbbi férje a becsületes, jószándé-
kú értelmiség tfpusa, Ismeri a gyá
rak belsfi. feszült életét, bár fipveli 
a sz t rá ikmozgalmakat . kezdetben 
még nem látja ezek mélyebb értel
mét. Legfőbb problémája az egyéni 
boldogság utáni vágy. Eása iránti 
mély szerelme betölti egész cleK-t. 

Roscsin. a trilógia másik fószerepr 
lőie, Kátva szerelmese, szintén r o -
(tonszenves jellem, a jövővel szem
ben kételyei vannak, osztálya hít-
avományaltól nchezeo szakad el. ••-, 
b e i b e n m á r nem, az újban m°a nem 

hisz ő is a szerelemben nróbál fel
oldódni. Mindkét férfi főhős rondó-
!at^'*láí?ában sok van az íróéból. 

A II. és III. kötet Tolsztojnak o 
beköszöntött úi világ, új szel

lem melletti forró hitvallása. Az el
lenforradalmi kísérletek bonyodal
mas szálaínak végigkövetése nvomán 
egyre csak fokozódik a fiatal szov
jet rendszer tekintélye, ereje, melv-

nek főforrása az elleniéi által is el
ismert , ,teoretikus fe j" : Lenin. 

A forradalmi és a forradalom utá
ni viharok folyamán jutnak túl n 
szereplők a lelki kríziseken. Szét
szóródnak, s mire újra összesodród
nak, már mindnyájan becsületesen 
szolgálják a proletár hazát. A re
gény utolsó jelenetében egy építési 
tervekről szóló előadást hallgat végig 

a négy főhős; mindnyájan megért ik 
és bíznak a tervek sikerében, leg
szebb bizonyítéka ennek Roscsin 
Kátyához való megnyilatkozása -

„Tudcd, milyen ér te lmet nyert a 
mi rengeteg erőfeszítésünk, a kion
tott vér, az a megmérhete t len kín. . . 

Jóvá tesszük a világot, ér ted? 
A „Golgota" két utóbbi részével 

tar ta lmi lag nagyjából összefügg „Ke
nyér" című nagyobb elbeszélése 
(1937). Cáriéin pompásan megszerve
zőt' védelmének hőstörténete e mű. 
Cáriéin a polgárháború központja és 
élelmiszerraktára, jaj , ha a németek 
kezébe kerü ' a kenyér. ; . Lenin. 
Sztálin, Vorosilov szervező és h a d v -
7"ri tehetsége és a bolsevik tömegek 
akaratere je megmenti a haza kenye
rét, Iván Gora és menvasszonva. 
Aeeiopina má'- valódi nmletárh^sötr. 
-zer-o'ői n ..Goleota" IIT. köt»fé:vk 
"•• Foívatékossáae azonban a r»-
opnynek. hosv a történelmi adatok 
"cfvmásrahalmozása sok helyen nél-
v--'',^^i- p művészi formát. 

C zéndékosan maradt utolja a 
Tolsztoj legkiválóbb a l k o t á s 

nak tartott regénvének, az ..I. Pé-
l f l""- , i ' - i : az ismertetése. Hosszú évek 
rérnrtsíS rt„^ rrtn ;-i: r •-', i-ín.il.- rfvfimöl*-':^ 
ez a mű az orosz történeiem egyik I mára. 

leanagvszeri'ibb korának szólása ié ' 

it művészi erővel fogja 
egybe. A középpontban a sok epizód 
ellenére is mindvégig a kimagasló 
tehetségű, n a g y r a t c O és gazdag 
eredményeket teremtő cár áll. Erős
kezű, szi lárdakaratú, haladó eszméit 
a bojárság ellenálló törekvéseivel 

iben is megvalósítja. Gyár; 
épít, támogatja a beáramló külföldi 
kul túrát , gazdagabbá teszi Oroszor
szágot, s ami a legfőbb: megvédi a 
svédek támadásai tól . Tudja, hogy 
céljait a nemesség és a nép széles 
tömegeire támaszkodva érheti el. Az 
adóktól sújtott, verejtékező paraszt
ság dolgozik, gátat épít. s elsősorban 
harcol az ellenség ellen. A cár kör

nyezetébe bekerülnek a nép soraiból 
kiemelt tehetségek. 

Péter jelleme reális. Erényei mel
lett hibáit sem takarja az író: ko
rántsem akar belőle „népi cár t" fa
ragni. Tudvalevő, hogy I. Péter a 
tudomány és technika fejlesztése ér
dekében nem kímélt erőt, vért és 
semmiféle áldozatot. 

Je l lemábrázolásán túl igen sike
rült korraízot ad az író, bemutatván 
az orosz életmódot, ruházkodást, a 
bojár palotáktól, le a parasztkuny
hókig'. 

Nem utolsó sorban lenyűgöző a re-
gény nyelve, melyből Németh Lász
ló pompa- fordítása nyomán megis
merjük az orosz népkifejezés gnz-

igát, éppenúgy, mint a felsőbb 
rétegek sajátos beszédmodorát. 

A. N. Tolsztoj gazdag életművéből 
csak szerény ízelítőt adhat tunk, aki 
azonban nem sajnálja a fáradtságot 
fontosabb művei elolvasására. az 
orosz életet, tör ténelmet átéli és igaz 
hazafiságra nyer példát a maga szá-

N. K; 
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Ne, ne fáradjon kis
lány Maga most azt 
akarja kérdezni, hová 
járok? Pedig az előbb 
jól hallhatta, amikora 
barátnőjének mondtam 
hogy egyetemista va 
gyök. Persze, nekem is 
illene érdeklődni, hogy 
maga hová jár? De ét 

nem kérdezem meg, 
mert tudom, hogy gim
náziumba jár. Azt is 
tudom, elsős és maga 
mégis várja a kérdést: 
Az idén értlségizik? 
Igen, ezti meg kellene 
kérdeznem. Erre maga 
bájosan elmosolyodna, 
azt mondaná, hogy 
nem. Mire én: pedig 
legalább harmadikos-' 
nak néz ki. Ezt nem 

volna szabad elmulasz
tanom, hiszen maga 
már szeretne nogy nő
nek látszani, pedig még 
csak 16 éves. 

Nem kérdem meg azt 
sem, hogy szeret-e tán
colni, sem azt, hogy 
szereti-e a zenét? 
Oh, imádom —, vála
szolná rá, égre emelt 

tekintettek. Min'lva a 
„tánc'1 és „zene" szó 
hallására is átszelle

mülne. Ha nem lennénk 
tánc közben, bizonyára 
kezét is összecsapná, 
mert az „oíi" indulat
szó kiejtésével ez vele
jár. 

Tudom, rendkívül 
unalmas partner va

gyok. Nekem ne is 
próbáljon beszélni az 
uj ruhájáról. Tudom, a 
múlt héten csináltatta, 
itt, a varrónőnél, re
mek a szabása, mintha. 
csók ráöntött ék volna a 
maga alakjára. Nekem 
hogy tetszik? — kérdez
né ezekután, majd pe
dig, találjam ki, 
mennyibe került.. . 

Most dicsérnem kel
lene az uj ruhát, pom
pásan simul az alak

jához. Rendkívül fi
nom anyag és legalább 
100 Ft-tal többet kell 
mondanom, mint 
amennyibe került. 
Nem találta el — mo
solyog rám kárörven-
dően, vagy gúnyosan, 
esetleg szánakozó te
kintettel és megmond 
ja, hogy mennyibe ke
rüli, mond egy szép 

kerek számi' — mond

juk 385.95 Ft — amire 
én két perc múlva egy
általán nem emlékszem. 
Ha legalább 31Í Ft-ot 
mondott volna, meg 
tudtam volna jegyezni. 

Különben egyáltalá
ban nem érdekel az uj 
ruhája, az eset sem ér
dekel, amit a varrónő
nél meséltek. 

Viszont kárpótlásul 
én se mesélek magának 
a víz hidrogénion kon
centrációjáról, sem az 
integrálás gyönyörei
ről, vagy netalán a 
Pelton turbina műkö
dési elvéről, mert ez 
magát nem érdekli. 

Ne beszéljünk arról, 
hogy milyen jó a han
gúiéit, meri az anélkül 
is jó. Ne faggassuk 
egymást, hogy érzi ma
gát, mikor jött, miért 
nem megy már hMza 
slb. Hagyjuk ezt a ié-
mát, mert ez egyikün
kéi sem érdekli 

Hallatlanul snvamyu 
alak vagyok. Félórája 

együtt táncolunk és 
nem szólok egy szót 
sem. Megint kérdezni 
akar? Kár a fárad
ságért,, kislány, arra 
kíváncsi, szerelck-é ta
nulni? Azaz, dehogy 
kíváncsi, úgyis tudja 
a választ jóelőre: nem. 

Nézze, most az egy
szer nem találta el, 
szeretek tanulni. Ép
pen azért ne is kér
dezze meg. Maqanak 
nem tudnám megma-
nyarázni, miért. Maga 
•még nem tudja megér
teni, hogy nemcsak 
tánc az életünk. Maga 
még nem hallott más 
ritmust, mint a rumbn-
fa csattogását... Ma
ga számára a szerelem 
se több, mint egy ka
tarié, néhány esti sé
ta, csókelízás „smar 
poursm.ár", ahogy azt a 
Chcurts Mahler e egyéb 
hétesérl ckű sajtóterme
itekben olvasta. Nem is 
merem megkérdezni, 
olvasott-e Viktor Hu
nétól, Goethétől, vagy 

Puskin (61? 
Nagyon unalmas va

gyok, kislány? Bocsá
nat, a. nevét nem tu
dom, hiszen a, bemutat
kozás csak formasággá 
válik. Kezet fogunk, 
orrunk alatt óvatosan 
elmoh/ogjuk a nevün
ket, de csak halkan, ne
hogy a másik egyetlen 
szól<agot is megértsen 
belőle. Ha ugyanis si
kerül csak valanii ke

veset is megérteni, eset
leg ki lehet találni az 
egész keresztnevet. 

Hogy miért nem be
szélek tánc közben? 
Unalmas talán? Tu
dom. Legyen azonban 
őszinte, kislány, lia el
mondtam volna mind
azt, amit gondolok, mit 
szólt volna hozzá? 

Makk Attila 

Januárban 
a Műszaki Künvvkfadó 
kiadásában megjelent 

Denke László: 
Földmunkagépek II . 

320 1. kötve 58 — F t 

/ . A. Csudakov: 
Gépipari enciklopédia 12. kötet 
(IV. rész: Gépek szerkesztése) 

750 1. kötve 100.— F t 
A magyar bctonacélgyártás helyzete 

92 1. fűzve 15— F t 

Ternai Zoltán: 
A motorkerékpár szerkezete 

és kezelése 

(5. bővített kiadás) 
308 1. fűzve 15.— F t 

V. B. Fingaret: 
A gépkocsiküzlckedér 

élenjáró módszerei 
168 1. fűzve 16— F t 

A fenti kiadványok beszerezhetők 
az Állami Könyvterjesztő Vállalat 
szakkönyvesboltjaiban. 

Lemezhanaversenyek 
Az egyetem kultúrbizottsága min

den pénteken este a V I . diákszálló 
kultúrtermében lemezhangversenyt 
rendez. Uj kezdési időpont: negyed 7 
óra, ez lehetővé teszi, hogy a hang
versenyt a dolgozók Is meghallgassák 
és a 8 órai autóbusszal bemehessenek 
a városba 

Műsorok: február 18-án: Kamara

zene-est: Schubert: Pisztráng-ötös, 

Franck: Hegedű-zongoraszonáta, Dvor-

zsák: Trió. 

Február 25-én: Operarészletek, 

Könyvekről röviden 
Köpülj páva, röpülj. (Szépirodalmi) 
Magyar népbal ladák és balladás 

dalok minden eddiginél gazdagabb 
és igényesebb nagyszabású gyűjte
ménye, főszövegben több mint 200 
balladát közöl, a jegyzetekben pedig 
(hol részletesen, hol egészben) to
vábbi nagyszámú népi szöveget 50 
dal lammal együtt. Még nem volt ki
advány, mely a magyar népköltészet 
gazdagságát ennyire megmuta t ta vol
na. 

E nagy anyag összeválogatása, 
szinte minden fontosabb (s jórésze 
ma már hozzáférhetetlen) népköltési 
k iadvány és kéziratos gyűjtemény 
figyelembevételével történt . A leg-
költőibb, legérdekesebb népi epikus 
szövegeket fogja egybe. Első p.vüite-
ményünk, mely az egyes bal ladákat 
nem önmagukban, hanem gyakran 
több fontos változni óval együtt adja 
közre, s ezzel népi költészetünk he-
lyesebb szemléltetését, jobb megér
tését seffíti elő 

Az anyag nagyjából négy régebbi 
és két újabb csoportra oszlik. Az el
ső legnagyobb csoport klasszikus — 
azaz a tulajdonképpeni műfaji ér te
lemben vett bal ladáké. A történel
mi vonatkozású lírai és ismétlő szer
kezetű bal ladák következnek ezután. 
Az ú jabbak között a társadalmilag 
legnyíl tabb mondanivalója betyár
bal ladákat találjuk, a kialakuló ka
pitalizmus korában született népi 
szövegekkel együtt. 

A gvüjteménvt a két szerkesztő, 
Csanádi Imre és Vargyas Lajos kö
zös t anu lmánya vezeti be és gazdag, 
világosan megírt jegyzetanyag egé
szíti ki. 

A szép kiállí tású mű elősegíti népi 
kul+úránk megismerését és megbe
csülését. 

* 
Rnsa Luxemburg : 
Levelek a börtönből. 
Rosa Luxemburg , az imperialista 

háború elleni harc egyik zászlóvivő
ié, a Németországi Kommunista 
Pá r t egyik megalapítója. Kari Lieb-
knecht tel együtt folytatta küzdelmét 
a német nép megrontói ellen, mig 
végül is börtönbe vetették, Rosa 
Luzemburgot azonbfin nem lehetet t 
elhallgattatni , a börtön rácsai mö
gül is ki jut ta t ta röpiratait , cikkeit 
és harcra buzdított a bűnös háború 
ellen. 

Kangyei J . P . : Marx es Engels, 
a Kommunis ták Szövetségének 
megszervezői. 

minkásmó'z-
galorn dicsőséges ifjúkorának neve
zi a munkásmozgalom történetének 
azt a szakaszát, amelyet a szerző 
ebben a kötetben most feldolgozott. 
A könyv bemuta t ja a marx i tudomá
nyos kommunizmus elméletének k i 
alakulását , a Kommunis ták Szövet
ségének történetét . E korszaknak 
óriási jelentősége volt a nemzetközi 
munkásmozgalom szempontjából. 

Liebknecht, K a r i : Válogatott 
beszédek és írások. 
Ebben a kötetben együtt ta lal iuk 

azokat a beszédeket, cikkeket és t a 
nulmányokat , amelyek az ifjúmun
kás mozgalom úttörőjének, a Né-
metországi Kommunis ta Pá r t egyik 
megalapí tójának 15 éves bátor és 
fáradhata t lan tevékenységét legin
kább jellemzik. 

„HOLNAPRA KIDERÜL" 
A miskolci Vidám Színpad megnyitó bemutatója 

Színházaink együttesei országszerte állandóan zsúfolt nézőtér előtt 
játszanak és a növekedő kultúrigeny kielégítésére sorra nyílnak Budapea-
ii:n és a lobbi városban a kamaraszínházak. Miskolcon a hétfő esti műso
rokkal, kapcsolatban volt sok vita, mert a közönség igényeit nem elégítette 
ki a fővárosi vendégszoreplők általában mvótlan műsora. A hétfő esti 
szórakozás most, jóidőre biztosítottnak látszik, mert cgyxészt a Filharmónia 
hirdet nívós müsorú bérleti estekot, másrészt 3, Déryné színház, művészei 
megteremtették a SZOT Kossuth-uk-ai nagytermében a Vidám Színpadot, 
melyen minden hétfőn vígjátékot játszanak. 

A nyifódarab, Sólyom László „Holnapra Jcidcrür" cimű vígjátéka 
az ú.i kormányprogram bejelentésének időpontjában játszódik és stí lusában 
hasonlít a „Bújócska" hoz, csak itt főleg az érte!m!<:ég nnoblémái kerül
nek előtérbe. A főmérnök, aki régebben magánmémekként n a g y építkezé
seket vezetett, nem akar újra kapital is ta megbízókrcí: dolgozni és -tüdő
baj-fészkeket építeni, hanem szép, napfényes iskolákat tervez, a boldogabb 
jövő nemzedéknek. De mindenütt bizalmatlanságba, bürokráciába ütközik, 
s ez elkedvetleníti. Keseríti az is, hogy lányát nem vették fel az egye
temre. A fiatal Molnár mérnökkel, hivatalbeli helyettesével sokat vi tat
kozik emiatt. Molnár jóindulatú, segíteni akar. de heves természetével csak 
ront a helyzeten. A főmérnök lánya és Molnár közt szerelem szövődik s 
a fiataloknak végre sikerül az „öreget" kibékíteni, új kedvvel fog ismét 
munkához. , 

A darabban felvetett problémák jórészt még aktuálisak, hiszen to
vább harcolunk az értelmiség metroeesüléséért, a bürokrácia ellen, a 
„szájtáti" nagynónikék és a jellemtelen Dusnoki Dánielek ellen, akik 
akadályozzák az építőmunkát — de úgy érezzük, hogy a darabban ábrá
zolt állapoton már sok tekintetben túljutottunk. 

A miskolci bemutatón t) kö?,önség zsúfolásig megtöltötte a termet és> 
tetszéssel forradta a darabi t . élvezte ismerős és kedvelt színészeink jó j á 
tékát. Érdekes, hosrv n, színészek főleg a negatív, intr ikus szerepekben r e 
mekeltek. Kádár Margit Antónia nénije. Némethit Ferenc Dusnoki Dániel
je volt t a l á n ' a legjobb alakítás. Őszintén sajnáljuk, hogy Pcthes Ferenc
nek o lym kis szever-e volt. amit pergzp. nagy rut innal oldott meg. Kár, 
hogy a főszereplő Ctvörgy László annyira nem tudta szerepét, hogy a súgó 
hüngját az ő mondatai előtt még az, ötödik wu-ban is lehetett hallani . 
Nádasi, Anna és TfacSp.r Józsa a tőlük merrszokott jó a lakí tás t nyújtották. 
Prókai István Molnár m»rnök szerepében kissé színtelen já téka miat t 
nem volt eléggé meggyőző. ( 

neméljük, boery a miskolci Vidám Színpad még sok hasonló kellemes 
estét szerez p szórakozni vágyó közönségnek és a mai tárgyú darabok mel
lett ••"/ínrekerüi^eif Rha-keswenre, J toü ére. Seribe vígjátékai is, amelyek 
Budapesten szintén nagv sikert arat íak. 

. ~s -f • 

BOB HERCEG 
Hol volt, hol nem volt, volt egy

szer egy királyfi. Fényes, gáláns ud
varában mindenki az ő óhaját leste, 
•minden szavára százak álltak sorba. 
A csillogó élei, az ország trónja vári
ra. Felséges édesanyja előkelő meny-
asszonyt választott neki. 

A királyfinak mégsem, tetszett az 
élet. Éjszaka álruhában kószált az ut
cákon és megismerkedett azzal a \ 
lánnyal, aki minden pompánál, ra
gyogásnál többel jelentett: megismer
kedett az igazi szerelemmel. Ezt az 
érzés!, nem tudta elfelejteni soha es 
minden akadályt leküzdve szerelmé
vel leit boldog. Nem- az ország ural
kodója, hanem ez utcák, királya lett. 

Ez a mese jelent meg szemünk 
elölt Huszka Jenő: Bob herceg cimű 
npetettjébi 

Amikor HUSZKA JENŐ opi 
először hoiyitjlotta a Király Sí 
ha, hallani sem akartak, a darab be
mutatásáról. Ismeretlen zeneszerző 
műve nem sok. sikert ígért. Karácsony 

előtt azonban olyan gyér volt a szín
ház látogatottsága, hogy valamit elő 
kellett venni néhány estére. Nem volt 
más választás, hát előadták a Bob 
herceget. A darabnak olyan sikere 
volt, hogy nem tudták levenni a mű-
sorról, egymásután 300 estén adták. 
A Bob herceg először megliódította 
Budapestet, de hasonló sikert aratott 
az ország valamennyi színpadán. Nem 
volt olyan nézője, aki nem zárta vol
na szivébe a talpraesett királyfit. 
Bobot, gyönyörű, szép, kedves szerel
mesét, Anniét, Bob korhely barátját, 
Pamponiust és az utca, népét. 

A Bob herceg zenéjét minden szín
házlátogató ismeri. A szerelmesek 
dalai. Bob barátainak éneke, g a töb
bi mrlodiadús szárnyaló dallam, mind 
belopja magát « néző fülébe, — szi
vébe. 

A színházak államosítása óta nem 
játszották, a Bob hereeget. A Déryné 
Színház művészei február 11-én mu
tállak be nagy sikerrel. 

KésziiS a Korrózió elleni védekezésről szóló 
bibliográfia 

A korrózió népgazdaságunknak 
évente többszázmillió forint ká r t 
okoz. Az ellene való védekezés iro
dalma egyarán t fontos és hasznos 
minden vál lalatnál , amely rozsdáso
dásnak kitet t anyagok, ilyen anyag
ból készült t e rmékeket bármilyen 
formában használ vagy tárol. 

Az OMK fentiekre való tekintet
tel „Korrózió és korrózió elleni vé
dekezés" címmel bibliográfiát készít, 
amely a tárgykör időszerű külföldi 
és magya r nyelvű szakirodalmának 

A KARNEVÁLON 

(könyvek, folyóiratok, folyóiratcikk
fordítások, szabadalmi leírások) vá
logatott anyagát öleli fel. Az előre
láthatólag 1500 ada to t t a r ta lmazó 
bibliográfia magában foglalja a kor
rózió elméletét, megjelenési formáit, 
vizsgálatát, az egyes anyagoknál 
előforduló korróziós jelenségeket és 
a korrózió elleni védekezés módsze
reit. A bibliográfia a közölt könyv
címekhez és — ahol ez szükséges-* 
nek mutatkozik — az egyes folyó
iratcikkekhez rövid ta r ta lmi össze
foglalást ad. 

A bibliográfia korlátozott példány
számban készül, az előre bejelentet t 
igénylők részére. 

A MI EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Miskolc. Egyetemváros. 
Felelő? klado; CséDám* Sándor. 

Borsodmeevet Nvomdaloart vállalat Mlskote 
Pel*l5« nvomdavpyefA S7*nH-* 'T,*An# 

Minket is meghívtak a farsangi 
bálra, 

Nagy a készülődés, jót mulatunk 
máma. 

Némelyik legénynek olyan a ruhája, 
Saját édesanyja se ismerne rája, 

Ugy hullott az eső, mintha áldás vóna. 
Kinyílott a sok száj , pedig nem volt rózsa, 
S mintha az esőnek lenne tes tvérmása, 
Hullott a szitkoknak bő záporozása. 

Jo 

Eljött a Szeleta egykori lakója. 
Milyen okos ember, nem is hinnéd 

róla! 
Azt mondja, fejlődünk, 

nem számított többre, 
Csak az utak mentek már azóta 

tönkre. 

Mikor hajnaltájban indultunk 
pihenni, 

Csendben lopakodtunk, 
hogy ne lásson senki. 

Eb. aki sajnálja, odalett a dolmány! 
Vége a. farsangnak s taís 

a MÉH is jóljár. 
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Egyetemünk fejlődése eredményesnek mondható 
Február 19-én, szombaton délután j temünkön folyó oktató és nevelő 

í órakor az egyetemi pártbizottság I munkát. Az alábbiakban részletz-
tendes ülését tartotta. A pártbizott- I ket közlünk Csépányi Sándor elv-
saai ülés éríékellf pártszervezeteink I társnak, az egyetemi Párt VB. tit-
félívss munkáját, értékelte az egye- ' kárának beszédéből: 

tgyetemi ifjúságiunk döntő többsége 
pártunk mellett ált 

Kedves Elvtársak! 
Alig néhány hete zá r tuk ie egye

temünk elmúlt tanulmányi félévét. 
A mai pártbizottsági ülésnek az a 
feladata, hogy összegezze a múlt 
félév jellemzőit, értékelje annak 
eredményeit és hibáit, s egyben 
megkeresse a r ánk következő félév 
feladatait, utat mutasson az egye
temi párt-végrehaj tóbizot tságnak 
jövőbeli munkájához. 

Az egyetem fejlődése, ha ü temé
ben nem is hasonlí tható előző fél
éveinkhez, eredményesnek mond
ható. Mik bizonyítják ezt az ered
ményességet? — Legelőbb hallga
tóink fejlődését kell elemezni, hi
szen az egyetem oktató munkájá
nak eredményessége elsősorban 
raj tuk keresztül mérhető le. 

Bátran elmondhat juk, hogy 
egyetemi ifjúságunk inkább, 
mint eddig bármikor , szívós 
munkával , intenzív tanulással 
igyekezett eleget tenni a par i 
és ko rmány kezdeményezésére 

' megemelt t anu lmányi követel
ményeknek. 

Az egyetemi hallgatók élősdi, a 
ffép nyakán haszonta lanul élő t í
pusa kiveszőben van egyetemünk
ről. A tanulmányi fegyelemben, az 
órákról való hiányzásban a r. 
évihez képest jelentős változás 
nem következett be. Az elégtelen 
és e lmaradt vizsgák száma a múl t 
év hasonló időszakával összevetve, 
h a nem is jelentősen, 17.7 százalék-
Tói 17.2 százalékra, de csökkent . Az 
átlagos tanulmányi e redményben 
bekövetkezet t 6 százados csökke
nés nem mondható jellemzőnek. A 
helyes kép megértéséhez hozzá kell 
t e n n ü n k azt, hogy az egy hallgató
r a eső osztályzatok száma 6.62-ről 
8.26-ra nőtt, emelkedet t a jeles, jó, 
továbbá az elégséges osztályzatok 
eléréséhez szükséges ismeretek 
mennyisége és minősége. 

Nem elmellőzhető szempont, 
hogy a múl t ta l szembeni széleskö
rű és szervezett t aná r i segítségből 
ifjúságunk a mwrt félévben keve
sebbet kapott , munká j a inkább 
mondható önállónak, mint eddig 
bármikor, A pár t és a kormány 
egyetemi pol i t ikájának helyességét 
igazolja az a tény is. hogy sokká) 

inkább, mint eddig, megbecsült if
júságunk részéről az egyetemen el
foglalt hely. a tavalyihoz közel ha
sonló tanulmányi, helyzet ellenére 
a múl t év megfelelő időszakához 
történő összehasonlítás tükrében, 
csak fele annyi hallgató hagyta el 
egyetemünket . 

Elmondhat juk azt is, hogy » p á n 
és kormány poli t ikájának alapvető 
kérdéseiben az egyetemi ifjúság 
döntő többsége a pá r t mellett áll. 
A politikai és gazdasági kérdések
kel kapcsolatos helyzetet elemezve, 
jellemző, hogy a h ibák túllicitálá-
sa, saját eredményeink, az elmúlt 
időszak fciladésének lebecsüléseke
véssé volt tapasztalható, min t más 
: , . . . . .meken. A sokszor hirtei 
megfelelő előkészítés nélkül jött 
intézkedéseket is higgadtabban. 
több türe lemmel fogadták hallga
tóink, min t egyes helyeken. Helyes 
i rányban fejlődött a hallgatók ál
talános maga ta r t á sa is. A tanárok, 
oktatók iránt i tisztelet, a kívülről. 
Miskolc tá rsada lma részéről egyre 
kevesebb számú helytelení tő jelzés, 
min t tény, igazolja ezt. 

Tanár i k a r u n k — kiknek m u n 
kája biztosíték volt az elért 
e redményekre — sokoldalúan 
foglalkozik az ország életének 
számos problémájával . felső
okta tásunk helyzetével, az 
egyetemi okta tás megjavításá

val. 

Ezek az eredmények, melyekéi a 
felsőoktatás minőségi fejlesztése 
terén elér tünk, nem nagyok. De 
ér téküket növeli az, amilyen kö
rülmények között azok létrejöttek. 
A fejlődés nem volt egyenletes. A K 

egyetem közvéleményét a félév so
rán sok országos és egyetemi jel
legű polit ikai kérdés foglalkoztatta, 
amelyek tisztázása, helyes megol
dása pá r t - és DISZ-szervezeteinkre 
komoly feladatot rótt . 

Ezek közül elsőnek, min t egyik 
leglényegesebb kérdést , az új sza
kasz polit ikája következtében a 
felsőoktatás te rü le tére háru ló fel
adatok +anáraink és hal lgatóink 
előtti nem kielégítő t isztázását 
emelem ki, m e r t az e lmúl t félév
ben észle 'hető p r ih t •">--"-ák gyökere 
"jórészt ebiben keresendő,^' 

Uorsod nehéziparának 
a műszaki egyetemre szüksége van i 

Ezután Csépányi e lvtárs beszéit 
arról, hogy a minőségi követelmé
nyek előtérbekerülése a mermyisé-

-n soi-ak^an azt a s-/n-
doíatot ébresztet te , hogy az egyetem 
fe.uc^ese megakadt . Ezután tgy 
fo!v• • j • •:>': „Az elmúlt fél^vHen sok 
nyugtalanságot okozott főleg o k t a 
tói n i közöti az egyetem létének 
vagy nemlé tének kérdése. Ez az 
oktatókon keresztül kihatot t az 
egyetemi hallgatók egy-egy cso
portjára is. A kérdést a ..Magyar 
Technika" c. lap egyik cikke és a 
Bányászati-Kohászati Egyesület 
közgyűlésének beszámolója vetet te 
fel, de a kérdés ezek nélkül is élt 
az oktatókban, hiszen a felsőokta
tás mennyiségi fejlesztésének üte
méből, az egyetem beruházásának 
egészen jelentős lassulásából köny-
nyen ju tot tak helytelen következ
tetésre. 

A múl t év decemberének közepe 
táján csapott magasra a hul lám. 
amikor oktatóink jórésze aggódott, 
hogy az egyetem megszűnik, hogy 
az egyetem épületeit kórházzá, hi
vatalházzá, vagy a pletyka és ta-
tálsst-Sc á'ta1 tTK)r"1ot+ rr>At közin-
téaméimyé alakí t ják átf. Mi menet-
kő?b' n igyekeztünk megnyugtatást 
adni. a pártcsoportbizalmiak tájé
koztatásán és más eszközököB ke -
jesztiH fe. 

Egy dolgot világosan kefl Jáfb»i: 
<és ezt nem is a magam, hanem 
Kónya elvtársnak mondott szavai-
mÁ mondom «fe 

Ahogyan szüksége volt Borsod 
nehéziparának műszaki egye
temre 6 évvel ezelőtt, éppen 

úgy szüksége v a n r á m a Is. 

Megmondjuk azt is világosan és 
egyér te lműen: az egyetem építésé
nek kérdése még nem körvonala
zott. Az ezzel kapcsolatos ha tá ro
zatok csalt e félévben vá lha tok . De 
kishitűségre és csüggedésre nincs 
oka senkinek, aki szereti népi de
mokrat ikus á l l amunknak ezt az ú j , 
sok nehézséggel születő alkotását . 
De nemcsak aggodalomra nincs 
szükség, nincs szükség a r r a sem. 
hogy az egyetemben az értékek 
mellett csak a rosszat, csak a hi
básat lássuk. Nem a kr i t ika elfoj
tásának célzatával mondjuk ezt. 
hanem azzal az igénnyel, hogy 
megér tsék az egyetem tanárai , 
diákiai és dolgozói, hogy nem segí
tenék azzal, ha ál landóan a rende
zetlen terepről és az útnélküli.ség-
től. a közlekedés nehézségeiről be
szélnek. Türe lem és megér tés kell 
most, helytállás ilyen viszonyok 
között és bízatom. Ezt a bizalmat 
elsősorban a kommunistáiktól, a 
párt tagjaitól vár ja p á r t u n k és kor
mányunk. 

Ahogyan ae egyetem perspektí
vája előtérbe lépett az egyetem 
közhangulataiba, növekedet t a me
gye és a város szervernek törődése 

lénésí Me
gyei PártbJBoítság tette meg, almi
kor kiállt &z egyetem mellett . Ma 

már a városi pártbizottság és a vá
rosi tanács számára s e m az az 
egyetem, ami 2—3 éve volt. Leg
jobb példa erre talán • a város' 
pártbizottság által az egyetemér 
összehívott megbeszélés, ahol a 
miskolci nagyüzemek és vállalatok 
vezetői beszélték meg az egyetem 
problémáit, s adtak a segítségre 
ióindulatú ígéretet. Az ez alkalom
ba-: i . ^ ^ „ . . I ^ ' . - J O H oner;•!"*'-•' bizott
ság, bízunk benne, eredményes és 
; .; - g! tásl fog a dni szá 

inunkra. ' ' 

Fokozottabb segítségei 
a urna kéreti hallgatókna1 

Ezután Csépányi e lvtárs az egyes 
évfolyamok tanulmányi helyzetét 
értékelte és u tána rá té r t a szak
érettségis hallgatók kérdéseire. 

„Beszélni kell külön szakérettsé
gis hallgatóink kérdéseiről. Az el
múlt években, annak eredményei
ből ki indulva, azt állapítottuk meg. 
hogy a szakérettségis kérdés, a fel
ső évfolyamokon nem kezelendő 
külön, mer t a felső éveken szak
érettségis hallgatóink behozzák elő
képzettségük hiányát. A pár tkon
gresszus hívta fel külön és újra 
szakérettségis hal lgatóinkra a fo
kozott figyelmet. A minisztérium 
utasí tásának megfelelően az egye
tem megszervezte a. szakérettségis 
hallgatók segítését, ennek ellenére 
az ér in te t ték 79.4 százaléka utó
vizsgát szerzett az elmúlt félévben. 
Véleményünk az, hogy a szak
érettségis hal lgatók maguk sem 
tettek meg m i n d e n t ' a m u n k a ered
ményessége é rdekében és az okta
tók egyéni segítsége is sok esetben 
hiányzott. Természetesen felelősség 
terheli pártszervezeteinket is. hogy 
a VB p'tfi1 kezr]em°nvezeít. a szak
szervezet á l ta l el indítot t egyéni pat

ronáló munká t nem ellenőrizte, 
nem szorgalmazta. 

Elsősorban kommunis ta taná
ra inkra vá r a feladat, hegy a 
szakérettségis hallgatók szá
m á r a az eddiginél több, az 
egyén sajátosságához igazodó 

segítséget adjanak. 
Ne essék félreértés, n e m a min
denáron való mérnökcsinálásra 
hívjuk fel t anára inka t , hanem 
egyszerűen arra , hogy minden erő
vel törekedjünk mindazokból a 
munkás - és paraszthallgatókból, 
akikben az adottságok e r r e meg
vannak, maximál is pedagógiai se
gítséggel mérnököt nevelni. Szólni 
kell a szakéret tségisek kérdésével 
kapcsolatban nem csak tanárok
hoz, hataem a kiválóan dolgozó 
kommunis ta hallgatókhoz és DISZ-
vezetőkhöz is. Igaz, hogy elvetjük 
a tanulópárok a lkalmazásának 
mechanikus és merev módszerét , 
de hiba lenne nem alkalmazni. 
nem biztosítani ennek előnyeit, 
szükség szerint, gyengén tanuló 
szakérett hallgatók számára . Pár t 
ás DISZ-szervezeteink szervezzél; 
meg,, .hogy a szakéret tségis hallga
tók ál tal k ívánt és kért legjobb 
diákok pár t vagy DISZ-feladatként 
kapják meg egy-egy szakérettségis-
hallgató tanulmányi segítését, ta-
n u k n á n y i módszeréinek formiitf 

Hallgatóink én tanáraink 
a kÜTÜs célért közös érövet 

tloh-ossauat: 
ige-ii veszélyes jelenség érződő'': 

az e lmúl t félévben, ami re a fi
gyelmet feltétlen fel kell hívni. 
hogy az oktatók és hallgatóik kap
csolatában bizonyos lazulás, egy 
pasi )l való eltávolodás folyamata 

következett be. Pedig egye temünk 
: ', •cuiarának az elmúlt évben egy 
uj és nemes vonása volt az, hogy 
ok ta tóknak és ha l lga tóknak sike
rült közelebb kerülni egymáshoz, 
megismerték egymást , mint em
ber az ember t , s közös célért, kö
zösen tud t ak dolgozni, áldozatokat 
hozni. Élesen kell r eagá lnunk er re 
a jelenségre, mer t ez ae okta tó és 
nevelőnrunka még mélyebb külön
válását hozza magéval . Hallgató
ink ember i tulajdonságainak a 
megismerése — amellet t , hogy 
hal lgatóinkat a tanároknak állan
dóan nevelni kell — abból a szem 
pontiba! fe ibwtos. hogy a végzés 

utáni elhelyezésnél a hallgatók ma
gatar tásának, képességének meg-
iiéléséne. éiéhgednetetléri a taná
rok véleménye Ugy gondolom 
hogy tanara ink részéről ennek a 
megismerésnek, megítélésnek a 
ianyhulásg nagyban megbosszulja 
magát, amikor a végzett hallgató
nk véleményezését kell majd el 

• •• A? eimuí! években . , a 
Tanulmányi Osztályokkal együtt 
oktatóink ezen a téren ér tek el 
ibb-ksvesebb eredményt , de ha 

nem javul meg ez a, munka , a dé
káni hivatalok a, lövőben igen ne
héz feladat e l é , l e sznek állítva. 

A tanárok és hallgatók kapcso
dnak megjavítása terén hallga

tóinknak, a DlSZ-szervezetnek » 
jelentős feladata van. Tanára ink ag. 
hnu l t félévben is jogosan panasz

kodtak, hogy konzultációk alkal-
n'ava Leeí) r i tkán keresik léi h a l i . ' 
Hatóink a tanszékéket Az évfolya-
mok DISZ-felelősei sem ta r to t t ak 
a? e lm" ' ' félévben úgv kapcsolatul 
a tanszékekkel , minit azelőtt. UjNMt 
fel H DISZ ez1 a régebben be\*flk 
munká já t és éberen őrködjön 
azon. hogy hallgatóink a tanáraik* 
ban munka tá r saka t , segí tő társakat . 

'•áll "mbereket lássanak. akik 
erőfeszítéseiket értük teszik, aki* 
ket a szeretet, tiszteié*, töltet te* 
•megillet: 

Szorosabb kapcsolatot a pártszervezetek 
és az állami szervek között 

Beszélnünk kell még pár szóvai 
a pártbizot tságnak, a pár tszerve
zeteknek az állami szervekkel va
ló kapcsolatáról . "Szükséges erről 
beszélni azért , mer t nagyon sokak 
előtt nem elég világos, hogy miben 
is álljon, milyen is legyen ez a 
kapcsolat. A ió kaoesolat nagyon 
fontos, m e r t ez a lapján vál ik lehe
tővé a pártszervezetek számára 
a n n a k a fe ladatnak az elvégzés*, 
ami az ál lami vezetők munká iá -
nak a segítése és politikai alátá
masztása terén ránk hárul . A párt 
végrehajtóbizottság a t i tkáron vagy 
a szervező t i tkáron keresztül r e W -
szeresen képviselve van , a rektori 
tanácsülésen, mely á l ta lában az 
egyetem életét, é r in tő elvi és gya-
'.-orlati kérdésekkel foglalkozik 
Ezen keresztül tájékozva vagyunk 
az egyetem problémáiról , lehető
ség van a£ észlelt problémák fe'-
"•-"tésére és azok megvi ta tására . 

A rektor i t anács nagyon top-
tos fórummá nőt te ki magát 
az egyetem vezetésében. Azon 
ban h iba lenne a P á r t V B és 
az á l lami vezetők kapcsolatát 
a rektor i tanácsülésre korlátoz

ni vagy ezzel a kapcsolattal 
megelégedni. 

Föltétlen szükséges, hogy a rek
torral és a dékánokka l rendszeres' 
megbeszéléseken keresztül alakui-
ion ki az a közös lépés, ami biz* 
tositéka lehet a feladatok, r e n d e d 
kezesek végrehaj tásának, amin ke* 
resztül lehetővé válnék a kommör 
nisták ideiében való aktivizálása, 
amivel utólagos v i táknak, vagy 
nézetel téléseknek elejét lehet ven
ni. Elvárja a Pár t VB. hogy fokow 
^.ottabban igényeljék politikai m u n 
káját és véleménvét. hogy még 
egységesebben tudjunk harcolni, ae 
előttünk állfi közös feladatok meg-
oldásáért . 

Föltétlen nagyobb miterizivrtáM* 
vain szükség a z alapszervl t i tkárok 
részérő) fe a saját t e rü le tük és as 
egyetem egész pröblémáií: illetőéi* 
az állami szervekkel va!6 kapcso* 
lat terén. Van rá Tehetőségük, hogy 
a dékán e lv társakkal , a fanszékve. 
zetőkkel. hivatalvezetőkkel megbe-1 

szeljék területük problémást, haflf 
Tassak véleményüket és bátram kez^ 
deményezzenek, mer t e r re a n>usi» 
' ,,,..,,.:.-,..., érdekében feltétlaft 
szükség van. i 

A kommunista hallgatók mutassanak példát 
a tanulásban 

A beszámoló ezuíSn a pár tszer
vezetek belső életével foglalkozott. 
majd a kommunis t a hallgatók ta 

i munkájá ró l beszélt. 

J avu l t a pár t t agság tanulmá
nyi munkája . A ké t negyedév
nél meghaladja . » többi évfo
lyamokon jól megközelíti a pár 
tookiviilick tanulmányi ered

ményeit . 

Ha a kommunis ta hallgatók ered
ményeit elemezzük ae egyetemen, 
bizonyos szétválasztást kell ten
nünk. V a n n a k pár t tagja ink között. 

i!, é lenjárnak a tanulmányi 
munkában , akt ivan dolgoznak a 
DlSZ-szervezetben. ifjúsági szö
vetségünk vezetőgárdájának gerin
cét alkotják. 

Ez az a csoportja a kommunis -
*a hal lgatóknak, akiknek munkája 
legeredményesebb akiknek száma 
és ere je egyre növekvőben van. hi
szen közéjük neveljük, közéjük 
kell nevelni pá r tunk uj tagjelöltje
it. Ezek a hallgatók ' jelentős té
nyezőt je lentenek egész ifjúságunk 
nevelésében. A kommunis ta hall
gatók másik csoportja becsülette! 
és keményen dolgozik, de megfe
szített munkává;] sem tud kiváló, 
vagy esetleg közepes eredményt 
felmutatni. Ezeknek a pár t tagok 
nak jeteníős része üzemből jött. 
ahol. min t jó szakmunkás Járt 
élen, s a k i k n e k politikai tevékeny
sége is jeientős volt. Most tanul
mányi nehézségek közepette ezek 
a pár t tagok nem látják maguk 
a la t t elég szilárdan a talajt, kivel 
nak az évfolyamok politikai életé 
nek iránvitásából, csökken az igé
nyes ségük üyen tekintetben ön
magukkal szentben is. 

A pártvezetőségeknek nagyon 
fontos feladata, hogy a gyen
g é i * fanulmányi e redményt el
érő, de becsületes és szorgal-

fewirjtmaüísra diákjaink 

helyzetéi: szilárdítsa, számítson 
rá juk politikai feladataink 
megoldása közben, segítse és 

becsülje meg őket. 
A kommuni s t a hallgatók bawrtadüj 
és csökkenő csoportia sem tanul
mányi eredményével , sem szorgap 
máva l nem j á r az élen. Az ilyen 
kommunis ta hallgatók ellen, akik 
megfeledkeznek párt tagságukkai ' 
járó kötelezettségükről, küzdenünk 
kell a bírálat , a kemény kommu* 
nista kr i t ika fegyverével, h a keli^ 
a fegyelmi eszközével is. 

Pártszervezeteinknél vannak hi
bák a oá-rtfegvelem betar tása köi-SB 
is. Egyes pártcsaportbizaimiak mo* 
lasztása következtében a tagdíjf i ' 
zetés területén lemaradások van* 
nak. De vannak más jellegű pél
dák is. Pártcsoportér tekezletek eí^ 
halasztása, vagy távolmaradás, for
mális, a . .meglegyen' ' kedvéért tör* 
fénő m°«nldások. A párt politiká
ját elóbbrevinrni. megvalósítaot 
csafis gondolkodó és tenniakaró. s? 
'ikarfrf é« cselekvés egységének éí* 
vét megvalósító kommunista!; cso* 

Az a pár t tag , aki pártel lenes 
megjegyzéseket enged el a füle 
mellett, vagy » pár t céljaival 
ellentétes cselekvést. anélRül. 
hogy az ellen fellépne, nincs 
hasznára a pár tnak , lazítja a 

fegyelmet, egységünket. 

Az e imul t félévben jónéhány kér
dést magunk sem lát tunk tisztán. 
A perspekt ívat lanság és csüggedés. 
a széthúzás nem egy ese t re je l lem
ző volt. Ezeknek a kérdéseknek 

:/'• ma már világos, s most 
ra j tunk, a párt tagokon, szervezete* 
ink egységén múl ik elsősorban, mi-* 
iyen ölemben é rünk el e redménye
ket. 
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Kommunista tanárok és hallgatók 
segítsék a DSSs munkáját 

(folytatás az első oldalról) 
A félév folyamán becsületesen 

A SÍI L U l E X I L m j A h 
a a i w - w i r u m — — — 

március 3. 

! dolgoztak a DISZ-szervezetak is, 
; az egyetemi DISZ bizottság tevé

kenysége nem mondható eredmény
üknek. Különösen jók az ered

mények a kulturális munka , a 
hallgatók kulturális igényeinek k i 
elégítése terén. Jelentős eredmé
nyeket ért el a DISZ-haUgatók 
személyi problémáival, ügyeivel 
való foglalkozásban. Vannak ered
ményeink a DISZ politikai nevelő 
és tájékoztató munkájában , szer
vező, mozgósító tevékenységében 
is. Ezek az eredmények azonban 
már hiányosságokat is takarnak. 

A DISZ-bizottság nem törődött 
eleget di alapszervezetek, az 
évfolyaméit sajátosságának 
megfelelő kérdésekkel, nem 
fejlesztette eléggé a?, aiapszer 

vi vezetőségek önállóságát. 
Hiba az is, hogy a hallgatók, kü
lönösen a szakérettek tanulmányi 
munkája nem kapott elég, fontos
ságának megfelelő súlyt a DISZ 
munkájában. Van, .mint emlí te t - . 
tein, lazulás a tanszékekkel való 
kapcsolat, különösen a marxizmus
leninizmus .tanszékkel való kap
csolat intenzívitásában is. Pe 
marxizmus- leninizmus tan 
nélkül a DISZ-szervezet politikai 
feladatait nem oldhatja meg, hi
szen annak rendszeres propaganda 
tevékenységéhez kell kapcsolódnia, 
gondosan kell ügyelnie a tanszé- ' 
ken keresztül a hallgatók által fel
vetett kérdésekre. Hasonló a hely

zet a katonai tanszékkel is. Itt a 
hiba elsősorban abban van, hogy a 
kapcsolatnak és együt tműködésnek 
lazulása egybeesik a honvédelmi 
ismeretek elsaját í tásának, a kato
nai tárgyhoz való viszony gyengü
lésének tünetével. 

Szükség van most a r ra , hogy 
pár t és DISZ szervezeteink ak
tívái agiíátcrokhoz méltó tűz
zel magyarázzák meg hallga

tóinknak, hogy a hadi tudo
mányok elsajátí tása elsőrendű 

fontosságé kérdés, 
az erő politikusai, az imperialisták 
törekvései felé csak akkor lehet 
eredményes békeakara tunk . ha 
erőnk szab gátat, a mi felkészült
ségünk is elébe áll az egész embe-

: fenyegető terveiknek. 
A pártszervezet munká ja sem 

volt kifogástalan a DISZ felé. A 
végrehajtóbizottság csak eseíszerü 
bírálattal , feladatokkal vagy segít
séggel foglalkozott a DISZ-szel, 
nem ér tékel te mélyrehatóan egész 

Az alapszervezetek 
se sem szervezett es cáltu-

Most van kibontakozóban, a 
VB által segített és a DISZ által 

: úsa i vezetői 
-"szervezetekben 

egy egészséges segí teniakarás ifjú
ink leié. Ez jó, de az 

kell emellé, hogy minden kommu
nista hallgató elsőrendű feladatá
nak tudja a DISZ törekvéseinek 
segítését, s kommunis ta tanára ink 
is tanár i tekinté lyükkel segítsék a 
DISZ-munka eredményességét . 

liibb megbecsülést 
a társadalmi munkások réssére 

i Nem mondhat juk el azt sem, hogy 
a t -.. . •, i . . 

vjégz adalmi tevé
kenység iránti érdeklődés az utób
bi időben növekedet t volna, hogy 
hallgatóink vagy tanáraink k< 
egyesek szívesen vállalnának időt 
és fárad- intő funkciót. Ta
lán a tanársegédi DISZ-szervezet 
formális és keveset ;HU< munkája, 
a kitűnő es jeles rendű hallgatók 
társadalmi tevékenységének aránya 
bizonyítja ezt leginkább. Bizonyos 
fokig termés. nek tűn
nek fel ezek a tünetek akkor, ami
kor a tanulmányi színvonal emi 
se, a tanszékek tudományos mun
kájának kérdése előtérbe" lep. De 
éppen a kommunis ta vezetőknek, 
tímároknak es Biá&öknák egyaránt 
féladatuk az, hogy megmutassák: 
az egyoldalii tevékenység, a közös
ség ügyeinek elhanyagolása éppen 
a n--'• ;-- r-'-',.a., részéről hiba. 

A társadalom, a pár t és a 
kormány azokat becsüli meg 
leginkább, ak ik mindké t olda
lon, tanulmányi , vagy tudomá
nyos és pá r t - vagy DlSZ-mun-
kájuk területén elvégzik fel

ada tuka t . 
Vannak tanszemein* — ilyen pl. 

a gépelemek tanszéke — ahonnan 
a pái'tvezetőségbe és DlSZ-szerve-
zetekbe. a szakszervezetbe és ú j 
ságszerkesztőségbe, a legkülönbö
zőbb társadalmi m u n k á r a egyaránt 
telik ember. Vannak tanszékeink, 
amelyek az egyetem egészének 
érdekében vajmi keveset tesznek. 
Vannak pár t - és DlSZ-csoport-
jaink, amelyeknek jó kollektívája 
számos, egyetemi vonatkozásban is 
jelentős ifjúsági vezetőt ad és van
nak olyanok, amelyektől senkit 
sem k a p u n k segítségként. A moz
galomban dolgozó elvtársak m u n 
káját, az egyetem egész kollektí
vája érdekében kifejtett tevékeny
séget — hiszen elsősorban a pár t , 

a DISZ és a szakszervezetben ki 
fejlett te\ ; az ilyen — fo
kozottabban meg kell becsülnünk 
A DISZ-bizottság éberen figyeljen 
arra, hogy kiválóan dolgozó fűnk 
cionái'iusaink a Rákosi-ösztöndíjak 

tatánál, dicséreteknél , a nyá
ri üdültetéseknél, a szakszervezeti 
bizottság, hogy kiválóan dolgozó 
oktatóink a jutalmazásoknál vagy 
a társadalmi megbecsülés egyéb 
formáinál az elsők között szerepel
jenek, hogy a munka , az ember 
megítélésekor g társadalmi tevé
kenység súlyával mérlegelendő 
szempontként szerepeljen. 

Igen fontos az is, hogy elsősor
ban kommunis ta t aná ra ink kifejez
zék Igényességüket a hallgatók 
felé a DISZ-szervczetben ", 
politikai munka i rányában is. 

Ha a diák azt íáíja, hogy a nc-
•---"'••• e <•>'-! i- sem becsiiM 
eléggé társadalmi tevékenysé-

ferdé i rányban 
feg hE'adni, nem válhat kiváló 
szocialista ^szakemberré , csak 

szakmájának szimpla ismerőjévé. 
A fentiekben vázoltuk a helyze

tet, igyekeztünk a helyzetből faka
dóan körvonalazni a feladatokat is 

Most, amikor az egész világon 
minden becsületes ember fokozot
tabb erőfeszítéseket tesz ?. béke
harcban az ember iség ügyéért , 
amikor hazánkban is 10-ik szabad 
evünk nagy ünnepére , a felszaba
dulás ünnepére való készülés tüzé
be-.! egyre szebb és nagyobb ered
mények születnek, fokozottabb erő
feszítést vá r el népünk az egyete-
m s n dolgozó kommunis ták tó l is. 

Az kell, hogy a pár t tagok fegyel
mezett egységbe tömörülve, a pá r t 
vezetőséggel vállvetve, a pár tszer
vezet vezetőit segítve minden cse
lekedetükkel , egész tevékenységük
kel segítsék a pá r t helyi, egyete
men belül megszabott fe ladatainak 
végrehaj tását . 

DISZ taggyűlés a II. éves Bányászoknál 
A beszámoló elemezte, hogy mi tanszék jelenlévő oktatója, 

volt az oka az elmúlt félévekben a szólásában felvetette 
DISZ-munka, a közösségi élet visz 
szacsésének. 

hozzá-

Szerepet játszóit ebben a vezető
ség gyenge munkája , mer t nem kö
vet te azt az elvet, hogy a D í s z 
m u n k á t mindig és mindenhol lehet 
és kell Is végezni. Gvenge volt a 
vezetőség és csoportfelelősök kö
zötti kapcsolat és a vezetőségen be
lül sem volt meg az egységes állás
foglalás, akarategység a m u n k á k el
végzésénél. 

A DISZ-csoport felelősök, n e m vé
gezték el feladataikat minden eset
ben, legtöbbször min t ..élő hi rdető-
oszlopok" végezték munkájukat 
Nem tudlak a DISZ-csopoi tok veze. 
tői kia lakí tani azt n szilárd magot. 
amelyre a fe ladatok megoldásánál 
minden esetben számítani lehet. 

A tagság és a vezetőség kapcsola
ta , sem volt megfelelő, a vezet' 
nem érezte maga mögött a tagság 
támogatását , bizalmát. 

Nem tud tunk támaszkodni kellő-

Szabó László és Zoltán I s tván 
elvtársak hozzászólásaikbari igen he
lyes kezdeményezéseket javasol tak. 
A vezetőség ismerte t te féléves pro
gramját , amelyet a tagság megvi ta
tott és elfogadott. A programban a 
következő főbb feladatok szerepel
nek : 

A m u n k a megjaví tása e rdekében 
a DISZ csoport-felelősök felé, na
gyobb segítséget nyújt a vezetőség, 
ugyanakkor rendszeresen heszamoi-
ta t iuk munká jukró l őket. 

A félév folyamán üzemi bánya
mérnökökke l kérdezz—felelek est 
kere tében tisztázzuk hal lgatóink 
szakmai problémáit . 

A félévben bányásztalálkozót ren
dezünk, bányaílátogalással összeköt
ve Perecesen. 

A félév folyamán klubestet ren
dezünk. 

Ezeknek a feladatoknak végrehaj 
tásával , a politikai neve lőmunka 

képpen a pár t tagok munká já r a sem. . megjaví tásával készülnek a II. éves 
A beszámoló hibája az volt, 
hogy személy szerinti bírálatot 

nem gyakorolt. 
Ezt a hibát a jelenlevő álapszx 
pár t t i tkár elv társnő és a marx i s ta 

bányászok a felszabadulásunk év
fordulójára és Ifjúsági Szövetségünk 
II. kongresszusára, 

MEZŐ PÉTER 
. • i DISZ titkár, nekünk is a m a g u n k baja 

Hz egyetemi DISZ vezetők I. országos tanácskozása után 
Az egyetemi ifjúsági vezetők I. 

Orazógos Tanácskozása után egye 
temünk UlSZ-vczetöi megbeszélésre 
gyűltek össze, hogy a tanácskozás 
előadása és vitája alapján megha
tározzák DISZ -szervezet cink félévi 
feladatait, 

A tanácskozáson Készlet József, 
Nagy István, Orosz László elv 
társak vettet; reszt egyetemünk

ről. 
Egyetemünk DISZ vehetőinek Kész-

ler József elvtárs, a DISZ-bizottság 
t i tkára swámolt be a kétnapos ta
nácskozásról. 

„ígen jelentős esemény volt az 
egyetemi DIKZ-vezctck kétnapos 18-
nácskozása. Ez a tanácskozás lehe

tővé tette, hogy állami vezetőink
kel, pártunk és ifjúsági szövetsé
günk vezető tagjaival, rektorokkal, 
az egyetemi párt- és DltíZ-vezetők-
kel ^Hathattuk meg az egyetemi 
''•let problémáit, szervezeteink fel
adatait, munkánk módszereit, köz
vetlenül mondhattuk el egyetemünk 
problémáit. A tanácskozás egyben 
tapasztalatcsere is volt. Az egyete
mi vezetők találkozása lehetővé 
teíte, hogy az egyetemek között ia 
kancsolatot teremtsünk. 

A tanácskozás fő problémája ''<• 
volt, hogy hogyan tudjuk megjaví
tani a politikai nevelő munkát 
alanszervezeteinkben, mi legyen ne
velő munkánk tartalma és a nevelő 
munka milyen formáit alkalmazzuk." 

Ezután a DISZ szervezeteink ered 
menyeiről beszélt. 

„A/ új félév indulásakor DISZ 
szervezeteink életében egy határo
zott fellendülés tapasztalható, ami
nők oka feltétlenül hallgatóink poli
tikai hangulatának kedvező váltó 
zása. A múlt félévben felmeiülf. 
problémákat tisztáztak pártunk és 
kormányunk intézkedései, az új ösz. 
tömlíj rendelet, .megjelenése, de ungy 
szerepet játszott a bangalat helyes 
alakításában párt- én DISZ vezető-
inki oktatóink nevelümunkája. 

Elmondhatjuk azl, hont) hallga
tóink döntő többsége egyetért 
pártunk és kormányunk iniéz-
kedéscivej. mafláénak érzi azo
kat, és azok szeli' meben dolga

it;. Ennek tudható he az a fel
lendülés, ami szerrezelünk mun

kájára jellemző." 
A következőkben a pártalapszcr-

vezcíekkel és a marxizmus leniniz
mus tanszékkel való kapcsolat fon
tosságál hangsúlyost a, majd részié 
les"n foglalkozott, a nevelőmnnka 

megjavításának tartalmi és mód 
szertani kérdéseivel. 

..Politikai nevelömunkánk fő te
rületei az alapszervezetek. DISZ-
csoportok. Alapelv az, hogy a mi 
munkánk fzerves része legyen, ki 
egészítse az egyetem oktató és ne
velő munká.iár. Foglalkozzunk a ne
velés azon problémáival, amit az 
oktatási, a marxizmus leninizmus 
oktatási anyaga nem ölel fe'. de el 
engedhetetlen hallgatóink világnéze
tének, jellemének kiformálásában." 

A propaganda előadások, külpo
litikai beszámolók, kérdezz-felelek 
estek, egyetemi rendezésben hozzá
járulnak egy-egy probléma, vagy a 
nemzetközi helyzet tisztánlátásához. 
Alapszervezeti vonatkozásban az év
folyamot legjobban érdeklő témá
ról, legmegfelelőbb időpontban szer

vezzenek alapszervezeteiuk propa-
gandaolőr.dást, amelyet vita követ, 
megfelelő szinvonalat biztosító elő
adóval. A DISZ-csoport viták, mun 
h-aértekezletek, beszélgetések szerve
zése, igen fontos fonná] nevelő 
munkánk megjavításának, Nagyon 
eredményes lenne üzemi szakembe
rekkel folytatott beszélgetések szer
vezése. 

Alapszervezeteink segítségével a 
klubnak állandó programot biztosí
tunk, ahol különböző érdeklődésű 
körből megfelelő előadóval vi tákat 
rendezünk politikai, kulturális, iro
daim';, zenei, s egyéb hallgatóinkat 
érdeklő kérdésekről. 

Használjuk fe! a hangos híradót 
és az egyetemi iíjsápot 
\ m t m l megjavítására 

Igen fontos eszköz kezünkben « 
hangoshiiadó és az egyetemi ujsag. 
Alapszervezeteinkben azonban egyi
ket sem használjak- ki munkájuk 
megjavítása érdekében. A hangos 
híradónak állandó műsora kell hogy 
legyen, alapszervezeteiuk műsorá
ból, A hangoshíradó foglalkozzon a 
kül- és belpolitikai kérdések ma
gyarázatával, rendszeresíteni le l i 
az eseménynaptárt, riportokat egye 
temünk életéből, kiváló hallgatóink 
népszerűsítésé!, a II Kongresszusra 
készülés eredményeit, irodalmi, ze
nei ismertetéseket, stb. Nevelömun
kánk megjavítása céljából életre 
kell kelteni a faliújságokat is. igen 
bélyeg kezdeményezés a IV. éves 
gépészek „tiépszíj"-a, amely tartal
mas, fzínvoní'las és nevelóhatású. 
Március 10-re megjelenik a ÜTSZ 
bizottság es a Mi Egyetemünk fali
újságja, a ..Fényszóró". 

A következőkben alapszervezet r-

nyeit. Ezután a DltíZ-alapszervck 
munkáját értékelte. 

,.Az utóbbi időben megnőtt a 
DISZ-szervezet cink súlya és tekin 
télye hallgatóink előtt. Nagyban 
hozzájárult ehhez az a tény, hogy 

DISZ-vezetőink a diák jóléti bi
zottságok munkájában erőt, időt 
nem kímélve tárgyilagosan in
tézik hallgatóink szociális prob
lémait, személyesen foglalkoznak 

li<dIgalóink ügyei vei. 
Kz a megbecsülés DISZ-vezetőink 
munkájának megjavításával szinten 
növekedni fog. Növelte alapszerve
zeteiuk tekintélyét az is, hogy tag 
gyűléseinken a vezetőségek határo
zott programot ismertetnek, tehát a 
tenniakarásukat bizonyítottak. Nö
velni fogja a diákjóléti bizottságok 
szerepet az. hogy a nyári üdülteté
sekre szintén ők tesznek javaslato
kat. 

Ezután ismertette a DISZ-bizott 
ság téléves programját, amelyet az 
egyetemi aktívaülés megvitatott és 
elfogadott. A hozzászólásokban alap 
szervezeteink vezetői ismertették 
alapszervezeteik inog ram.iát, amelyek 
nevelőmunkánk megjavítására Irá
nyulnak. 

Az értekezlet végén 
a párt VB., a DISZ-bizottság és a 
Ml Egyetemünk szerkesztősége 
könyvjutalomban részesítette egye 
temünk kiváló DlSZvozetőit. 

Kiváló DISZ-munká.iuk elismeré 
seképpen fciWiwjv+iilma' kanták; 

Orosz László, Fa rnad i Ernő, Ta
kács hol tán, Szabó László e l v t á r 

f 'ISZ hi^ettság tagjai, Gózon 
l'';-si't, Mo'nár József. Pomázi La-
«„„ M P ! - ' Péter Trombitás István. 
Pónya Vilmos alapszervi DISZ-' 
t i tkárok, Zsirkó Imre , Molnár J e -

ink kul túr . én sportprogramjának nő. Sólyomvari Károly, a DISZ bi-
lebetőségeit és szükségességéi hang /ot tság munka tá r sa i . Szívós Péter , 
súlyózta, és ismertette az üzemek- Mikó József, Enyingi Ká lmán , Kröl 
kel való kapcsolat eddigi erednie- D. Imre alapszervi DISZ-vezctpk. 

A DISZ II. Koügresszusára készülüuk 
A Mi Egyetemünk február 17.-' számában megjeleni a ,,Decembcr t, 

Drótmüvek" DISZ-szervezetének levele, amily nagyjelentőségű kezdemé
nyezéssel fordul az egyetemi ifjúsághoz. Kapcsolatot kivannak létesíteni 
az egyetemi DfSZ-bizoi tsággal, közelebbről évfolyamunk DlSZ-szerüezclc-
vel. üröminél fogadtuk ezt a kezdeményezést és azon leszünk, hogyaikap
csolat minél előbb létrejöjjön és elmét,/üljön. Ez a kapcsolat a dolgozó 
és tanuló fiatalok összetartozását iesl.esili meg. Közös rendezvényeinken, 
találkozásainkon megismerjük egymás életét, problémáit, terveit. Ezeken 
keresztül közelebb kerülünk egymáshoz, a gyakorlati ételhez. 

Sokat tanulhatunk egymástól- Az egyetemen, elég távol vagyunk a 
gyakortmi élettől, egrien ezt a hibái küszöböljük ki, hasznosítjuk az egye-
temen tanultakat. Segítséget tudunk' nyújtani a drótgyári fiatalok szak
mai, politikai fejlődésében, felvilágosítást aduid; egyéb problémáikra. 
Március 1.-én látogattak cl hozzánk- a drótgyári DISZ-szervezet vezetői, 
hogy a kapcsolat részletes programját megbeszéljük. 

A megbeszélés alapján elhatározlak: 
1. Március 5,-i évfolyambálunkon vendégül látjuk a drótgyári fiolátokat. 
2. Március 12.-én az egyetemi kulliircsoport részvételével n drótgyén 

DÍSZ-sxervezet rendez műsoros táncestet, amelyen mi is résztveszünk. 
3. A drótgyári DISZ-szervezet biztosítja, hogy évfolyamunk hallgatói ki

sebb csoportokban ellátogassanak a Drótgyárba, ahol a munkán keresz
tül ismerhetjük meg az üzem. életét. 

í. Április első felében sport versenyt rendezünk a drót gyári fiatalok és 
évfolyamunk hallgatói között, 

5, A drótgyári fiatalok szakmai és politikai fejlődése érdekében élőadó
kat biztosítani; számukra. 

6. Kapcsolatunk elmélyítése érdekében tavasszal közös kirándulást szer
vezünk. 

A kapcsolat megvalósítása mindkét DISZ-szervezet életébe új színt, 
mozgatóerőt fog vinni és hozzájárul szervezeteink ételének fellendítéséhez. 
a tanuló és dolgozó fiatalok barátságánál; elmélyítéséhez, 

III. é. (1. DISZ-alapszerv. 

NEZZUK C S A K . . . 
I T ét elsőéves beszélget: Ej, ezeket a IV. éves 

gépészeket is csak akkor lehet látni , mikor 
a menzán letolnak bennünket . — Másik meg: mikor 
a buszra tolakodnak. 

Fül tanuja vagyok, a beszélgetésnek, és amikor az 
ember így a menzán ebédre vár, s egy Szabad Nép 
jótékony leple mögé húzódva olvasást színlel, lehet, 
hogy illetlenséget követ el, mikor hallgatózik, de oly
kor-olykor még hasznos dolgokat is megtud. — így 
t u d t a m meg azt is. hogy ki az egyetem legcsinosabb 
lánya, de ezt a t i tkot egyelőre megta r tom magamnak . 
Végighal lgat tam ezt a néhány szót, aztán megint buz
gón tovább olvas tam az újságot, de ezek a szavak 
szeget ütöt tek a fejembe. Lehet, hogy igaza van en
nek a két derék elsőévesnek abban, hogy a IV. éve
sek letolják a menzán a helytfoglalókat. az is lehet, 
hogy to lakodnak az autóbuszon, de mindez n e m is 
olyan érdekes. Az érdekes az a h á r o m szó, amit köz
ben mondot t egyikőjük. Azt mondta , hogy : . . is csak 
akkor . . . ! No. megál l junk csak egy szóra! Hát 
tényleg igaz-e ez az . : is csak akkor . . . erről 
m á r érdemes gondolkodni is egy kicsit. Hol is talál
koz tam én IV. évesekkel? Ami azt illeti, tényleg nem 
túlságosan cokft taláükoytam velük, dehát én n e m is 
iá rck mindenüt t , el kel lene nézni egyszer hozzájuk. 
Hozták a levest, a. gondolatsor lezárult a fejemben 
és helyét betöltöt ték ennél sokkal „gazdagabb"' gon
dolatok a menzáról, dehát ez nem tartozik ide. 

— Mivel hogy a hegy nem iött Mohamedhez, hát 
e lment Mohamed a hegyhez. Először két negyedéves
sel ta lá lkoztam egy sötét alíolyosón, akikről azon
na l megál lapí tot tam, hogy csak negyedévesek lehetnek. 
mer t ra iz lap volt a hónuk alatt . (Hallottam már , hogy 
a IV. éves gépészek annyi ra szeretnek rajzolni, hogy 
a tanszékek nem tudják őket kielégíteni.) Mindjár t 
megkérdezteni az egyiket, hogy: izé. légy szíves meg
mondani , itt vannak a IV. éves gépészek? — Igen, itt 
— feleli' ő — és mondd csak, igaz az, hoay a IV. éves 
gépészeket csak a menzán és a buszon lehet látni? — 
Mire ő: Hát azért vagyunk mi ta lán máshol is, — 
igen, de az a h'ir járja, hogy a IV. évesek közéleti 
szereplése nem tulséco. 'an nagy mos tanában — ma-

i. — Ja, kérem, mondja n — megvan 

W őzben felmásztunk az Á/5. épület IV. emele
tére és itt ta lá l tuk őket. ül, a IV. éveseket. 

Benyitok az első tankörbe, fény, zaj, füst, a tan
kör tömve (idő: fél 9, este) mindenki rajzol, egyesek 
kiabálnak, mások dalolnak. 

Negv-edik tanúiéikor: Fény . . . stb. -^ egy ember
két négyen fejreáll í tanak, a többi a diplomatervről 
vitatkozik, mindenki rajzol, egyesek a íuskihuzót, m á 
sok a tus t szidják. Hm . . . hm . . . hát ezekneík tényleg 
megvan a saját baiuk. de azért egy szimpatikus fia
ta lember mellé mégis leülök, és nekiszegezem a kér 
dést, igaz-e . . , hogy csak akkor . ; . (Az illetőről ké 
sőbb kiderült , hogy az évfolyam egvik alvezére.) 

Hát ez a szimpat ikus alvezér először panaszkodott , 
aztán méltat lankodott , de később elmondta, hogy hát 
bizony tavaly az évfolyam eléggé begubózott, de most 
a fénykép horoszkópja biztató jeleket m u t a t és a IV. 
éves gépészek szeretnének mes in t nemcsak a buszon 
és a menzán, h a n e m másha l is szerepelni. Elmondá, 
hogy persze, először megint a saját por tá jukat kel l 
kisepregetni (u. v.-k hiányzások stb.) de u t á n a aztán 
szerepelni a k a r n a k az egyetemi közéletben is. 

Résztvesznek a pályaépítésben, ott a k a r n a k lenni' 
az április 4-i ünnepélyen, sőt példát is aka rnak m u 
tatni az alsóéveseknek. Ezenkívül a k lubban rendé-* 
zett vi taest jeikre meghívják az alsőéveseket is és 
ha hoz/á íuk fordulnak, szívesem a d n a k segítséget a 
tanulmányi munkában . Csinál tak m á r egy jó faliúj
ságot, -i „Gépszfjat", amit mér1 sokkal jobbá aka rnak 
tenni. (Kollektív munkával!) No meg hát Huzótüskét 
akar csinálni az évfolyam (már cs inálnak is) és sze
retnék, ha az elsőévesek felkeresnék őket, részt vál
la lnának ebből a munkából . Szeretnék, ha kedves 
emlék lenne ez a Huzőtüske va lamennyiüknek, alsó* 
és t'eísőévescknek egyaránt — többen helyeselnek kö-
rü '* 1 4 ' "" ] - — 

Hát így ök . . . 
Szóval Ti, elsőéves bará ta im, ne legyetek pessZi-

misták A IV éves gépészek dolgoznak, vannak te rve
ik, szívesen segitanek Nektek és példát is mutatnak-. 
ha kell. (Még nem mindenben!!!) 

Hét ezt mondták ők. Remélem, ha l lunk még ró
luk gyakran a félév során és csupa jót. KP 
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A [N KOHÁSZATI MÜ

VEK az ország legfontosabb 
üzemei közé tartozik, komoly fel
adatokat oldanak meg mind fizi-
kr-)i, mind a műszaki dolgos 

v megtiszteltetés az egyetemi 
tanulmányok után egy ilyen I 
bsn dolgozni. Egyetemünk 1954-
ben végzett mérnökei közül többen 
itt kezdtek meg munká juka t . 

Meglátogattam a Lenin Kohásza
ti Művek martinacélműjét . Mig a 

inhoz értünk, volt mit néze
getni. Mindenütt a munka heves 
üteme; az ember és akara tá t oly 
tökéletesen teljesítő gép. 

A „B" műszaknak éppen most 
van vege. 

Sziklavári Károly, 
a martinacélmű üzemmérnöke is 
éppen az utolsó feladatait végzi 
Megvallani, míg elvégezte te 
zcseit, átadta észrevételeit a köve! 
ke/6 műszak vezetőjének, s beszél
getni kezdtünk. 

Először arról beszélgettünk, mi
lyen a beosztása és hogyan indult 
munkája az üzemben. 

„Jelenleg acélgyártó gyakoi 
vagyok, mint acélgyártó segédmű
vezető — mondja Sziklavári elv
társ, — Három műszakban dolg .-
zom. Most a „B" műszakban a !! 
fl-es kemencéhez vagyok be') 
Eddigi és további m u n k á m b 
döntő jelentőségű, hogy mindis 
martinásznak készültem. Amikor 
idekerültem, két hétig nem kap
tam beosztást, hogy kellőképp meg
ismerkedjem, az üzemmel és a dol
gozókkal; Nagy hasznát ve t tem en
nek, mer t lehetőséget adott arra , 
hogy megismerjem azokat az 
közöket, amelyek az acélöntéshez 
szükségesek, pl. üstöket, kokilki-
kat. i t t a kemencesoron 

Me.rtusz István 
kiváló acélgyártóval dolgozom 
együtt, akitől elméleti tui 
megtanulom a gyakorlati munká t 

Sziklavári elvtársat becsű!1 

váló felkészültségéért, szorgalmáért 

méi'iiök munkájáról n e m m u íó k élettel . 
és azért a közvetlenségeért, inelyi t 
dolgozótársaival szemben tanúsít. 
Még most is sokat tanul. Beható
an tanulmányozza a dezoxidáció: 

lis a minőségi acélgyártás . 
dáeión múlik. 

A fizikai és kémiai alapokkal 
in tisztában kell tenni — vilá

gosít fel Sziklavári elvtárs —, mei ' 
csak így lehet megérteni , mi ját 
szedik le a kemencében. A betétté ' 
sok vizet is viszünk be a kemen-

ami felbomlik és hidrogé 
keletkezik. Ugyanakkor még a pa 

• al is hidrogén megy be. E/ 

a hidrogént, mint szennyező anya
got „fövés" idején lehet; eltávolí
tani, ekkor ugyanis a szénmonoxid 
gázok magukkal viszik. Ha a hid
rogén bennmarad az acélban, ak
kor a .ben szab 

; agosodik. Ezt a folyamatot 
szeretném tökéletesen á t tanulmá
nyozni a gyakorlatban é 
irodalmi tüj. 

y i - X i Ü i , MEGKÉRDEZEM, mi-
tanácsot ad lapa 

knok. akik most ké-
ira. 

Tarlsáli- efcben e napot, 
melyen a nép szava először me 

. Március la-e az, i n a ' ' '• fel szi-

• ' IV" 'T-I 1 < | ) 

107 ev távlatából köszöntjük i- mét „vérzivataros ' ' tö r téne lmünk
nek örök szép nap já t : az első márc ius 15-ét. Mindannyian köszöntjük, 
— nem megszokásból vagy illendőségből —, de az élmény varázsától 
megérintve, az „ifjú szívek"-bcn mindig új lánggal égő lelkesedéssel. 
Mert e mindnyájunk ünnepe elsősorban mégis az ifjúságé. Nemcsak a 
„márciusi ifjak" forradalomteremtö nagyszerű megmozdulásának em-
i r ' r ' r e hanem snert a ' lffn*4* hivatot t e nap taní tásainak harcos meg
hirdetésére és megvalósítására. Évfordulók hosszu során át lá t iuk <"m-
neolő tömegét s ha kokárdákkal tűzdelt, „puffogó frázisok'' özönéljen 
gyakran elsikkad is az eszmény, nem ő a hibás hanem a korszellem, 
Osoda-o ha a ..hazafias iMMrvotmondáfiok'' téveszméitől megmámorosod" 
va, a faji gyűlölet igaznak hirdetet t út jára terelődik nem egyszer a fia-
íalság özöne. Az áleszmék zűrzavarában is mindig voltak hangok: Adv, 
Juhász, József Attila és Mórirz írásain át életre kelt hangok, melvek 
Petőfi hamisí ta t lan taní tásai t felerősítve a nép panaszára, jogára, köve
teléseire és „veszedelmesen' ' növekvő erejére i rányítot ták, „történelmi 
lecké"-ken á t az n.i nemzedéket . Az 1944 márciusán, — a Kossuth-szob
roknál néma ellenállással tüntető ifjú tömegek már nem a szelídre szé
pített Petőfi, de a „lázas, paraszti , sovány' ' a rcú „apostol" meg nem 
alkuvó taní tásainak szellemében cselnkerltek. 

Egy hosszú század s két viláyégés vihará t magunk mögött hagy
va, keserű botlások tanulságaitól e rzve , megvalósul tnak tekinthet jük a 
„márciusi ifjak" á lmá t : szabadságba" óWinfc. fe.flWWnk, a lkotunk. De a 
Petőfitől annyira áhított „világszabadság'1 még mindig csak ábránd. 
Rai tunk is. helytál lásunkon is unil'fe '-orw ̂  se'cnznr még most is szó
lamokban érvényesülő akarásokat , feladatokat te t tekre váltsuk. Lehe
tünk-e különben méltók becsület. ?e l lemszilárdság terén a néhányhoz, 
akik egv egész népet emeltek ki a " i " " 1 - - s o r i b ó l . 

Tör téne lmünk során mindig más-más álarccal jelentkező fenyegető 
veszedelemnek pedig feleljünk Kotsuth szavaival: 

.Mi készek vagyunk igazságos (iinHIiik mellett p védelem ha rcának 
minden nehézségeit és áldozatait e l v i s e l n i : . . . hogy a világbéke, s az 
európai állapotok veszélybe ne sodortassanak." 

N. K. 

B E R E H I R A D O 
A nyugatnémet fiatalok Berlin 

amerikai megszállási övezetében lé
vő Kreutzburg kerület Viktória-
parkjában militarista könyveket, a 
katonaújság példányait . valamint 
katonai igazolványokat égettek el — 
tiltakozásul a nyugatnémet felfegy
verzés ellen. 

41 
Hóniában a Prima l'allcbcn nemré

mben hosszú idein lángolt egy nagy 
horogkereszt, amelyet a békeharcosok 
fából kcszilellcl; és szurokkal vontak 
be. Ugyanaznap este más horogke-
reszteket is elégettek a RUargini 
téren és az Appio negyedben. Egész 
Olaszországban ilyen máglyák lángol, 
nak mostanában: ez a nép akaratá
nak egyik leglátványosabb kifejezése 

* 
Az atomenergia békés felhaszná

lásának óriási távlataira jellemző, 
hegy egy félkiló uránnal a legna
gyobb óceánjáró is körülhajózhatná 
a földet. Tíz deka urán annyi ener
giát szolgáltat, hogy egy 30 kocsiból 
.illó vonatszerelvény 10.000 kilomé-
lert futhatna vele: Budapes t t é 
Moszkváig kétszer oda és vissza. 

A Szakszeri, ezetl Világszövetség 
felszólította Európa dolgozóit, hogy 
március 10-én t a r t sanak harci napot 
a párisi szerződések végrehajtása e ' -
len. A Szabad Német Szakszerveze
tek Szövetsége megállapodott a 
Szakszervezeti Világszövetséggel 
hogy Németországban február 24-én 
tar t ják j , harci napot, amikor a bon
ni par lament újra tárgyal ja a pár i -
rizsi szerződéseket. 

EGYETEMI MOZI MŰSORA: 

Márc. 5—6. Kémek a vonaton. 
Harmad ik találkozás. 

Márc. 10. Erkel 
Márc. 12—13. A rágalom tüzében 
Márc. 17. Szerelem engedély 

nélkül 
Márc. 19—20. Titkos küldetés 
Márc. 21. Gőgös hercegnő 
Márc. 26—27. Apa lett a fiam 
Márc. 31. Kél krajcár reménység. 

I Ápr. i—•!. Szökik ;\ menyasszony 

— Elsősroban azt tudom monda
ni, sokat tanul janak. Foglalkozza
n a k sokat a szakirodalomni?>, 
mert erre az egyetemen több idő 

lehetőség van, mint as üzemben^ 
Szeresse mindenki szakmáját és 
az egyetem u tán folytassa a szak
mai tanulást . Nagy jelentősége van 
az elméleti felkészüléshez a gya
korlati tapasz ta la t megszerzésé
nek. Aki mérnökként aka r dolgoz
ni, az ne Íróasztal mellé üljön, 
hanem az üzemben, a, gyakorlat i 
•'•lettel kezdje munkájá t . Nem sza
bad visszalépni akkor sem. ha 
nem „mérnöki m u n k á t " kell • é-
sezni. inert minden üzemhen vég
zett munká t később nekünk, mét* 
nököknek kell i rányí tani , s « kei 
meg kell i smerni . Még egy, arai j 
nagyon fontos minden fiaial mér- j 
uök számára : hogy éles szemmel 
iárjon az üzemben! 

Sziklavári elvtárs kiváló munká t 
az üzemben. A dolgozótár., ii 

;s felettesei véleménye is ezt bizo
nyítja. A „B" műszak DISZ ve.---

ében termelési felelős, ugypr-
akkor tagja a mart in DJSZ-b 

iák. Fényes bizonyítéka ;') 
munkájának, hogy most vet ték 
pár t tag jelöltnek. 

Tudjuk, hogy Sziklavári elvtárs 
kitűenően védte meg diplomáját - -
mondja 

Szomorú zlrpád 
műszakos üzemvezető — kiváló 
elméleti felkészültségét már mi :.-; 
tapasztal tuk, semmi kifogást n e 1 

lehet ellene mondani . Szélesk., • • 
munká t végez, közvetlen m i n d é i -
kivel. Műszakon belül elméleti ok
tatást vezet a dolgozóknak techno
lógiáról. 

Fekete 
elvtársnak, a gyárrészleg helyettes 
vezetőjének is ez a véleménye. 

Persze nem marad el jutatnia 
sem munká jának . 

Alapfizetése 1400 forint, a pré
miummal együtt az utolsó há
romhavi átlagkeresete 2000 fo

rint. 
Ez kezdő fizetése, később munká
jának megfelelően lényegesen emel
kedik. 

Sziklavári Károly kohómérnökre 
büszke lehet egyetemünk. Munká
ja olyan, amelyet joggal e lvárha
tunk a Rákosi Mátyás Nehézipari 
Műszaki Egyetem olyan hallgató-
Iától, aki diplomáját kitűnően véd
te meg. (Kaján) 

1953 in<irei»s 6-án reggel mély 
megrendüléssel olvastuk ;> Szabad 
Nép rendkívül i k iadásában >i döb
benetes gyászhír t : 

„Eltávozott tőlünk korunk legna
gyobb embere . Sztálin. Sztálin elv
társ , ;>. mi nagy Sztál inunk — m e g 
halt . Eltávozott tőlünk Ö, ak i min
denkinél jobban szerette az embe
reket és aki t mindenkinél jobban 
szerettek í z e m b e r e k . . . " „Mindaz, 
ami a munkásosztályban nagy és 
hősi, benne nyer t megtestesülést . 
Ret tenthete t len géniusza, haj tha
ta t lan szívós aka ra t a ha rcba szer
vezte a pártot és a dolgozó millió
kat , lánggal lobogott szent és ha
lálos gyűlölete minden rabság és 
elnyomás el 'en, Fnrr» '<" ,"i i szenve
délye hegyeket mozgatott meg és 
ha tá r t a l an volt » hite a tömegen 
alkotóerejében. Szervező lángesze 

•A békés építőmunkábanr éppúgy, 
mint ?. háborúban, az osztályhábo-
rii nagy, szövevényes küzdőterén 
utat muta to t t ia munkásosztálynak, 
a dolgozó mill ióknak, győzelmes 
harc ra szervezte őket." 

A'-*#!. M t év íi>n e' Munkában, 
harcban és győzelemben gazdag 
Kei eczíenciő, H a legjobb tanítvá
nyok vezette pár t töretlenül to
vábbhalad 8B úton, melyen győ
zelmes vezére, Sztálin vezette. 

S ahogyan időben távolodik tó-
lünk Sztálin elvtárs, hősi alakja 
úgy vésődik mélyebben, kitörölhe
tet lenül a világ minden becsületes, 
munkás emberének szívébe. Alakja 
egyre nő és min t fényes csillag, 
vezeti az emberiséget tör ténelmé
nek egyre emelkedő végtelen útján. 

s- ' .a M nem múló kegyelettel 
emlékezünk Rá. 

R marxizmus-leninizmus vizsgák tanulságai 
A marxizmus-leninizmus 3.2-es egyetemi át laga reálisnak mondható, 

liíi kópéit ad hallgatóink felkészülésórái, évközi munkájáról. A mostani 
Vizsgákon nagyobb követelményeket támasztottunk hallgatóink elé. A kö
vetelmények fokozásának reális alapja a tanszék oktató-nevelő munkája 
nak, valamint a hallgatok tanulmányi munkájának javulása. További 
munkánk sikere nagymértékben függ hallgatóink öntudatától, tanulni aka
rásétól, a tanuláshoz való hozzáállástól, Cikkemben néhány módszertani 
problémáit vetek fel hallgatóink félévi munkája és a vizsgatapasztalatok 
alapján, hogy világosan lássák a velük szemben támasztott követelmé
nyeket, valamint a tanulás hibáinak kijavítási módját. 

Az oktató munkánk alapját képezik: 
7. A klasszikus irodalom tanulmá-

nyozdsa, 
?. A párt- és kormányhatározatok 

tanulmányozása. 
3, A sajtó és folyóiratok fontos cik

keinél; tanulmányozása. 
Erre támaszkodik oktató nevolömun-

kánk minden formája. Csak ezek 
együttes alkalmazása vezethet ered
ményekre hallgatóink munkájában. 
Nézzük, milyen feladatok várnak 
hallgatóinkra ezen a téren. 

1. A klasszikus irodalom tanulnia-
nyozána terén értük el a legnagyobb 
sikerekot. Hallgatóink többsége fo
lyamatosan tanulmányozza ezeket az 
irodalomjegyzék alapján. Hiba az, 
hogy sokan elhanyagolják 

az irodalom, rendszeres jegyzete
lését. 

Ennek káros volta közvetlenül a sze
mináriumokon nem mutatkozik meg, 
mert „frias" az anyag, de a vizsgák
ra már 0 fontos müvek problémai a 
feledés homályába merülnek és jegy
zői hiányában 2— .'1 nap alat t lehetet
len ^felfrissíteni", illetve vizsgákra 
rendszerezni, 

A Jegyzetek hiánya miatt elterjed 
az a helytelen módszer, különösen fel
sőéveseknél, hogy különböző füzetek, 
brosúrák tömegét kutatják fel és en-
ii"l: tanulraánj ozására forgácsolják 
szét idejüket, a vizsgaidőszak drága 
perceit, 

2. A párthatározatok alapos tanul
mányozása elengedhetetlenül szüksé
ges hallgatóink felkészüléséhez: mert 
a pár t határozatai a marxizmus-leni
nizmus gyakorlati megvalósítását je
lentik. Ezek tanulmányozása, ismerete 
nélkül holt dogmává, frázissá lapo
sodnak a marxizmus eszmél 

Az évközi munka, különösen a vizs. 
gák tapasztalatai azt mutatják, hogy 

a párthatározatok tanulmányozása 
terén komoly hiányosságok vannak 
hallgatóink munkájában. A vizsgán 
nyeri gyenge osztályzatok, vagy az 

elégtelen vizsgák egy része a pár t 
határozatok, konkréten a I I I . par tkon
gresszus határozatai, valamint a KV 
1954 októberi határozatának nem kel
lő ismeretéből származott. A jövőben 
sokkal nagyobb gondot kell fordítani 
pártunk határozatainak tanú mányo-
zására. 

3. A sajló ismereto terén hallgató
ink többsége — különösen a vizsgá
kon — elég alapos tájékozottságot mu 
latolt az európai problémák ismerete 
terén. A politikai kérdésekben való 
tájékozottság nagyban emelta a vizs
gák színvonalát. Ugyanakkor hallga
tóink meggyőződhettek arról, h o g y k á . 
ros az a helytelen nézet, mely azl 
tartja, hogy elég csak a sajtó ismere
te a vizsgákra való felkészüléshez.. 

A sajtó csak fontos része, de nem 
egyedüli módszere a felkészülésnek. 

A vizsgaeredmények tapasztalatai azt 
mulatják, hogy hallgatóink érdeklöd 
nok a napi politika, különösen a nem
zetközi politika eseményei iránt. Ez 
alapja annak, hogy félév közben 3 
szemináriumon is állandóan támasz
kodjanak hallgatóink politikai aktivi
tására. 

Okíató-neveiőimiukáiik fontos részét képezik 
az előadások 

Hallgatóink nem eléggé használják 
ki az előadás nyújtotta lehetőségeket. 
Pedig egyes problémákat csak az elő. 
adás alapján lehetett megoldani, mert 
irodalmat ewak korlátozóit mérték
ben kapnak hallgatóink. 

A legfőbb hiba az, hogy sokan 
nem jegyzetelnek előadásokon. 

A vizsgán szerzett, gyenge, vagy 
elégtelen felelők egy részénél 
hiányos vo l t vagy egyáltalán nem 
volt a hallgatónak jegyzete. Különö
sen Tiagy a hiányosság a felső évfo
lyamokon (III., IV. évf.) ahol a hall
gatóknak csaknem fele nem jegyze
tel rendszeresen sem az előadásokon, 
sem pedig az irodalom alapján. 

A rendszertelen és mechanikus ta
nulás következménye az- hogy hall
gatóink égy része elfelejti az anya 
got, nem tudja magával vinni felsőbb 
évfolyamokra, Így fordulhatott elő az 
a tény. hogy politikai gazdaságtanból 
az elégtelen vizsgák jelentős része 

« párttBrténeti ismeretek hiányos
sága miatt 

követ kezelt be. 
Pl. ii pár t három fő jelszavát a pa-

lasztkérdésben állandóan összekever
ték a lenini hármas je'e^öval. 

Halina lóiul; többsége ma még nem 
veszi igénybe a tanszék konzul'á-

<ios segítségét, 
Előfordult egye* tankörökben, hogy 
még a vizsgaidőszakben bem vették 
komolyan a konüultá.eiót, pedig a ta
paszfalat ;IÍ, hogy ahol a tanulókörük 

komolyan vették, jobb volt a vizsga 
színvonala, magasabb vizsgaeredmé
nyek születtek. 

Mindannyian meggyőződhettünk ar
ról, hogy a szorgalmas munka vizs
gán is meghozza a gyümölcsét. Ugyan
akkor az évvégi rohamtanulás sok 
esetben már a vizsgán is kudarccal 
végződött, de a későbbi tanulmányok 
folyamán még inkább érezteti majd 
negatív hatását. 

A fentiekből következik, hogy a. 
vizsgára való felkészülést már év 
elején meg kell kezdeni és hallga. 
tóink egyénileg is jobban vegyék 
•igénybe u tanszék, szeminárium

vezetőik segítségét. 
Egy rövid cikk mégsem elég ahhoz, 

hogy a tanszék valamint a hallgatók 
kölcsönös- feladattá,! minden oldalról 
megvilágítsa. Szükségessé válik egy 

ankét összehívása minden évfo
lyamon, 

ahol majd résatvesznek a tanszék 
munkatársa és a hallgatók legjobbjf-i. 
A tanulókörökben a párt és DISZ 
segítségével jelöljék ki meghizotfai-
kat, nklk képviselik majd az ifjúsá
got és bátran elmondják a tanuláfWil 
kapcsolatos problémáikat. Célunk a*. 
hogy megtaláljuk egyetemünkön i« • 
marx'zmus-ieninizmus tanulásának 
legjobb módszereit, A tanszék és hall
gatóink kölcsönös erőfeszítése, a ta
nulás megjavítása érdekéhen biztosad 
eredményre fM veze fn' 

Tvndó József ' 
lansaékv. 
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Viták a művészetekről #1. 
is 
S Í : 

Mi volt az, ormit a: előbb V"1 

mezről lejátszottál ? 
Verdi „Nabuocd" című operá-
jából a „Szállj gondolat"-körűn 
Megismerhetted volna, hisz " 
Verdi-filmben is játszották. S 
milyen jól érzékeltetU a film, 
ahogy a felesége és gyermekei 
halála után szörnyű lelkiállapot
ban lévő, remeié módra, elzárkózó 
{'érdiben a Nabuc.co versei ol
vasása közben feltör, megszüle
tik a gyönyörű dallam! S ez a 
dallam csendül fel a. szabadsa
gáért tüntető, elnyomott, olasz 
nép ajkán, ez válik a nép sza-
badsá.ghimnuszává... 
Szép, szép, de az nem is iga:. 
hogy a Nabucco szöveget Strep-
póni énekesnő, későbbi felesége 
adta. Verdinek, mint ahogy a 
film mulatja. Nem akarom el" 
venni a kedvedet ettől a film-
élményedtől, de sol; valótlanság 
volt benne ex a kritikák is, a 
Puccini-filmhez hasonlóan érzel
gős, giccses filmnek minősítik. 
De hát akkor miért van olyan 
sikere, a. közönség körében,1! Vagy 
helytelen ül ítélne a mindenha ló 
közönség? 
Sok ismert operarészlet van 
benne és az olasz énekesek re
mekelnek. 
Szóval neked csak ennyit jelen
tett a film? Érdemes volt ezért 
sorbaállni a jegyért? 
De még az operarészletek is na
gyon rövidek, elkapkodottak vol
tak. S ami a film népszerűségét 
illeti, úgy érzem, a művészeiben 
•minden gyanús, ami nagyon 
népszerű. 
Tény. hogy egy művészi alkotás 
értékét elsősorban nem a nép
szerűsége alapján állapítjuk 
meg, mert a kiszámíthatatlan 
korizlés felkaphat, divatossá te
het vagy teljesen méltatlanul 
elfelejthet alkotásokat, — Belá
tom, voltali a filmnek hibái, de 
volt sok felejthetetlenül szép 
részlete. Az éhező Verdi az utca
sarki öreg árusasszonytól a sál
jáért kért valami ételt. Az szí
vesen adott neki és a sálját is 
visszaadta. Mikor Verdinek már 
jól ment sora, nem feledkezett 
el a jószívű asszonyról, vállára 
új kendőt borított és gazdagon 
megajá ndékozta. 
Mit használ egy ilyen apró jó
tett annyi nyomorúság ellen? 
Bz a mozzanat a filmben többel 
jelentett, mint apró jó1/ irt. Ez 
jobban szimbolizálta, kifejezte 
Verdinek n néphez való ragasz
kodását, ami egész életéi betöl
tötte, mint sok üres szó! De
vonjuk be vitánkba vendégün
ket is! Ugye, könny szökött a 
szemedbe ennél a jelenetnél? 
Nem tagadom, nagyon mer/Itató, 
mélyen emberi volt ez a rész. 
Akár hiszitek, akar nem, en vé-
giakönnyeztem az egész filmet 
igen, ez körülijeiül <> női szivet: 
véleménye a filmről. S mégis, 
•mi ragadni! meri legjobban? 
A szerelem ereje, amely minden 
akadályon, félreértésen és szen
vedésen győzedelmeskedik és 
boldoggá leszi az ember1. Tahin 

vétett a film Verdi ellen, a.mi-
i:or életét a Traviatával hozta 
párhuzamba, de én ezt nem bá
nom, meri így az operál és gyö
nyörű zenéjét még sokszorosan 
szebbnek éreztem. 

.*..- Én serit tudok találni sem a 
l'eidi-. sem- a Puccini-filmben 
olyan részt, amely művészileg 
silány, giccses lelt volna. Sőt. 
inkább sok szép részre emlék
szem. Az a megrázó és ismét 
mélyen szimbolikus jelenet jut 
• siemire, amikor l'e-rdi a farsan
goló álarcosok közt utat tör har 
zafelS, a lépcsőhá-, allata, erve. 
meghallja a hírt. hogy kisfia 
meghalt. Megtörten indád felfelé 
a. lépcsőkön s a vidám álarco
sok elnémulnál;, sorra leveszik, 
(ílarenkrei. így tisztelegnek az 
apa nagy fáidnlma előtt. 

f.: S mit szimbolizál ez a jelenet? 
s.: Azt, hogy a szenvedésben, a 

részvétben az igazi, álarc nél
küli ember mutatkozik meg! 

/.." Jó lenne végre tisztázni, mi is 
a giccs, mert már én is kezdek 
kételkedni '» kritikusokban é" 
hinni a könnyeinek. 

s.: A giccs olyan alkotás, amely n 
formára nem illő tartalmat eről
tet, vagy nem tud megfelelő 
tartalmat adni a formának és 
az üres csillogásnak, öncélú for
malizmus mögött senki nem érez 
tartalmat. 

a.: Én nem tehetek róla, de nagyon 
is éreztem,, mit akart kifejezni 
a Puccini-film alkotója, amikor 
az öngyilkos lány temetésén a, 
tóba hintett virágokat mutatta 
be s a zene a Zümm-ögö-kórust 
játszotta a Pillangókisasszony
ból... 

f.: Talán ez a szépséghalmozás 
bántja a kritikusokat, ezt hatás
vadászat nak minősítik. 

s.: A legtöbb kritikus igyekszik 
kemény szív üen objektív lenni és 
nem, szívesen adja, magát át az 
érzelmeknek. Ezért van olyan 
nagy eltérés sokszor a közönség 
és a kritikusok közt. Egyébként 
a zene- és a filmművészet kap
csolatának, még sok érdekes 
problémája van, ezen még elvi
tatkozunk, a legközelebb. 

a.: Nem szeretem azokat a. kritiku
sokat, akik vagy lecsepülnek, 
vagy az egekig magasztalnak, 
valamit, és az arany középutat 
nem ismerik. Nem hiszem. Iiogy 
lenne számottevő alkotás eré
nyek és hibák nélkül. 

/..- Látom, ki akarod békíteni az 
ellentéteket. Elfogadom ezt az 
álláspontot és engedjétek meg, 
hogy — bölcs tagként — én fog
laljam össze a vita eredményeit. 

s.: Helyes, csal; ügyesen! 
f.: A kritikusok sokszor egymásnak 

ellentmondó véleményei helyett 
inkább saját magunknak higy-
jünk, alkossunk magunknak 
mindenről legjobb tudásunk sze-
rint véleményt. Az ízlések min
denesetre nagyon különbözők, s 
ezért be kell vallani: nem. kriti
zálni nehéz- de. kritizálni még 
nehezebb! 

r. J-

S P O R T 
Nfernzotfcözi labrtaní" ó mórbő^és Misko lcon 

Február 19-én a lengyel Nép
hadsereg labdarugó c sapa t i ÍOWSK) 
vendégszerepelt nálunk. Ellenfele 
a miskolci helyőrségi válogatott volt. 
megerősítve Dudás, Szigeti. Bakó és 
Portörő Di. Vasas játékosaival. A 
ióképességű és technikás játékosok
ból álló vendégcsapat 3:1 a rányban 
győzött. A győzelem nagyobb ará
nyú is lehetett volna, ha a játéko
sokat nem inti óvatos já tékra a 
mélytatojú, víztócsás veszélyes pá
lya 

A miskolci Építők Sport Egyesület 
vezetősége végre beláthatná, hogy 
városunk legszebb helyén birtokolt 

sportpályát illene még a rossz 
időjárás esetén is rendben tar

tani, 
teogy a sportolók egészségét n e ve
szélyeztesse. A mérkőzésen jelen 
volt szurkolók a pálya gondozatlan-
•ága mia t t szégyeltük magunka t a 
lengyel elvtársak előtt. 

••••-•• ' • s ' - f ? n 3 t a 

t. hó 6"án 11 óra 15 perces kezdet
tel a miskolci 

Vörös Meteor 
csapatával a népker t i spor tpályán 
iátsza idénynyitó bajnoki labdarugó 
mérkőzését. Ellenfelünkről t udnunk 
kel!, hogy a Miskolci Honvéd és a 
Miskolci Építők csapatai mellett ö 
vr. egyik NB I l -es pályázó. A mérkő
zés nehéz lesz, de a Haladás csapata 
nehezebb feladatokat is megoldott 

\ Ml EGYETEMÜNK 
* keszti: » szerkesztőbizottí.H 

Miskote Eerctemváros. 
"elelős kiadiV C p̂nrtnvf Sanrio-

SBrecxfnrasyel »vo?ndaii>arl Vállalat. Wíiskolr 
StefeSSs eremdaee-íeW: SzeodrS) Tmr*n» 

m á r . Most csupán já tékosaink fe
gyelmétől és lelkesedésétől függ a 
győzelem kivívása. 

Egyetemi ifjúságunk, oktatóink és 
dolgozóink máris latolgatják, hogyan 
lesz lehető nekünk bejutni az NB 
H-es osztályba. 

Já tékosainktól azt várjuk, hogy az 
első perctől észszerűen és tudásuk 
lepiavát adva küzdjenek. 

Hallgatóinktól, oktatóinktól és 
va lamennyi Haladás d rukker tő l pe 
dig azt, hogy legyenek kínt ők is 
va lamennyi mérkőzésünkön és ott is 
lelkesítsék, biztassák fiainkat a arvő-
zelmek kivívására. Hajrá Ha ladás ! 

— r — ó — 

EGYETEMI HÍREK 
Hírt adtunk m á r arról , hogy a vá

ros Hazafias Népfront-bizottságának 
megbízásából egyetemünk mechani
ka tanszékének néhány oktatója az 
„Augusztus 20" s t randfürdőre moz
gatható tetőszerkezetet tervezett . A 
tervek még 1954 december l - re elké
szültek. Időközben a városi tanács 
úgy határozott , hogy a mozgatható 
tető helyett végleges fedett meden
cét építtet . Hajdú Rezső elvtárs, a 
városi VB elnöke 1955 február 25-
én értesí tet te erről egyetemünk 
munkabizot tságát és a társadalmi 
úton végzett tervező m u n k á é r t há
lás köszönetét fejezte ki. 

A DISZ Központi Vezetőség Kesz-
ler József és Nagy István elvtársa
kat a DISZ-szervezetben végzett 
e redményes munká juké r t dicsérő 
oklevéllel tün te t te ki. 

Február 26-án taggyűlések voltak 
a pár ta lapszervekben. 

Március hó 'í-ái! tanárok számára 
ideológiai konferencia volt, melyen: 

" " V . ' ••3 decens, 
' ' e;\ • -\j 5,- ij-

ZÖS vonásai a tied izmus b í rá la ta ; 
Ni.j ' íemér tanszékvezető tanár 
pedig a fizikai idealizmusról ta r to t t 
referá tumot . 

Az egyetemek elmúlt félévi mun
ká jának értékelését a minisztér ium 
?,-•'"-> rektori , dékp i i értekezlet ke
re tében tárgyal ta meg. Ezen egyete-
mfinl: részéről a rektor, a rektor-
helyettes és a dékán e lv társak vet
tek részt. 

Lemeifiangvronyek 
minden pénteken fél 7 órakor a 
VI. szálló ku l tú r te rmében . 

II I . 11. Schuber t : Befejezetlen 
szimfónia, Liszt: Esz-dur zongora
verseny, Richárd Sfcrauss: Till 
Eulenspiegel. szimfonikus köite-
ménv 

Richard S t r auss : 
TIUL, EULENSPIEGEL 

szimf. köl temény. 
Richárd S t rauss (1864—1949) a ha

nyatló, u tóromant ikus német zene 
legkiemelkedőbb alakja. Szimfonikus 
köl teményeiben és operáiban uj 
hangszereket és uj hangzásokat szó
la l ta t meg. A szinkeverés •bátorsá
ga,, lendülete és ' vir tuozitása, az i ro
dalmi program, az áhrázolóképesség 
e l lenál lhata t lanul őt te t te meg Liszt 
és Wagner méltó utódjának. 

A „Till Eulenspiegel ' \ c. szimfo
nikus köl temény szeszélyes rondó-
forrnában mondja el a német nép
humor e mesehősének kalandjai t . 
p«voZf>t,őiil hármri dallam, jellemzi a 
hőst, majd kezdődnek a ka landok. 
T •• : rí ro ,nt keresztül a piacon a ko
fák és vásárlók nagy r ikácsolása 

-" " " T W M nvomtalanul e l tű
nik. Ezután le lkipásztornak öltözve 
jelenik meg és csepeg a kenet te l jes-
sép't/íl. Maid mint. gavallér gyengéd 
bókokat mond egy szép lánynak. 
de — ha finomam is — mégis kosa
ra t kap. Dühöngve rohan el és 
bosszút esküszik az egész világ el
len. — Tanárokkal , és d iákokkal ta
lálkozik és p á r re t tenetes té te l t ad 
fel nekik. Elszalad és messziről gú
nyos grimaszokat vág. Csinyjének 
örülve, v idáman fütyörészve távo
zik. A kidolgozási rész mester ien ér. 
zékelteti . hogy Till tovább folytatja 
csinytevéseit. kigúnyol, megcsúfol 
s igy ellenségévé tesz mindenki t , 
mig végül elfogják. Kisdobpergés 
ielzi. hoev ítélőszék elé kerül . Egyre 
fenyesetőbb hairsonamotivum jelzi 
az ítélőszék hata lmát , de Till fel. sem 

„ . : , . - . , . h4T.vave*i módon 
fütvörészik. De amikor halá l ra i té-
Kk. a félelemtől el torzulnak vonásai. 
Jön a hóhér s az akasztófára fel
húzot t Tfflba a kötél belefojtja a lel
ket (megszakadó íuvoratrüla) . Az 
epilógus összefoglalja a. mot ívumo
ka t és azt fejezi ki hogy ay egész
séges néphumor halhata t lan . 

F. 3. 

A NAGY KARNEVÁLON 

Megielent 
* n<innevplí> zsebnaptár 
A idén is megjelent a népnevelő 

zsebnaptár az előző évihez hasonló 
kiviteliben Népnevelő Zsebkönyv 
címmel. 

A Zsebkönyv a naptárrészen és a 
ké t szinesnyomásű térképen k ívül 
számos tudnivalót közöl. 

A többi között ta r ta lmazza: A bé
kemozgalom öt esztendeje, Első öt
éves t e rvünk eredményei , Pontosabb 
pá r t - és kormányhatároza tok (címe 
és hol található). Közérdekű cimek, 
A napenergia felhasználása. Kis 
lexikon — és még számos hasznos 
tudnivalót közöl. 

A zsebkönyv t a r t a lmáná l fogva, 
gyakorlat i jellegű adata ival és i s 
merte téseivej komoly segítséget 
wyujt mindenki számára . 

A zsebkönyv á r a 5 forim*. Meg
rendelhető a p ropagandaanyag ter
jesztőnél, Budapest , VI. Révay •». 
96. 

G^iiinari FrrcH?1<m*dia 
A most megjelent 12. kötet I—V. 

fejezete a mezőgazdasági gépeket 
tárgyalja. Ismertet i a mezőgazdasági 
gépeket jellemző elméleti , kísérlet i 
és szerkezeti adatokat . 

Különös figyelmet szentel me, 
újabb szerkesztésű szovjet me

zőgazdasági gépeknek. 
Ehhez a részhez tartozik még a me
zőgazdaságban széleskörűen a lka l 
mazot t szélmotorok leírásával fog
lalkozó anyag is. Három további 
nagy fejezet foglailfcozik a h idraul i 
kus gépekkel, ismerteri 

a vízturbinák, szivattyúk, h id
raul ikus haj tóművek 

MttunfeafolyaaTiatainsfe eíméleOSt és 
számítási eíiárásoka't. 

A .,Kompresszorok** c. *ész 
főként a nagynyomású, nagyteljesit-
wiényfi kompresszorok főbb szerke
zeti jellemzőinek megválasztására 
vonatkozó elöírásoliaatt ta r ta lmazza , 
felhaszmálvám a szovjet tervezőiro
d á k eddig felhalmozott tapasztala
tait. 

' Wem tudom kedves 
olvasó, ltogy jártál-e 
már hazánk gyönyörű 
Országházában, azt 
sem tudom, hogy mi
lyen érzések, gondola
tok ébredtél; Ben,int. 
mikor a bíbot vörös fu
tószőnyeggel borító II 
lépcsőn lépkedtél a ku
polacsarnok felé. En
gedd meg, hogy néhány 
sorban, elmondjam azo-
ka.t a gondolatokat, 
amelyek az Országház
ban fett első látogatá
som alkalmával ben.-
nem ébredtél;. 

Tálán sejted is, ltogy 
az egyetemi karnevál
ról akarok elsősorban 
'a ni. melyet 1955. febru
ár 19-én rendezett meg 
a DISZ Központi Ve
zetőségi az Országház
ban. Számomra, de úgy 
hiszem minden, részt
vevő- számára nagysze
rű élményt nyújtott ez 
a vidám találkozó, altot 
az ország minden egye
temének hallgatói kép
viseltették magukat. 
Igen jó farsangi han
gulatban szövődtek a 
baráti kapcsolatok a 
budapesti medikusai;, 
•műegyetemisták, köz
gazdászok, a szegedi-
debreceni Tudomány
egyetem hallgatói, a 
pécsi, miskolci és az 
ország többi egyetemei
nek liallaatói között. E 

barátkozások, ismerke. 
dések az egymás iránti 
személyt:* érdeklődése
ken túlmenően — úgy 
én ztem — kifej' 
az ország egyetemi 
hallgatóinak azt a tö
rekvését, hogy fűzzük 
szorosra valamennyi 
egyetem ifjúsága közöt
ti kapcsolatokat és egy
ségben dolgozzunk, ta
nuljunk, hogy ez az 
egységes munka döntő 
helyet foglaljon el nem
zetünk, szellemi életé-
b: n, legalább olyan te
vékeny kovácsai le
ültünk annak, mint Pe-
tŐfiék iS-as értelmiségi 
ifjúsága. 

A Karnevált a kar
nevál herei gének és 
udva i tar fásának bevo
nulása nyitotta meg. 
majd megkezdődött az 
érdekes, ötletes, sokszí
nű jelmezbe öltözött 
egyetemisták vidám 
mulatsága. A táncot 
olykor megszakította a 
karnevál hercegének 
szigorú parancsa, hogy 
átadja, a szót legkivá
lóbb művészeinknek: 
Ferrari Violettának, 
Medgyessi. Marikának, 
Petress Zsuzsának, 
Zárai Mártának és a 
többieknek. Kitűnő 
eredménnyel végződő 
keringő-, csárdás és más 
táncversenyek, tarkítot
ták a vidám farsangi 

estet. A •eendéglatöipar 
lelkes fiatal dolgozói 
igen, tevékenyen hozzá
járultak a jó hangulat 
kialakulásához. A va-
dászteremhez vezető fo
lyosón fehér asztal mel
lett, vidám, nótára gyúj
tottak a szegedi egye 
temisták és újonnan 
érkezett barátaik. 

Szeietném megjegyez
ni azt, hogy a 2000 
részivé vő közül senkit 
sem láttam ízléstelenül 
táncolni, vagy feltűnő
en viselkedni. Különö
sen nagy népszerűség
nek, örvendtek a nem
zeti viseletben megje
leni koreai és kínai Iá 
nyok, hazánkban tanuló 
külföldi ösztöndíjasok. 

Hajnal 5 óráig ropta 
a táncot az egyetemis
tái; vidám hada, és ve
lünk miskolciakkal 
együtt azzal a rejtett 
óhajjal mondott búcsút 
országunk gyönyörű 
palotájának. hogy « 
jövőben még viszont
láthassa az örömöt, 
büszkeséget és vidám.' 
tagot sugárzó öreg fa
lait. 

Köszönöm ifjúsági 
szövetségünknek ezt a 
felejthetetlen estél, 
amely valamennyiünk 
számára újabb lendüle
tet adott további mun
kánkhoz. 

OROSZ LÁSZLÓ 

Minden jó — ha a vége jó 
|VI eS kell vallanom, 
*• azzal a határozott 

célkitűzéssel mentem 
be szombat este a kul 
túrósok báljára, hogy 
egy könnyűhangú, sszí 
nes riportban érzékel
tessem az olvasóval. 
hogyan óreizték magu
kat a jelenlévők, mi
lyen jó hangulatban 
telt el az este . . . stb. 
Egyszóval, hogy számol 
adjak arról, mint szó 
rakoztak egyetemünk 
kultúresoportjának tag
jai és a vendégek. A 
meghívó sokatmondó 
szövegezése is arra en
gedett következtetni, 
hogy no, itt lesz valami! 
Amint — többé-kevésbé 
nyitot t szemmel járva 
— eltöltöttem ezt az 
estét és másnap, ami
kor kezembe fogtam a 
tollat, a r ra az elhatá
rozásra jutot tam, hogy 
szakítok a báli ripor 
tok klasszikussá vált 
formájával. Elmondok 
egy-két dolgot és ezek 
kel kapcsolatos — ter 
mészetesen szubjektív 
— véleményemet. 

Szóljunk először is a 
táncest kezdetéről. Hét 
órára hirdették, de még 
nyolc óra körül is ott 
tar tot tunk, hogy alig 
több mint 8—10 pár 
láncolt az egyébként 
kitűnően berendezett te 
rémben. De ez csak a 
kezdet — vigasztalód 
tünk — majd a végén 
mondjunk véleményt. 
Ebhez a „vég"-hez még 
egy másik is csatlako 
nőtt, hogy t i. farsang 
végén vagyunk és nyíl 
vánvaló butaság lenne 
kihagyni az ekkor meg
rendezett táncesteket. 
Tehát majd a végén! 
Az asztaloknál Bacchus-
nak istenfélőbb híveit 
különben sem zavarta 
a . .párhiány". Hadd je
gyezzem meg két mon
dat között azt Í9, hogy 
még nem . . . Varázsla
tos hanglejtésekkel kér
ték a kiszolgálókat: 
„Hozzál már paj tás 
még- egy felet' disen-
tér ia ellen!" — külön 
toangsúlyo/.om 3 kis s f. 

Ennek a keresnek méi 
a legzordabb ember sem 
tud ellenállni! De még 
a kérés ismétlésének 
sem. Mi sem tudtunk. 

Hanem azért csak 
összegyűltünk szép 
számmal tíz óra felé. 
Megkérdeztem egy ba
rátomat,, hogy érzi ma
gát. Szabvány bál py.i 
tás — felelte. Sok az 
eszkimó, kevés a fóka.! 
Majd amikor látta, nem 
egészen értem, miről 
beszél, magyarázatul 
hozzátette: hogy leg 
alább 5—6 szór annyi 
fiú van. mint lány. 
Aminek persze csak a 
gyengébb nem örülhet. 
Körülnéztem jobban és 
igazat adtam neki. 
Tudja a csoda, miért, 
de így van ez minden 
bálon — fűzte tovább a 
gondolatot barátom — 
pedig úgy tudom, hogy 
országos viszonylatban 
nálunk több a nő, mint 
a férfi. Biztosan nem 
mindegyik szeret t án
colni, feleltem én, de 
inkább csak azért, hogy 
mondjak valamit, mint
sem meggyőződésből. A 
szemlélődés közben meg 
észrevettem egy dolgot. 
Mindössze 4 vagy 5 
egyetemista leány volt 
a táneolók között, azok 
is — tisztesség ne es
sék — a párjukkal, 
[l/l i lehet ennek az 

oka? — gondolkod 
tam el kissé. Annyit 
tudok, hogy feltűnően 
kevés lány tagja van a 
kultúrcsoportnak. ami 
vei bizony, nem dicse
kedhetnek, de ez még 
nem zárja ki azt. hogy 
legalább táncolni eljö.j 
jenek!? Vagy talán az 
a bizonyos „passzív re
zisztencia" álláspontja 
kényelmesebb számuk 
raf Nem tudhatjuk . . . 
mindenesetre elgondol
koztató. 

Méar az év elején í r 
tani arról, hogy mit 
várhatunk az egyetemi 
zenekartól. Ebben a 
cikkben sok jót í r tam 
róluk. Rosszat tnosf 
sem mondok. ?Cem 
azért, mert akkor ön 

magam cáfolnám, meg, 
hanem mert el Ifell Is
merni ,:szakmai" vona
lon nincs is hiba. De 3 
zenekar tagjainak —* 
vagy legalábbis egy. 
két tagjának — a ma
gatar tása erősen kifo
gásolható. Felesleges a» 
a célnélküli és sokszo* 
szellemtelen bohémko-
dás, amit játék közben 
csinálnak. És az sem 
volt valami hatásos, 
amikor teljes erővel 
énekelték az egyébként 
jó ütemű, de elég íz
léstelen szövegű sláge*. 
számukat. 

Még egy dologról be. 
szélek csak. Kb. a je
lenlévők 30 százaléka 
nem volt hivatalos erre 
a táncestélyre. Hogy 
mégis be tudtak jöaní 
meghívó nélkül, az 
mindenesetre ügyessé 
güket dicséri, de joblfc 
lenne ezt a tulajdonsá
gukat más helyen hasz
nosítani (mondjuk « 
közlekedésnél). Elvégrg 
meg kell érteni, ha nem 
kaptam meghívót, nent 
megyek el hívat lanul -*• 
szórakozzanak jól azote, 
akik ot t vannak. 

Rosszmájúság lentw 
azt állítanom- hogy 
ezen az estén hiányzott 
a jókedv, hogy a 

Várszegi 
házaspár nagy tetszesd 
aratot t énekszámaival,. 
a bálkirály és királynő-
választás tényleg szívelj 
vidító jelenete és még 
több más kedves -epi
zód nem járul t hozzá a 
jó hangulathoz. Mégris 
úgy érzem, hiányzott 
valami ebből a bál
ból . . . 

ISTo és a v^gén milyen 
véleményük alakult kft 
J ó volt, vagy nem volt 
jó a bál? Ez is szub
jektív dolog. VoiÉ 
olyan, aki nagyon jól 
szórakozott. voW 
olyan, aki nem érezte 
jól magát . Dehát ez 
már örök törvénye 
mindenfajta táneos ősz-
szejövetelnek. 

r. * 
FARSANGI BÁL. . 

A Dolgozók DISZ Alapszervezete 
taggyűlésen elhatározta, hogy feb 
ruá r 19 én műsoros farsangi bált 
rendez. 

A szervezel: vezetősége lázasan ké
szült a bálra. Fél 8 órakor már be
népesedett a terem és 

Kovács Gábm; 
aki konferált, majd 

Bronryeez Katalin 
elvtársno, DISZ-ti tkár üüvözöffce a 
megjelent vendégekot. 

A műsorban szavalat, oirmonológ, 
villámtréfa, kétfelvonásos színmű sze
repelt. Ezután a 

Vámsegi fc&esjaifc' 

operettkettősöket és magyariHjtákaí 
énekelt, amellyel nagy sikert aratot t . 
A műsor után a fiatalok boldogaa 
ropták a táncot, egy-egy hangos ka
cagás, nótaszó hallatszott. 

A résztvevők jól •mulattak, míw 
deuki kellemesen szórakozott. 

A_ dolgozók DISZ-szervezetének *e* 
zetősége köszönetet mond azoknak, 
akik hozzásegítettek a műsoros es* 
megtartásához. Kérjük az egyetem 
dolgozóit és vezetőit, a jövőben i s 

támogassák DISZ-szervczetünket, 
hogy közösen örülhessünk sikereinfc-
nek. 
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TETTEKRE FEL - HIV D PÍRT! 

• > > 

v.. 

Pártunk Központi Vezetősége 
1955. március 2—4_i ülésén nagyje
lentőségű határozatot hozott a po
litikai helyzetről és feladatainkról. 
Ez az okmány történelmi jelentő
ségű egész népünk életében. Éppen 
ezért keltett nagy visszhangot a 
párttagság és az egész dolgozó nép 
körében. 

Egyetemünk kommunista "hallgatói 
és oktatói is nagy figyelemmel és 
megelégedéssel tanulmányozzák a 
K. V. határozatát , mert érzik és 
tudják, hogy ez a határozat egyete
münk életében is döntő jelentőségű. 

A Központi Vezetőség határozata 
megállapította, hogy 10 év alat t 
nagyjelentőségű eredményeket ér
tünk el. Megváltozott egész népünk 
és ifjúságunk élete. Ezalat t az idő 
slntt szabad hazában élő, boldog 
jövőben bízó, újarcú magyar ifjú
ság született! 

Az országot átformáló nagy mun
kánkban hibákat is követtünk el. 
Pártunk Központi Vezetősége 1953. 
júniusi határozatában ezeket a h i 
bákat feltárta és meghatározta -*azt 
az utat, amelyen haladnunk kell 

Éppen ezért pártunk júniusi 
határozatai és a III. pártkong
resszus útmutatásai helyesek 
vollak és ezek ma js pártunk 
politikájának alapjai képezik. 

Ugyanakkor pá r tunk Központi Ve
zetősége megállapította, hogy az; 
utóbbi időben p á r t és állami szer
veinkben ant imarxista , pártellenes, 
tehát népellenes jobboldali nézetek 
kezdtek elterjedni és ezek voltak a 
legfőbb kerékkötői fejlődésünknek. 
Ezen nézetek vallói tagadták a ne 
hézipar állandó fejlődésének, a pá r t 
vezei őszei epének szűk.- SgeSSéget; 
Eredményeinket elhallgatták, csak 
a hibákat vették észre ós a kr i t ika 
leple alat t igyekeztek elégedetlen
séget, zavart kelteni. 

Egyetemünkön voltak-e jeiei a 
jobboldali elhajlásnak? Tgen voltak. 
Ezek a jobboldali nézetek nemcsak 
a pártonkivüliek, hanem a p á r t t a g 
ságunk között is jelentkeztek. Egyes 
párt tagok az alapszervekben ered
ményeinket semmibevéve, azokat 
leértékelve csak a hibákról beszél
tek. Ezzel a lényegében jobboldali 
nézettel lazították pár tunk fegyel
mét, egységét. Nem arról van szó, 
hogy kritizálni nem szabad! A k r i 
tika szükséges, mert csak az alulról 
jövő kommunista kritika segítségé
vel valósíthatók meg nagy célkitű
zéseink így léphetünk egyet előre! 
Az eredményeket elhallgatni, a h i 
bákat felnagyítani ez a bírálat k i s 
polgári anarchista eltorzítása! 

A kri t ikának ez a mórija ellen
tétes az építő kommunista kr i t iká
val és ezért idegen kell hogy legyen 
minden kommunistától. 

Egyetemünk kommunistái a ieg-

élesebben vegyék fel a harcot min
denféle elhajlás ellen. A jobboldali 
nézetek hirdetőit és azokat, akik 
pár tunk polit ikáját igyekeznek el
torzítani, el kell szigetelni, le kell 
leplezni! Ezen keresztül tudja p á r 
tunk megszilárdítani egységét — 
amiben ereje rejlik. 

A párt politikája a mi politikánk, 
ezért harcoljunk is érte! 

Gondoltál-e arra, mi lett volna 
belőled a Pár t nélkül, kedves szak
érettségis hallgató? A pár t nevelt, 
vezetett, ő tette lehetővé, hogy 
egyetemre kerülj . A p á r t hívott és 
eljöttél az egyetemre! A kalapá
csot, az esztergapadot a tollal cse
rélted fel! Lehet, hogy becsületes, 
megfeszített munkával csak közepes 
eredményt értél el. Közepes ered
ményed azonban nem jelenti azt, 
hogy kikapcsolódj a politikai élet
ből! Mondd meg bátran vélemé
nyedet, küzdj az első sorokban a 
tanulmányi fegyelem megszilárdí
tásáért, pá r tunk eszmei egységéért. 
Ezt várja most tőled a Pá r t ! 

Kedves paraszti származású ha l l 
gató! Gondoltál-e a r ra , hogy p á r 
tunk győzelmeinek köszönheted azt, 
hogy egyetemre kerültél, hogy szü
léidet nem zsákmányolják ki a k u -
lákok, a grófok? Szüleid vágyát is 
teljesíted akkor, ha mérnök leszel. 
Szüléiddel együtt a múltban nem 
is gondolhattál erre. Most va lóra
válik szüleid és a magad álma is. 
A pá r t kiállt családod mellett ak 
kor is, amikor a nagybirtokosok 
visszakövetelték azt a földet, me
lyet a földosztásnál kaptatok! Most 
téged is harcba hív a párt . UgS 
fegyelmezett a p á r t polit ikájáért 
harcoló, a pár to t minden támadás 
ellen védő hallgató.) : egye
temünknek! 

Osztályunk agya, osztályunk 
ügye, osztályunk ereje, osztályunk 
dicsősége — igen, ez a P á r t . . . " 

Ennek a pár tnak vezetőszerepét 
akar ták gyengíteni. Téged is el 
akar tak szakítani boldog jövőnk 
biztosítójától — a párttól . Éppen 
ezért, mivel a Te jövődről is szó 
van, lépj fel bát ran mindenkivel 
szemben, bárki legyen az, aki 
csökkenteni meri pá r tunk jelentő
ségét. 

Légy egyetemi hallgató, vagy 
oktató, dolgozz tanszéken, vagy 
egyetemünk gazdasági hivatalaiban, 
a tett mindenhol egyet jelent: 

munkát, harcos kommunista 
munkát, szenvedélyes, megalku
vás nélküli harcot pártunk po

litikájának megvalósításáért! 
A pá r t csatába hív bennünket, 

olyan csatába, amelyben „a parancs
nok a pár t , a fegyver a tett, a 
győzelem: békés, boldog, szocialista 
Magyarország." 

Tettekre fel — hív a Pá r t ! 
if). Pókos István 

J 
NEM ENGEDJÜK! 

Napjainkban, amikor hazánk min
den becsületes dolgozója nagy nem
zeti ünepünk, hazánk felszabadításá
nak 10. évfordulója megünneplésére 
készül, a nyugati ha ta lmak uj u ta t 
keresnek a pusztító háborúhoz. 
Minden erejükkel azon fáradoznak, 
hogy az európai kontinensen új fa
siszta támaszpontot hozzanak létre, 
amely hivatva lenne útját állni az 
emberiség boldogulásának. Uj kön
tösbe akar ják búj tatni a hit leri fa
sizmust, amely annyi szenvedést 
okozott a világnak, s nekünk, m a 
gyar dolgozóknak is. Uj Wermach t 
felállításán fáradoznak a nyugat i ha
talmak urai . 

Nem engedjük! „Szembeszegülünk 
a náci Wermacht talpraál l í tásával . 
Tiltakozunk a mémet mil i tar izmus 
újjáélesztése ellen!" A párizsi egyez
mények elleni harc nem ért véget, 
sőt csak most kezdődik igazán. I t t 
az ideje, hogy mindent elkövessünk 
békénk megvédéséért. A Szakszer
vezeti Világszövetség felhívásában 
rámutat arra , hogy sorsunk még 
mindig a mi kezünkben van, a dol
gozók kezében. Nem engedjük, hogy 
sorsunkat a dollár urai i rányí tsák! 

A Szakszervezeti Világszövetség 
leihívására március 10-én hazánk
ban is új erőre kapot t a párizsi 
egyezmények elleni harc . A KV. ha
tározatára és a SZOT f e l í v á s á r a 

dolgozóink a felszabadulási m u n k a -
versenyen belül, március 15 és áp
rilis 4. közötti időben „felszabadulási 
műszakot" rendeznek. Ez nagyszerű 
lehetőség ahhoz, hogy te t tekkel 
adózzunk a béke nagy ügyének. 
Ujabb lelkes felajánlások születnek 
a m u n k a termelékenységének foko
zására, az önköltség csökkentésére, 
a munkafegyelem megszi lárdí tására, 
takarékosságra , a minőségi m u n k á 
ra. 

Nekünk az a feladatunk, hogy ipa
runk számára olyan műszaki értel
miséget neveljünk, ak ik képesek 
lesznek nagy te t tekre . Olyan műsza
ki értelmiségre van szüksége ha
zánknak, akik minden ere jükkel 
azon fáradoznak, hogy büszkék me
hessünk a magyar ipar te rmékei re . 
I t t elsősorban okta tóinkra háru l a 
feladat, hogy nevel jük a hal lgató
kat becsületes, hazánka t szerető, 
népünkhöz hű értelmiséggé. Mutas 
sák meg az oktatáson belül, hogy 
nékünk a békés élet, az előrehaladás 
a célunk és nem a pusztí tás. 

Sorakozzon fel Egyetemünk min
den dolgozója egyemberként a béke 
zászlaja alá! Kiál tsuk mi is a világ 
dolgozóival együtt : nem engedjük, 
hogy mégegyszer náci csizmák ta
possanak drága hazánk földji n. 

Szakszervezeti Bizottság 

Forró 
kommunista üdvözletünket 

küldjük 
Ezernyolcszázkilencvenkettő márc ius 9-én született Rákosi Mátyás 

elvtárs, a Magyar Dolgozók Pár t j a Központi Vezetőségének első t i tká
ra. Rákosi elvtárs harcos élete pé ldaként áll minden magyar hazafi 
előtt. Születésnapja a lkalmából harcos kommunis ta üdvözletünket küld* 
tfik és kívánjuk, hogy még sokáig munká lkodjék erőben, egészségben 
hazánk felvirágoztatásán. 

Rákosi elvtárs születésnapja azér t is ünnep számunkra , m e r t egye
t emünk az ő nevét viseli. 

I m m á r há rom éve, hogy Egyetemünk ifjúsága azzal a kéréssel for
dult Népköztársaságunk kormányzatához, engedélyezze hogy a 
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Rákosi Mátyás e lvtárs nevét vi
selhesse. Ez a kérés 1952 március 9-ével, Rákosi elvtárs születésnapján 
teljesült. Akkor iban ezért a megtisztel tetésért nem igen t ud tunk töb
bet adni ígéretnél. ígére te t a r ra , hogy minden erőnket összefogva, 
mindig a r r a fogunk törekedni, hogy Egyetemünkön a m u n k a becsület 
és dicsőség dolga legyen, és harcolni fogunk azért, hogy Egyetemünk, 
Rákosi cflvtárs nevéről e lnevezet t Egyetem, méltón töltse be h iva tá 
sát. Padjaiból olyan kiváló mérnökök kerül jenek ki az életbe, akik 
majd odaadóan építik a szocializmust. 

Azóta Egyetemünk minden becsületes hallgatója és t a n á r a azért 
harcol, azért dolgozik, hogy igére tünket bevál thassuk. Két izben hagy
ták m á r el a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem padjait dip
lomás mérnökök és úgy érezzük, nem hoztak szégyent egyetemünkre . 

Mégis meg kell á l lapí tanunk, hogy még jobban is dolgozhattunk 
volna. Még jobb mérnökök kerü lhe t tek volna ki Egyetemünkről , s a 
jövőben az legyen a célunk, hogy ezt valóravál tsuk. Rákosi e lvtárs 
neve kötelez. Legyünk méltók er re a bizalomra. Ezzel a szilárd elha
tározással ünnepel jük hazánk felszabadulásának ünnepét . 

A márciusi eszmék szellemében — 
ünnepség egyetemünkön 

Gyönyörű idő van ma, március 15-én. Tiszta kék ég tekint le ránk, 
a melegen sütő nap sugarai végigsimogatják egyetemünk épületeit. Fél 
nyolc firn'-or már talpon van mindenki. Egyetemünk központi stúdiója in
dulok é.M u márciusi dettrfk liXtei&tltés&eél teszi vidámabbá a készülődést. 
Mindenki siet, hisz 9 órakor megkezdődik az ünnepély az ízlésesen fel
díszített l-es számú előadóban. Egyetemünk hallgatói, oktatói és dolgozói 
fél 9 órakor már megtöltik a nagy előadótermét: Az előadóterem előtti 
aulában és egyetemünk homlokzatán zászlókat lenget a márciusi szél. 
Kilenc órakor elfoglalja helyét az elnökség. Az ünnepség a Himnusz 
eléneklésével megkezdődött. 

Ezután Szerdahelyi elvtárs I, éves 
gépészmérnökhallgató szavalta el a 
„Talpra magyar"-1. Róka Péter elv
társ IV. éves gépészmérnökhallgató 
üdvözölte a megjelenteket, felkérte 

dr. Petrich Géza elvtársat 
a gépészmérnöki kar dékánját, ü n 
nepi beszédének megtar tására . 

Petrich elvtárs hangsúlyozta a m á r 
ciusi ifjak forradalmi szerepét a m a 
gyar nép szabadságharcában. K i 
emelte beszédében, hogy ma ünnepel
jük a földosztásnak 10 éves évfordu
lóját, így kettős ünnepünk van. 
Pártunk, a Magyar Dolgozók Párt ja , 
valóraváltotta azt az álmot, amiért 
Táncsics Mihály harcolt. A föld a 
magyar paraszté lett. A fiatal m a 
gyar Tanácsköztársaság amely 1919-
ben folytatója volt a magyar nép 
48-ban elbukott szabadságharcának, 
felvette a fegyveres harcot a külföl
di, hazánkra törő intervenciós hadse
regek ellen. A magyar ifjúság színe
java a márciusi ifjak szellemétől 
fűtve, egyemberként léptek a Magyar 
Vörös Hadsereg soraiba. Petrich elv
társ bezélt arról hogy a Horthy, 
fasizmus éveiben, a náci megszállás 
alat t a magyar munkásosztály ha r 
colt a márciusi eszmék szellemében 
a hazánkat leigázó német fasizmus 
ellen, a háború ellen, majd így foly
t a t t a : 

„1848. emléke lelkesítsen újra és 
újra a német hódító törekvések elle
ni harcra, nemzeti függetlenségünk 
védelmére. 1848. emlékezete, Petőfi 
szelleme váljék új erőforrássá a né 
met militarizmus elleni harcban, or
szágunk drága áron kivívott függet
lenségének védelmezésében. 

A mi ifjúságunk a márciusi f iata
lok örökségekónt vallja: 

nincs az az erő, amely szabad 
hazánkat újra német gyarmattá 

tehetné, 
nincs az a hatalom, amely új ra visz-
szaadhatná a földet a nagybir toko
soknak, a gyárakat a tőkéseknek, 
amely visszaállí thatná a esendőrök 
és szolgabirák véres uralmát . 

Legyőzhetetlen erőt ad hazánknak, 
hogy mind szorosabb nemzeti egység
be tömörülve sorakozik fel népünk a 
pár t mögé, miként felsorakozott a 
szabadság zászlaja alat t Kossuth ide
jében. A béke ügye harcba szólít 
minden becsületes dolgozót, fiatalt 
és felnőttet egyaránt. Lefogni a há 
borús gyújtogatok kezét, megakadá
lyozni a Wehrmacht. újraszületése^ 

eltorlaszolni az u ta t az atomháború 
kirobbantása előtt. Ez jelenti ma, 
hogy a 48-as eszmék, a szabadság és 
függetlenség szellemében cselekszünk. 

A magyar ifjúság büszkén vall ja 
magát a márciusi fiatalok utódjának 
és tudatában van annak, hogy 

akkor szolgálhat rá a büszke 
címre, ha tűzön-vízen át követi 

nagy pártunkat, 
ha minden cselekedetével népünk 
boldogulását, a haza ügyét, a szocia
lizmus építéséinek ügyét szolgálja. 

Az építőmunka, a tanulás újabb 
sikereivel köszönti ifjúságunk már
cius 15-ének nagy ünnepét . Az ifjú
ság hazafias tetteinek sokasága kö
szönti népünk kipróbált vezetőjét, a 
márciusi eszmék nagy zászlóvivőjét, 

a Magyar Dolgozók Pártját, 
köszönti felszabadítónkat, nagy segí
tőtársunkat, 

a Szovjetuniót, 
amely a márciusi eszmék megvalósu
lásának, nemzeti függetlenségünk, 
békénk, szabadságunk, szocializmust 
építő munkánk sikereinek biztos zá
loga. 

Március 15-ének napján köszöntjük 
dicső történelmünk alkotóját, a béke 
és jólét társadalma — a szocialista 
társadalom — szorgalmas építőjét, a 
márciusi eszmék igazi örökösét és 
ápolóját — a magyar dolgozó népet. 
Pár tunk a r ra neveli drága hazánk 
fiait és leányait, a mái-ciusi ifjúság 
mai utódait, hogy vallja magáénak 
1848. márciusi ifjúságának hagyomá
nyait, lángoló hazafiságát, a nép 
ügye iránt i ha tár ta lan odaadását-, 
vallja büszkén Petőfi szavaival: 
„Tiéd vagyok, tiéd hazám!" 

Hazánk felszabadulása 10. évfordu
lójának, legnagyobb nemzeti ünne 
pünk küszöbén a nagy márciusi if
jak késő utódaihoz, a Magyar Dolgo
zók Pár t ja Központi Vezetőségének 
buzdító jelszavával fejezem be sza
vaimat : 

Magyar ifjak és leányok, DISZ-
fiatalok, egyetemisták. Jár ja tok élen 
a pé ldamutatásban, az áldozatválla
lásban, a nehézségek leküzdésében, 
boldog jövó'nkért, a szocializmusért!" 

Petrich elvtárs beszédét elismerés
sel és nagy tapssal fogadták az ü n 
nepség résztvevői. Ezután Kosa 
György I I I . éves gépészmérnökhall
gató szavalt egy Ady-verset, majd 
az ünnepség a Szózat eléneklésével 
ért véget. 

EGYETEMI HÍREK 
Dr. Geleji Sándor akadémikust , 

egyetemünk kohógéptan tanszékének 
professzorát a képlékeny a lakí tásra 
vonatkozó, kísérletileg is igazolt leg
újabb elméleti megállapításaiért a 
Kossuth-di j II . fokozatával tünte t 
ték ki . 

Március 7-én rendkívül i taggyűlé
sek voltak egyetemünkön. Március 
9-én pedig tanszékenként és osztá
lyonként röpgyülésen tárgyal ták meg 
dolgozóink a Központi Vezetőség ha
tározatát . 

" * 
Március 12-én egyetemünkről kö

zel 40-en vet tek részt a- Borsod-
Abauj-Zemplénmegyei kommunis ták 
pár tak t íva ülésén. 

A megyei Népfront Bizottság már 
cius 15. megünneplésével kapcsolat
ban a miskolci Béke-moziban me
gyei ünnepséget rendezett , ahol 
megjelentek Földvári Rudolf elv
társ , a megyebizottság t i tkára , Iván. 
Is tván, a megyei tanács elnöke, » 
pár t , a DISZ, a megye és a város 
képviselői, az üzemek, bányák k i 
váló munkása i . Az ünnepi beszédet 
dr. Sályi Is tván, egyetemünk Kos-« 
suth-di jas rek tora , a Megyei Nép-
frontbizottság elnöke tar to t ta . 

Március 15-én 11 órakor a H. sz» 
e lőadóteremben kerü l t kiosztásra a* 
oktatószemélyzet e félévi ju ta lma. 
65 oktató 80.000 Ft. ju ta lomban ré* 
szesült. A Villamosgép tanszék az 
egyetem elektromos berendezéseinek 
felülvizsfrjílatára ki tűzött célprémiu-
mot (4000.—) nyer te el. 

Március 26-a rektor i szünnap. 

* 
14-én a korea i követség és az 

okta tásügyi minisztér ium külföldi 
ösztöndíjas ügyosztályáról há rom 
elvtárs lá togat ta meg egyetemünket , 
hogy a koreai hallgatók munká já t 
és helyzetét tanulmányozza. 

F. hó 5-én, szombaton este a Kos-
suth-szálló fehér termében barátíl 
találkozóra jöt tek össze a R. M. Ne-
hézipari Műszaki Egyetem 1953-ban 
végzett és jelenleg is Miskolcon és 
környékén dolgozó gépészmérnökök, 
A bará t i találkozó célja az egynte-
men eltöltött idők emlékeinek kedé-* 
lyes keretek közötti felelevenítése, 
va lamint az üzemekben szerzett ta
pasztalatok kicserélése volt. A j á 
hangula tban lezajlott találkozón a 
megjelentek javasol ták a találkozók 
bizonyos időnkénti rendszeres meg
ta r tásá t (havonta egyszer) 

Felszabadulási 
ünneoséaek 

Hazánk felszabadulása 10 éves 
évfordulójának mél tó ünneplésére 
szerte az egész országban ha ta lmas 
készületek folynak. 

Egyetemünkön a több részből áltd 
ünnepségsorozat március 26-án dél-j 
u t á n 14 órai kezdettel , tudományos 
ülésszakkal kezdődik, melyen hires 
professzoraink t a r t anak előadásokat 
a műszaki élet és tudomány néhány 
fontos kérdéséről . 

Este a VI. diákot thon klubhelyisé
gében egyetemünk rek tora fogadást 
t a r t a professzori kar , va lamint a 
város politikai, t á r sada lmi és ipar i 
vezetői részére. 

* 
Ápril is 2-án délelőtt központi ü n -

népség az egyetem dolgozói és ha l l 
gatói részére a nagyelőadóban. Es te 
táncmulatságok az egyes diákot tho
nokban. 

* 

Április 4-én az ünnepi felvonulás 
son veszünk részt. 

* 

Ugyancsak március 26-i kezdettel 
két kiáll í tás is nyílik az egyetem 
területén. Az egyik a „szovjet ifjú-; 
ság életéből' ' , a másik „Eeyetemünk 
életéből" címmel. 



A MI EGTETEMtnVK 1955 márc ius Vt. 

A „Honvédelmi Ismeretek" oktatásának tapasztalata 
a 11. félév első hónapja után 

' A tanév megkezdése óta eltelt 
egy hónap. Nem sok idő, s mivel 
ál talában ezen idő alatt elsősor
ban előadásokat és kisebb szám
mal gyakorlat i foglalkozásokat tar
to t tunk, tanulmányi téren általá
nos kép még nem alakult ki. 
Azonban már most fel kell figyel
n ü n k hallgatóink körében felbuk
kanó egyes jelenségekre, amely je
lenségeket rossz , előjelnek kell tar
t a n u n k a honvédelmi ismeretek 
oktatása eredményességének szem
pontjából. 

Elsősorban két kérdéssel óhaj
tunk itt foglalkozni: a fegyelem 
kérdésével és azzal a felfogással, 
ami a hallgatók egyes rétegeiben a 
honvédelmi oktatással kapcsolatban 
kezd uralkodóvá válni ; azzal a fel
fogással, amit egyszerűen pacifiz-
musnak lehet nevezni. 

Ha a II. félév beindítását v izs
gáljuk, akkor megdöbbentő az a 
magas hiányzási, mégpedig igazo
latlan hiányzás! százalék, amit a 
hallgatók »produkáltak«. Csak egy
két tanulókört említve: 

B—205, B—201 
tanulóköröknél 18-18 óra igazolat
lan hiányzás, a 
_B—203 tanulókörnél 10 és a B— 

202. tanulókörnél 
9 óra igazolatlan hiányzás fordult 
elő. Ugyancsak igen nagy azon 
egyetemi hallgatók száma, akiknek 
hiányzásuk ugyan igazolt, de nem 
vettek annyi fáradságot, hogy a 
fennálló rendelkezések ér te lmében 
a tanszéken óráikat ?_ megadot t h a 
táridőn belül igazolják is. E jelen
ségek feltétlenül a fegyelem meg-
hv.ulására muta tnak . De nemcsak 
itt mutatkozik a fegyelem lazulása. 
Vannak egyéb jelek is. ami éveken 
keresztül nem fordult elő: 

az elmúlt hónapban két hall
gató jelentet te füzetjének el
vesztését, Zircher Tibor (G— 
113.) és Lukács Pé te r (G—112.) 

hallgatók. 
Más hallgatók tudomásul vett, a l á 
í rásukkal el ismert 

parancsokat eeyszerűen nem 
haj tot tak végre. 

Szebeni Sándor és Varga Sándor 

(G—306) hallgatók pedig szakasz
parancsnokuk parancsának teljesí
tését tagadták meg és 

Szebeni Sándor 
hallgató kul turá l t emberhez egy
általán nem méltó taglejtések kí
séretében te t te ezt. E jelenséggel, 
a fegyelem lazulásával szemben a 
tanszé'kparanesnokságnak csak egy 
állásfoglalása lehet: a fegyelme
zetlenségeket minden törvényes 
eszközzel fel kell számolnunk és 
amennyiben n e m tudunk a hal lga
tók öntudatán keresztül kellő ered
ményt, elérni, úgy a legszigorúbb 
eszközöktől sem r iadunk vissza. 

A másik kérdés elsősorban a 
III . éves kohász hallgatók körében 
merül t fel. Egyes hallgatók egye
nesen támadják a honvédelmi is
meretek okta tásának jogosságát az 
egvetemen! 

Ezzeil kapcsolatiban szeretnénk 
felhívni egy es másra a f igyelme
det, kedves Hallgató, aki az egye
temen nyíl tan ilyen elveket han
goztatsz. 

Nézz körül a vi lágban! Igaz, 
hogy a Szovjetunió békepolitikája 
igen nagy és reálisan felmérhető 
eredményeket ért el. igaz az. hogy 
a demokra t ikus béketábor sohasem 
volt annyira egységes és hata lmas , 
mint most, igaz az is. hogy a nyu
gati országokban a békemozgalom 
mind nagyobb és nagyobb naptö

megeket mozgat meg, de lásd meg 
azt is, hogy a nyugat i imperialista 
körök ugyanakkor minden e re jük
kel keresztül akar ják hajszolni 
Nyugat-Németország militarizálá
sát, hogy az amer ika i támaszpon
tokéin mindenü t t megjelentek az 
atomágyuk, hogy Anglia bejelen
tet te a hidrogénbomba gyár tásá
nak megindí tását! És Te nem vagy 
haj landó azt a minimális köteles
ségedet: 2 honvédelmi ismeretek 
elsajátítását — teljesíteni, amivel 
válaszolhatnál az imperialista kö
rök a tomháborus törekvéseire, 
amivel erőssé tehetned saját sze
mélyeden keresztül azt a hadsere
get, amelynek egysége, felkészült
sége, erőssége álljt parancsolna 
mindenféle nyugat i kalandorterv
nek. 

NÓ7Z körül , ne ringasd magad 
pacifista i l lúziókban! Kötelességed 
nemcsak ;> béke énitése, hanem an
n a k minden körülmények közötti 
megvédése is. És ha. okoz is nehéz
ségeket a honvédelmi ismeretek 
tanulása, tar tsd kötelességednek — 
nem az akármilyen, csak tessék-
lássék. — hanem annak kiváló 
elsaiát í tását . így válsz valójában a 
szocializmust énitő. a béké t védő, 
hazánkat szerető és a világ vala... 
mennyi dolgozójának érdeKébestf 
cselekvő emberré . 

KATONAI TANSZÉK 

Bz H5 n-p?rend; s?*agv aHoqvan etjyes l éves haüpfólnff 

A napirend azzal kezdődik, hogy 
az „üteg vagy zászlóaljparancsnok" 
megtartja a reggeli szemlét". 

A hiányosságok kiküszöbölésére ők 
adnak parancsot. A paranesadás v i 
gyázzállásban történik, hogy ,,rekla
máció" ne történhessen. 

Reggeli után. amelyre az ü teg-
parancsnok vagy zászlóaljparancsnok 
vozoti az „alat tvalókat" van a nki-
menő" a gyakorlótérre. 

A körletben csak a „belszolgálati" 
tlfr?* és ügvelct marad. Az ütegnél a 
következő ügyeletek vannak - kapus, 
őrséi , géppark, konyha, egészségügyi 
és állefogészs''gütryi szolgálat. 

Az ügyeletes fegyvert csak az üteg
parancsnok, vagy ..század • kommen-
dáns" parancsára adhat ki 

Az ezredügycletes távollétében az 
ütogiigyeletes veszi át „az ezrediigyc-
lelet" is. Ekkor ő vezeti az esti 
szemlét és névsorolvasást. Ö vezeti 
az eltávozókat kihallgatásra. 

Ha valaki a körletből el akar t á 
vozni, engedélyt kér a szolgálatveze
tőtől. Pl. : Főhadnagy e l v t á r s . . . ! 

A szolgálatvezető az eltávozásról 
értesíti a „szakasz-ügyeleteseket" is. 

Mikor az „alat tvaló" visszajön az 
eltávozásról, jelentkezik a „kapu-
ügyeletesnél és egészségügyinél" és 
jelenti, hogy történt-e vele valami
lyen ,.kiemelkedő, vagy jelentéire 
váró" esemény. Ezután csizmáját hóna 
alá véve, lassan bemegs7 a hálóba, 

hogy társait fel ne ébressze . . . 
"?w ! MJ.»Mypuw*^ 

M STUDIIOIKOL 
Ha olyan valaki jön be a Stúdió

ba, aki ezelőtt egy évvel jár t itt, 
bizony nem ismer rá. Azóta sok 
minden megváltozott, fejlődött. 

Akkor, egy erősítővel egybeépí
tett, lemezjátszós rádióval és egy 10 
w-os erősítővel folytak az adások. 
Akkor mindössze 4 hangszóró volt 
felszerelve. A lemez-készlet a lkal
mazkodva a fenti berendezéshez 
szintén szerény volt. Aztán jött a 
nagy fordulat, melynek ha tására 
lassan kialakult a Stúdió mai képe. 

Összehasonlításul célszerű leírni a 
Stúdió jelenlegi berendezését. 

A hanglemez-műsor közvetítése 2 
lemeziáíszó segítségével történik és 
így biztosított a lemezek folyama
tos forgatása. A hanglemezkész'et 
.jelenleg kb. 300 d a r a b lemezből áll. 

A rádióvételre egy nagvteljesít-
ményű szuper rádió van beépítve, 
amelv egyben a 2 lemezjátszó elő
erősítőiéként is szerepel. A rádióvé
tel minőségét újabban az E /4 és E / 5 
diákszállók között építet t s-zabad 
an tenna növeli. 

Prózai műsor, hirdetés, stb. Stú
dióból való közvetlen közvetí tésére 
dinamikus mikrofon szolgál, amelyet 
egy 10 w-os erősítő előerősít. 

Nemrégiben ismét értékes be
rendezést kapott a Stúdió: 

magnetofont, 
amely a műsor változatossá tételében 
igen nagy szerepet játszik. Zavarok 
a magnetofonnal kapcsolatban csak 
a szalag hiányából adódnak. 

A fent felsorolt berendezések egy 
100 w-os erősítőhöz, mint végfoko
zathoz kapcsolódnak, amely a fel
szerelt összesen 20 d a r a b 5 w-os 
hangszórót táplálja. 

Régebben nem volt lehetőség az 
egyes hangszóró csoportok egymás
tól független kapcsolására. A Stúdió 
fejlesztése során ez a probléma 
megoldódott és ma m á r külön k a p 
csolható az E / l ebédlő. E / l szálló, 
E/4 ebédlő, E'4 szálló. E/5 szálló, 
E/6 szálló és az E/6 klub. A felsoro
lásban a legutolsó újszülött. Ugyan
is február utolsó napjaiban készült 
el az az állandó 4+12 eres kábel-A* 
kapcsolat az E'6 k lub és a Stúdió ' 
között, amely lehetővé teszi a k lub
ban történő események Stúdióból 
való erősítését. Az említett kábel
kapcsolat többek között a ker ingő-
í-steken is éreztetni fogja hatását . 
Bizonyosra vehetjük, hogy ezekután 
e lmaradnak azok a jogos pana
szok, amelyek a keringőestek alat t 

és u tán a hang minőségével kapcso
latosak voltak. 

Mmt a fentiekből is k i tűn ik a 
Stúdió mai és kb. 1 évvel ezelőtti 
képe között igen nagy a különbség. 

Jelenleg a Stúdió berendezésé
nek ér téke k b 45 000 Ft. körül 
mozog. Ebből lá tható , hogy ál
lami szerveink minden anvagi 
áldozatot meghoztak fejlesztése 
érdekében. Mind a, diákot thoni 
csőmért, mind a műszaki osztály 
a szükséges költségeket és anya
gokat a legmesszebbmenőén biz

tosította és biztosítja. 
Az anyagi áldozat meghozatala 

azonban önmagában még n e m lett 
volna elegendő. A rendelkezésünkre 
bocsátott anyag megfelelő felhasz
nálása igen sok m u n k á t igényelt. A 
Stúdió berendezése, a hangszóróik 
felszerelése és különösen a kábel 
hálózat kiépítése a csőfolyosóban lé
vő víz mia t t igen nagy m u n k á t igé
nyelt . 

Ez°n m u n k á k elvégzéséért a Han
gos Hiradó műszaki csoporjának tag
jai t : 

Banai József I. éves, Oláh Pé
ter, Prokon Miklós. Pet r ik Ilo
na és Szabó I m r e I I . éves. Sza
bó Géza III . éves gépész, vala
mint Magvari Ferenc IV. éves 
kohász b^ 'c-ptót »>li«merés és 

dicséret illeti. 
Végül szeretnénk néhány érdekes 

adatot ismertetni a Stúdió üzemével 
kapcsolatban. 

Az eddig beépítet t 2, 4 és 12 eres 
kábelek, illetve vezetékek össz-
hossza k b 2000 fm. 

A kapcsolók és szabályozók száma 
44. 

A felfűtött elektroncsövek száma 
teljes üzemnél 27. 

A lecnnbban bevált műsorszám a 
„szivküldi". 

Az eddig leközölt ..szivküldi" 
üzenetek száma kb. 400. 

Ha ezt átszámoljuk időre megfelel 
közelítőleg 27 óra tiszta zenei m ű 
sornak. (Az üzenetek szövege nincs 
számításba véve.) 

Bá t ran mondhat juk, hogy egyete
m ü n k megfelelően felszerelt, bá r 
még nem tökéletes (gondolva itt a 
hangszigetelés hiányára) Stúdióval 
rendelkezik. Tefíát a műszaki felté
telek megfelelőek. Igen eredményes 
m u n k á t végeztek a DISZ bizottság 
rip-ngoshiradőjának felszerelése, üze
meltetése te rén : 

Zs ' rkó Imre és Molnár Jenő IV. 
éves gépészmérnökhallgatók, 

ak ike t a DISZ bizottság a DlSZ-ve-
zetők akt ivá értekezletén könyvjuta
lomban részesített. Most az a fel
ada tunk , hogy az alapszervezeti han_ 
goshiradó csoportok megalakulásá
val alapszervezeteink belekapcsolód-
ianak a műsorszerkesztésbe és így 
biztosítani tudjuk a vidám, színvo
nalas , mindenki t érdeklő és a leg
különbözőbb igényeket is kielégítő 
műsort . 

Szerk. 

A Stúdió terveiről 
A DISZ-bizottság elhatározta, 

hogy a hangoshíradó m u n k á j á t meg
javítja annak érdekében, hogy mi
nél jobban hozzájáruljon hal lgatóink 
igényeinek kielégítéséhez, egyre in
kább szolgálja i smere tünk kibővíté
sét, a politikai és nevelőmunka meg
javítását . 

Tervbevet tük, hogy ál landó mű
sorrovatokat nyi tunk. 

Éspedig: he tenként rendszeresen 
közvetí tünk kül- és belpolitikai be
számolókat. 

Rendszeresen felevenítjük nemzeti 
tö r téne lmünk legnagyobb hagyomá
nyait, fordulópontjait. 

Ismerte t jük nemzeti nagyjaink 
életét, munkásságát . 

Irodalmi rovatot nyitunk, melyben 
megismertet jük hal lgatóinkat az iro
dalom és művészet legaktuál isabb 

problémáival , a mozi- és színházi 
élettel. 

Rendszeressé akar juk tenni a ze
nei ismertetőket. A tudományos és 
munkásmozgalmi eseménynaptár t , a 
folyóiratszemlét, kérdezz-felelek rova
tot. Heti két a lkalommal fogjuk köz
vetíteni a szivküldi műsort . 

Foglalkozni fogunk a világ ifjúsá
gának életével, a békeharc híreivel. 

Ezenkívül minden DISZ alapszer
vünk t íznaponként vidám műsort ad 
az évfolyam életéből. Beszámolnak 
az évfolyam problémáiról, e redmé
nyeiről. A hangoshíradó természete
sen akkor végezhet eredményes mun
kát , ha minden DISZ alapszerv ve
zetősége elsőrendű kérdésként fog
lalkozik a hangoshíradó műsorának 
összeállításával és a hallgatók kife
jezik kívánságaikat , kéréseiket a 
hangoshíradó műsorával kapcsolato
san. 

Tanszékeink életéből 
Előbbeni számunkban a tanszékeink tudományos munkájáról már 

ír tunk. Egy tanszéket, a Fizika tanszéket azonban még nem kerestük 
fel és nem ismertettük azt a munkát , amely a tanszéken a tanterv sze
rinti oktatási anyagon kívül folyik. A Fizika tanszék munkája annál is 
inkább érdekli hallgatóinkat, mert a fizikavizsga egyik legnehezebb vizs
gák közé tartozik. 

NAGY ELEMÉR professzor elvtárs, a Fizika tanszék vezetője e riport 
megírásának napján Budapesten tartózkodott, ezért SZALONTAI KÁROLY 
elvtársat, a Fizika tanszék adjunktusát kértem meg, hogy ismertesse a tan
szék kutatómunkáját . Szalontai elvtárs a következőket mondotta: 

„A tanszéki tudományos; munkát két különálló részre kell bontani. Az 
egyik rész azokkal a kutatásokkal foglalkozó tevékenység, amely a ne
hézipar igényeiből, mint gyártási, vagy ellenőrzési probléma vetődik fel. 
Ezekben a kutatási sémákban nemcsak a borsodi üzemek vannak érde
kelve, hanem budapesti vitézetek is. Ilyenfajta témákban perspektivikus 
tervet adni nem lehet, mert ezek « termelés szükségleteihez igazodnak. 
Inkább az elért eredményekről adnék rövid beszámolót. 

Egyik helybeli nagyüzem,, fontos gyártmányának az ellenőrző mé
résével kapcsolatos munkákat végeztük el. Ez lényegileg gyors, aperiodi
kus mechanikai igénybevétel hatására történő dcfoimáció, nyúlás kimé
rése volt. A nyúlás nagyságából a mechanikai feszültségre lehet követ
keztetni. A mérés elve nem- volt úgy, de az adott helyzetre való alkalma
zása és a mérés kivitele tudományos eredménynek tekinthető. A mérést 
BUSZAR ISTVÁNNAL, a Mechanika tanszék docensével végeztük. 

' • ' • • ' H M 

Szalontai Károly ad junktus méréseket végez. 

A Járműfejlesztési Intézet felkérésére, a Tudományos 'Akadémia 
műszaki osztályának a beleegyezésével kísérletek folytak a tanszéken egy 
nyomatékmérő műszer megszerkesztése érdekében. A laboratóriumi kivi
telben elkészített műszert az Akadémia illetékes bizottsága előtt a múlt 
év folyamán be is mutattuk. Az új mérőműszerrel való kutatásokat a% 
Akadémia tudományos témának fogadta el. A kutatásból ezenkívül egy 
szabadalmi bejelentés is származott. • 

Ezenkívül több apró munka, vagy kísérlet is folyik az aktuális 
üzemi problémák megoldása érdekében. 

A Mech. Technológia I. tanszékkel együttműködve, egy vas át
alakulás kiértékelő mágneses műszer szerkesztése is folyik. 

A kutatómtmka másik nagy csoportja a hivatalos tanszéki kutatási 
terv, a „félvezetők egyes tulajdonságaiéval kapcsolatos. Ezideig a fél
vezető hőkonfaktus áramának a nyomásfüggését vizsgáltuk. Ebből a tárgy
körből számos figyelemreméltó adat és tulajdonság vált ismeretessé, mely 
azt az ellfütározást eredményezte, hogy a tűnyomásfüggést most már szé
lesebb alapokra fektetve vizsgáljuk." 

Szalontai adjunktus, aki a méréseket végzi, éppen most írja a mé
rési eredményeket összefoglaló tudományos dolgozatát. 

A tanszék tudományos munkájába bekapcsolódik még Darin Sándor 
fiatal tanársegéd és a tanszéken működő tudományos diákkör. A diákkör 
talán egyike a legjobb diákköröknek, amelyek az egyetemen dolgoznak. A 
21 lelkes diákköri fiatal munkája nagymértékben hozzájárult pl. ahhoz, 
hogy a tanszéken sikerült elkészíteni egy nyomatékmérő-műszert. A be
szélgetés végéhez ért. Elbúcsúzok Szalontai elvtárstól. Kívánunk a Fizika 
tanszék dolgozóinak eredményekben gazdag kutatást . A következő szá
munkban közöljük azokat a hibákat, amelyek gátolják a tanszéken folyó 
munkát . , 

— pókos — 

BANYASZ-SZELLEM 
Esto van. Barátom

mal a szállóba tar tunk, 
ismerős arcok, köszö
nünk, köszöntenek, s 
máris az I. Diákotthon 
harmadik emeletén va
gyunk. Elsőéves bányá
szok laknak itt. A tá r 
salgóban éppen egy ko
reai és egy magyar oá-
nyászhallgató a ha tá
rozott integrált böngé
szi. Az egyik szobából 
hegedűszó és dal kelle
mes melódiája szűrődik 
ki. Valamelyik szobá
ban kuruc és magyar 
nótákat dalolnak, majd 
felcsendül a ,,Bányász-
kislány ne bánkód
jál . . ." Hallgatom, a 
szívem összeszorul, el
érzékenyülök, bányász
társaim dalolnak. Még 
egy keveset várok, ko
pogok, majd belépek a 
szobába. Most már ér
zem, hogy bányászok 
közöft vagyok, a felső 
ágy szélén „lábát nem 
hiába lógatva" húzza a 
„bányászcigány" a bá
nyászdalt. Kis lámpa 
ég az alsó ágyakon, 
egymás' ölébe, hajtva 
fejüket, ülve és fekve 

muzsikádnak. Szövik 
dallal a barátságot az 
életre, az igazi nagy 
csatáikra. 

Dalolunk és látom, 
hogy holnap már a oá-
nyászszellem túlnő e 
kis szobának falain. 
Bányákba megyünk. 
bányászok jönnek kö
zénk, kik beszélnek a 
bányászéletről és elhoz
zák közénk a „bánya 
levegőjét. Elmegyünk 
mi is hozzájuk, s ők 
megmutatják munka
helyüket. Amiről eddig 
csak hallottunk. azt 
látni fogjuk: Vetők, fo
lyosók, tárnák. 

A bánya diszistáival 
közös kultúrprogramot 
tervezünk és ha majd 
a nagy bá.nyásztalálko-
zóra megnyitja a pere-
ccsi kultúrház kapuit, 
együtt fog táncolni, 
örülni, bányász a bá
nyásszal. 

Nemcsak kifelé, ha
nem befelé is elmélyít
jük a bányászszellemet. 
Még mindig jól emlék
szem; amikor idejöt
tünk az ismeretlen kör
nyezetbe, hogy a I I . 

éves bányászok felke
restek bennünket, s az
óta is gyakran eljön
nek hozzánk, segítenek 
nekünk. Ez a barátság 
egyre szorosabb lesz és 
érezzük, hogy az élet 
lá thatat lan szálai ösz-
széf űznek bennünket. 
Közösek céljaink, közös 
a munkánk, együtt fo
gunk dolgozni a fekete 
gyémántok között. Ezek 
a gondolatok csak úgy 
percek a la t t futnak át 
agyamban, s míg a bá-
nyáf-zhimnusz utolsó 
hangjai is elhalnak, 
bennünk megmaradnak 
a szavak, a dallam, a 
tet tvágy, amely felada
taink megoldására ad 
erőt nekünk. 

Bányászbecsület, — 
egymás megbecsülése, 
életek feletti felelősség, 
a tá rnák szava, az egy-
másrautal tság érzése, 
amely meglátszik a bá
nyászszemekben, a lo
bogó karbidlámpa láng
ja, amely meglátszik a 
bányászok tetteiben, 
cselekedeteiben. 

Gál István 
B/101. 



# 

Éljen a szovjet és magyax* n é p megbonthatatlan ö r ö k barátsága! 

I magyar-szovjet barátság tiénapia 
Ebben az esztendőben a magyar-szovjet barátsági hónapnak különös 

Jelentőséget ad az, hogy egybeesik hazánk felszabadulásának 10. év
fordulója megünneplésének előkészületeivel. 

Népünk életében a magyar-szovjet bará tság hónapjának mindig 
igen nagy jelentősége volt. Ezek az ünnepi he tek nagymér tékben já
rulnak hozzá a magyar és szovjet népek bará tságának elmélyítésé
hez. 

Az, hogy országunkban az elmúlt 10 esztendő alatt ilyen mélyre
ható, gyökeres változások men tek végbe, nagymér tékben köszönhető a 
Szovjetunió bará t i támogatásának és segítségének. A Szovjetunió ba 
ráti segítségének nagy szerepe volt ötéves te rvünk nagy létesítményei
nek, Sztálinvárosnak, Inotának stb. é letrehivásában. 

A Szovjetunió, hazánk függetlenségének legfőbb védelmezője. Neki 
köszönhetjük, hogy «mi n e m let tünk német gyarmat», ő mente t t meg at
tól, hogy hazánk a német mili tarizmus örökébe lépő angol-amerikai 
imperialisták zsákmánya legyen. 

A magyar nép látja, érzi, hogy mit jelent számára a Szovjetunió 
haráti támogatása. Ezért fonódik essze mindannyiunk szivében hazánk 
szeretete ?. Szovjetunió szeretetével, a szovjet népek iránt i ba r á t s á s és 
hála érzésével. 

Az a tomháború megszállottjai uj háborút készítenek elő. Újból rom
ba szeretnék dönteni a világot. Újból anyjuktól elszakított gyermekek 
sírását szeretnék hallani. Embermill iók szenvedését, városok romjait 
szeretnék látni . Ezen vérgőzös terveik megvalósí tás- elleni harc , a v i 
lág békeszerető népeinek harca élén áll a Szovjetunió. 

Sokat szenvedett népünk minden erejével támogatja, teljes szivével, 
lelkével, erejével vesz részt ebben a béke megvédéséért folytatott gi
gászi küzdelemben. Ezt bizonyítják a felszabadulási munkaversenyben 
elért nagy eredmények. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a szovjet ku l tú ra 
megismerése ha ta lmas anyagi erővé válik népünkben. A szovjet népek 
[kultúrájának megismerése nyomán uj , nagyobb eredményeiket ér el 
dolgozó népünk. A szovjet kul túra példája nyomán alakul ki ná lunk 
is, haladó nemzeti hagyományaink feltárása útján, az u j , formájában 
nemzeti, t a r t a lmában szocialista ku l tú ra . 

Az 1955. évi barátsági hónap tovább fogja mélyíteni népeink barát 
ságát, a Szovjetunió szeretetét. Ezért üdvözöljük olyan lelkesedéssel a 
Szovjetunió népeinek küldötteit , a szovjet-magyar barátság képviselőit. 

ÍENGEL GÁBOR) 

A SZOVJET KÖNYV Ü N N E P E 

Szép vasárnap dél
után volt. A nap bú
csúzóul mégegyszer be
pillantott a IV-es szál
ló ablakain, s talán 
meg is állott pár perc
re, hogy megcsodálja 
azt az izgalmas készü
lődést, öltözködést, fé-
sülködést, amit a szo
bákban láiott. Moso
lyogva búcsúzott a lel
kes fiataloktól, jó szó
rakozást kíiwnva ne
kik és lebukott a he
gyek mögött. Talán lát
ta a klubhelyiség csi
nosan berendezett ter
mét is és azonnal ki
találhatta, hogy ideké
szülnek a. III. éves ko
hászok. Igen. Valóban 
idekészültek. 

Gyorsan közeledett az 
öt óra. Jöttek a ven
dégek; oktatók, taná
rok, diáklányok, mind
mind kedves vendég. 

Benépesültek az asz-

BARÁTI EST 
tanulásról, a filmről, 
van itt téma ezer meg 
ezer, s elő is jön mind 
cgytöl-cgyig. Kedvesen 
zúg, nevel a terem, fel
oldódott a feszélyezett
ség, túl vannak a kez
deti nehézségen, az is
merkedésen. 

Elhalkult a terem. 
Szijj Zoltán a III. 

éves kohászok nevében 
üdvözölte a Tanítónő
képző megjelent tanár
nőit, szeretett profesz-
szorunkat 

dr. DIÓSZEGEY 
DÁNIELT. 

HORVÁTH AURÉL 
professzort és sorban a 
jelenlévő oktatókat, 
akik jelenlétükkel emel
ték a, teaest szinvona
lat. Ezután üdvözölte a 
jövő tanítónőit. Aztán 
beszélt arról, hogy ez
zel mélyül Miskolc vá
ros és az: egyetem kap
csolata. (Ez nagyon jó 

arcok. Ez valóban egy 
baráti tea. Megszólalt a 
zenekar. Ki-ki táncra 
kéri partnerét. Ez az
tán hangulat. Nagysze
rűen forognak a párok 
a jnisikcriilí keringő-
ben. 

Szünetet tart a zene
kar, de az ifjúság nem. 
Elfoglalják helyüket és 
felcsendülnek az ajka
kon a régi diáknóták: 
Jártunk már mi i ? egy
szer ... Mit tegyek öreg 
kohász... Velünk éne
kelnek a tanárok, ok
tatók is, akik megha
tódva, de boldogan gon
dolnak vissza a régi 
egyetemi évekre. Az if
júság azzal fejezi ki 
szeretetét, hogy éljent 
kiált tanáraira. Vivát 
Diószeghy! Vivát! — 
zúgja a terem s felcsen
dül a taps és jönnek 
sorban: Horváth, Kom
játhy és a jelenlévők. 

Jól szórakoznak a fiatalok. 

talok. Milyen feszélye
zett még a légkör. So
kan (fiuk és lányok) 
még nem is ismerik 
egymást. Ez sem tart
hatott soká. Megkez
dődlek a bemutatkozá
sok, s a pár perccel 
előbb még szótlanul ülő 
fiuk és lányok úgy be
szélgetnek, mosolyog
nak, mint. barátok, mint 
osztálytársak. Miről? 
Hiszen van elég téma. 
Kezdenek kutatni az 
emlékek között. Itt ta
lálkoztak, olt látták 
egymást. Szó esik a 

kezdetnek, mert lehet-e 
szorosabb kapcsolatot 
elképzelni, mint ami
kor az ifj'üág: a Ta
nítónők-';pző IV. osztá
lya ns a III. éves ko-
1taszok fognak össze.) 
Szeretettel emlékezett 
meg a selmeci és sop
roni, hagyományokról is. 

A rövid. megnyitó 
után megkezdődött a 
teázás. Igaz, hogy lá
nyaink kitettek maguk
ért, a tea elkészítésével, 
mégis jólesett minden
kinek a jó tokaji fehér. 
Örömtől sugároztak az 

Ujabb tánc következik. 
Rohan az idő. Hiába, 
nem lehet megállítani. 
10 óra. A zenekar az 
•utolsó számot játsga. 
Vége. Igen. Valóban 
vége, de az emlék az 
megmarad. 

„Kár, hogy ilyen ko
rán vége van!'1 — mon
dogatják a lányok. ,,Na. 

Március 7—14-ig hazánkban meg
rendezték a szovjet könyv ünnepi 
hetét. Falva.inkban és városainkban 
ünnepi gyűléseket tar tot tak, ahol 
az előadók ismertet ték a szovjet iro
dalom jelentőségét a mi é l e tünk
ben is. A szovjet irodalmi alkotás
nak kezdettől fogva jól ki tapintha
tó, szilárdan körvonalazott , ponto
san meghatározható tárgya van 
minden műfajban. S ez a tárgy 
önmagóban. eszmei ér tékénél fogva 
is jelentős, énítő hatású. Mulassuk 
csak fel például Szerafimovics Vas
á rada tának .meztelen tárgyát : ho-
gyam kovácsolódtak egységgé, ryjyv. 
jet néppé a polgárháború szenvedé-
sslben a tömegek? — va<gv Gladkov 
Cement-jét; hogyan indítja meg a 
kommunis ta munkásaka ra t az uj já-
énítést? — vagy Ka ta i ev Hajrá-
iáét: hogyan 11077a ki a kommunis 
ta öntudattól fűtött munkaverseny a 
dolgozókból az eredmények maxi 
mumát? — vasy Osztrovszkij Kor-
cspjgin regényéé: hí>?vím edzí a for
radalom a polgárif.wságnt? — A 
sort sokáig folyta thatnánk. A szov-
iet regény temat iká ja a szovjet tör
ténelem sűrí tet t tematikája. Mind
ezekéből a témákból h á t a i m é , er-
'-ölcsi. nevelő erők sugárzanak. 

A szovjet irodalom első évtizedei
ben meff-mO'Poset.t. hngv a szovjet 
írót awnylra lemyíteözte témájának 
tt»gysá<ga, araiyira Mzott a témából 
s'inárzó erőben, hogy n művészi ki* 
dn!,g;r>7j5s.ra olykor kisebb sulvt ve
tett. Az utolsó óvok szenvedélyes vi
tái azt muta t l ak , hn»v a szovjet 
író immár nem elégszik meg a 
»nagv témával" , hanem a t émának 
méltó művészi kidolgozására tör. 
Anélkül, hogy a szovjet irodalom 
5zem elől tévesztené a t éma elsődle
ges fontosságát és az irodalom nagy 

jellemformáló, nevelő szerepét, egy
re fokozódó művészi igényességgel 
fogadja és bírálja az uj alkotásokat. 
A művészi színvonal emeléséért 
folytatott küzdelem határozza meg 
a szovjet irodalom mai arcát . 

Persze, a szovjet író egy pilla
na t ra sem esik abba a tévedésbe, 
hogy a téma kidolgozásának művé
szi problémái függetlenek volnának 
magától a témától, s hogy a m ű 
vészi megoldás ne függene szorosan 
össze a mű eszmei, politikai h a t á s á 
v a l A művészi szinvonai emelése 
nem «valamiféle» esztétikai kozme
tikát jelent a szovjet irodalomban, 
hanem azoknak az eszközöknek és 
formáknak a k imunkálásá t , amelyek 
a mű eszmei mondanivalóját a leg
hatékonyabban bont iák ki és érvé
nyesítik. A hiteles és mély lélekáb-
rázolás, a hatásos és világos szerke
ze'-. r> tiszta nyelv és a kifejező, von
zó stílus sohasem öncélú disz az al
kotáson, hanem útja, eszköze, mód
ja, formája a mondanivaló teljes és 
oólbataláló kifejezésének. Csak a 
művészileg is tökéletesen megoldott 
mű ábrázolhatja a valóságot hitele
sen és meggyőzően, csak a művészi 
leg teljes alkotás nem riasztia el az 
olvasét semat ikus vagy kispolpárian 
crT*'-r><fo? és fmró^VosflTl, r öshöz t~-
nad tan natural iszt ikus, álmegoldá
sokkal. Csak a művészileg érett , 
esztétikailag magasrendű írás tölt
het! ne az emberneve 'és nagy hi-
yaí ásat. 

A szovjet irodalom nemcsak a 
szovjet népet formálja, neveli, 
hanem szinte az egész világot. 

A szovjet, irodalom a népek nagy 
növelője. HOÍÍV a népi demokráciák 
népeinek mennyi re nevelője, azt alig 
kell bizonygatni. A magyar nép nél 
dóján közvetlenül lát juk ezt. N é 

pünk egyre jobban elfordul a- bur
zsoá évtizedek irodalmi selejtjétől, 
igénye egyre komolyodik és emelke
dik. Az igényeknek ezt a komolyo-
dását és emelkedését nemcsak a b 
ban látjuk, hogy például 

Gorkij , Solohov és Alekszej 
Tolsztoj 

ma m á r népünk legismertebb és leg
kedvel tebb irói közé tartoznak, ha
nem abban is. hogy népünk általá
ban is elfordul a sekélyes, ál-
irodalmi szórakozástól és a mé
lyebbet, a súlyosabbat, a rango
sabbat keresi. így fordulnak a m a 
gyar nép ha ta lmas tömegei a nagy 
magyar klasszikusok felé, így hó-
d''tják meg olvasói műveltségük szá
mára a külföld klasszikusait. Köz
vetve tehát azt az örvendetes tényt 
is — nem kis részben — a szovjet 
irodalom javára írhatjuk, hogy M a 
gyarországon ma mérhetet lenül töb
ben olvassák 

Aranyt és Móriczot. Balzacot és 
Dickenst, Hugót és Gogolt, 

mint valaha is á lmodhat tuk volna. 
S ez nemcsak ná lunk van így. Var
só gyáraiban. Prága üzemeiben, á 
bolgár bányákban, a román földe
ken, az albán hegyek közt épugy 
hat a Majakovszkij-vers, vagy a So
lohov i próza teremt ő-formáló e re 
je, mint a kinai százmilliókban, 
vagy az újra magára ta lá ló német 
nép tömegeiben. S ez a hatás nem 
áll meg a béketábor határainál . El 
éri a tőkés világ robotoló tömegeit, 
belefénylik reményeikbe, t i tkos á l 
maikba. 

így érzi meg, így fogadja be az 
er"heriség a szovjet irodalom érté-
l e i t . Tágabbra nyilik tőlük az egész 
világ szeme, t isztábban dobban a-s 
egész világ szive. 

Az egyetemi könyvtár ui könyvei 

gyón kár" 
fiuk is. 

A szép Í 
barátságos 
folyt le. 

felelik a 

baráti est 
légkörben 

G. J. 
K/M. 

Oktató ink és hal lgatóink tájékoz
ta tása céljából közöljük legújabb 
könyvbeszerzéseinket. Elsősorban iá 
most érkezett külföldi könyveket 
vesszük be a felsorolásba. Ezek fő
képpen 

a diplomatervezők és a tudo
mányos munkáva l foglalkozók 

részére tontosak, 
hisz e könyveket magánú ton több
nyire n e m lehet beszerezni, viszont 
•-( könyvtárból bárk i kikölcsönözheti. 

Jelenleg az egyetemi könyvtár 
nénziwyi helyzete elég szegényes. 
Ezért nem tudja a hallgatók igé
nyeit a t ankönyvek i ránt kielégíte
ni. Most a rendelkezésre álló anya
gi eszközök nem teszik lehetővé azt. 
hogy a m á r lekötött rendeléseken 
túlmenően ujabb. több példányos 
beszerzéseket vállaljon. 

Az egyetemi könyvtá r ér tékét 
azonban n e m az adja meg, hogy 
egy-egy tankönyvből hány példány 
található r ak tá rában , hanem 

hogy mennyi re tudja összegyűj
teni az Egyetem profiljába vágó 

külföldi szakirodalmat . 
Reméljük, az Egyetem vezetősége 
megtalál ja a megoldást a r ra . hogv 
mind a tankönyv, mind a külföldi 
szakirodalom beszerzése terén el 
tudja könyv tá runk lá tni a fe lada
tát. 
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Köszöntjük 
a Veszprémi Vegyipari Egyetemet 

Jólsikerült ünnepségek zajlottak 
le az elmúlt napokban Veszprém 
városában. Március- 5, 6, 7_én az 
egyetemi napok keretében ünnepel
ték a város egyetemének, a Vegy
ipari Egyetem alapításának ötéves 
évfordulóját. A megyei tanács dísz
termében megrendezett nyilvános 
egyetemi tanácsülésen a város és az 
egyetem vezetőin kívül megjelent 

Erdei-Gruz Tibor 
oktatásügyi miniszter, 

Kiss Árpád 
vegyipari miniszter, továbbá az or
szág valamennyi egyetemének kép
viselője. A mi egyetemünk küldött
ségét a rektor elvtárs vezette. A 
tanácsülésen elhangzott felszólalá
sok közül minket is ér intet t az ok
tatásügyi miniszter elvtárs felszóla
lása, amikor elmondotta, hogy 

van országunknak több évszá

zados múlttal rendelkező egye
teme, melyekre méltán büszke 
népünk. De nem kisebb örömöt 
jelent az sem, amikor új, ifjú 
egyetemeink, mint a veszprémi 
és a miskolci, ér el sikerekel és 

eredményeket. 
A tanácsülés után tudományos 

előadások keretében számoltak be 
az egyetem oktatói kutatási ered
ményeikről, majd pedig este az 
egyetem dékánja fogadá.st adott a 
megjelent vendégek tiszteletére. 

Minket, a veszprémivel egykorú, 
hasonló nehézségeket leküzdő, fiatal 
egyetemet különös örömmel tölte
nek el a kitűnően megrendezett 
ünnepségekből kiesillanó sikerek, s 
ezúton is meleg barát i raeretettel 
köszöntve a Vegyipari Egyetemet, 
k ívánunk eredményekben gazdag jó 
munkát . 

Lemezhangjversenyek 
-Minden pénteken este fél 7 órakor 

a kul túr teremben.) 
I I I . 18. Hangverseny, a magyar -

szovjet bará t ság hónapja aJkalmá-
hól. Csajkovszkij : 1813 — nyi tány, 
Sosztákovics: Dal az erdőkről, ora
tórium. 

I I I . 25. Bach: IV. b randenburg i 
verseny, Beethoven: II . szimfónia. 

Csajkovszkij „1812" ünnepi 
nyitányának 

témája az orosz seregek győzelme 
Napóleon felett. Lassú orosz zsolozs
ma jelzi az orosz nép békés nyugal
mát, melyet hir telen megzavar Na
póleon hadjára ta . Az anyák pana
szát elnyomja a harci készülődés és 
nemsokára megkezdődik a harc. A 
francia téma (a Marseillaise) küzd 
az orosz témával . Lefelé rohanó, el
halkuló kromat ikus skála jelzi az 
orosz sereg visszavonulását. Az oro
szok dalokkal és táncokkal gyűjte
nek erőt a további küzdelemhez. Má
sodszor is visszavonulnak, míg vá-
£ül harmadszor az orosz téma elsöpri 
a franciát. Az oroszok győzelmét a 
ha ta lmas rézfúvó zenekaron harsogó 
lassú himnusz ünnepli . Csajkovszki jé 
művét szabadtéri előadásra kompo
nálta, ezért igen sok hangszert (pl. 

harangjátékot) is a lkalmazot t a ze
nekarban , hogy a m ű minél ünnepé
lyesebb, hatásosabb legyen. 

Sosztákovics: Dal az erdőkről, 
oratórium. 

Az oratór ium nagyszabású, énekszó
lókra, énekka r r a és zenekarra >rt 
ünnepélyes, rendszerint epikus (el
beszélő) jellegű zenemű. V a n n a k 
egyházi oratór iumok (Hfindel, Bach, 
Haydn művei) és világi tárgyú ora« 
tór iumok (pl. Berlioz: Faust e lkárho
zása, Haydn: Évszakok, stb.) — Sosz-
tákovicsot, a kiváló szovjet békehar
cos zeneszerzőt megihlet te a nagy 
sztálini erdősítési te rv és Dolmatov-
szkij szövegére nagyszabású orató
r iumot komponált erről . A pár évvel 
ezelőtt ná lunk is nagy sikerrel be
mutatot t , sok szép da l lamban bővel
kedő mű ta r t a lmát legjobban egyes 
részeinek címe fejezi ki : 

1. Végetért a háború. 
2. Erdőkbe öltöztetjük a hazát. 
3. Emlékezés a múl t ra . 
4. Az út törők erdőt ültetnek; 
5. A sztál ingrádiak az élen já rnak . 
6. Séta a jövőben. 
7. Dicsőség. 

F. J. 
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T f júságunk már az ősz folyamán 
•*• azzal a kéréssel fordult az 

©gyetem vezetőségéhez, hogy a vég
leges sportliget edzőpályájának ter
veit így készíttesse el, hogy az nagy
pályás labdajátékokra, atlétikára, ko
sá r - és röplabdajáfékokra is a lkal
mas legyen. Ugyanekkor felajánlot
ták építésben való részvételüket. 

Az egyetem vezetősége azonnal 
megbízást adott a 

Mechanikai tanszéken dolgozó 
kultúrmérnöki kollektívájának. 

hogy az edzőpálya kibővítésének ter
veit készítse el és a megépítés lehe
tőségeit tisztázza. A tanszéken ak
kor már folyamatban lévő másik 
nagyszabású társadalmi munka nem 
engedte meg azt. hogy a tervek már 
ősszel kivitelre kerüljenek. A jól 
szervezet, jó hatásfokkal való építés 
érdekében célszerűnek látszott, az 
alább ismertetett tervek megvalósítá
sát tavaszi időre javasolni. 

Mielőtt a tervek ismertetését meg
kezdeném, nem árt , ha. az edzőpálya 
jelenlegi állapotára egy pil lantást 
velünk. A Hejő-patak és a Dudujka-
domb közötti területen mindössze egy 
100x50 m méretű, durván salakozott 
terület áll a sportolás rendelkezésére. 
Száraz időben labda mellett port is 
jócskán lehetett rúgni rajta, nedves 
periódusok alat t pedig tócsa-tócsa 
mellett terült el a játéktéren, annak 
környékén pedig hirtelen feléledtek a 
jellegzetes mocsári növények. 

A pályával szemben valóban sok 
kívánnivalót sorolhatnék fel. környe
zetét azonban csak dicsérhetem. A 
hozzá vezető árnyas fűzfasor, a 
Hejőparf. öreg fűzfái. a bozótos, 
cserjés Dudujka-domb olyan termé
szetes keretet adnak, amelynél szeb
bet sportpálya már nem is kívánhat . 
Aki itt sportol, az valóban a szabad
ban érzi magát, teste-lelke igazán 
felfrissül. De a nézők sem panasz
kodhatnak. A Dudujka-domb oldalán 
szükség esetén nagyszerű természetes 
lelátót lehet kiképezni. 

Az elkészült terv legmesszebmenően 
figyelembe veszi a helyi adottságo
kat, és lehetőség szerint a r r a törek
szik, hogy semmit se bolygasson meg 
a környezetből, sőt a pályák te rmé
szetes keretbefoglalásét erősen k i 
hangsúlyozva, a növényzetdús 

iidifö környezet érdekében továb
bi fásítást és cserjeültetést ír elő. 
A jelenlegi pálya helyi adottsága 

oly jó. hogy az összes sportolási le
hetőséget biztosító edzőpályát csak 
i t t szabad kialakítani. Emellett az 
eddigi pálya adottságait is fel lehet 
így használni és jelentős munka_, to
vábbá költségmegtakarítást érhetünk 
el. 

Az a tény. hogy a pálya építése 
csak tavasszal kezdődik, nem jelenti 
azt, hogy a megvalósítás érdekében 
még eddig nem történt erőfeszítés, 
és ne volnának már most eredmé
nyek. 

Egyetemünk Beruházási Osztálya 
már ősszel megkezdte az 

öltöző építését 
a pálya mellett. Ebben külön férfi 
és női öltözőhelyiség, játékvezetői 
öltöző és gondnoklakás nyer elhelye
zést. Megtalálható itt a sport u táni 
elengedhetetlen tisztálkodás lehető
sége is. A zuhanyozók egyelőre csak 
hideg vízzel használhatók, de amint 
lehetséges, melegvízzel x'aló ellátásu
kat is biztosítani szeretnénk. Az 
épület már tető alat t van, belső be
rendezése, külső vakolása a pálya 
építésének befejezéséig szintén elké
szül. 

A pályák építését lehetővé tevő 
szerszámokat a Terv- és Pénzügyi 
Osztályunk 

igen rövid idő alatt beszerezte. 
A kereskedelemben nem kapható á ru 
kat pedig legyártatja. 

\ a részletes műszaki terveket és 
Mechanikai tanszék elkészítette 

építési ütemtervet . Ennek alapján 
kiderül, hogy a pályaépítési munkák 
két csoportba sorolhatók. Egyesek 
olyan jellegűek, hogy elvégzésükre 
feltétlen szakmunkás szükséges. Ezek 
és a szállítási munkák társadalmi 
munkával el nem végezhetők. A mun
kák másik csoportjában számítunk 
ifjúságunk megértésére és segítsé
gére. 

Csak a vállalatok dolgozóinak és 
ifníságunk közös erőfeszítése, jó 
munkája biztosíthatja astt, hogy 

a terv valósággá váljék. 
A tervek szerint egy szabványos 

méretű, 
4f)0 m-SS futópálya 

(7 versenyző részére alkalmas széles
ségben) szolgáltatja azt a keretet, 
melyen belül a többi pálya elhelye
zésre kerül. Célegyenese a Dudujka-
dombon épült öltözővel párhuzamos, 
így tengelye közel párhuzamos a már 
meglévő pálya tengelyével. A szabvá
nyos méret következtében jóval túl
nyúlik a jelenlegi Tapolca felé eső 
labdarúgó kapun, a mögötte elhúzódó 
vízlevezető árkon, amelyet ezért a 
meglévővel párhuzamosan, Tapolca 
felé eltolva át kell helyezni. A futó
pálya külső és belső széle előírás sze
rinti betonszegéllyel lesz ellátva. 
Külső szélén középmagasságú dísz-
sövény húzódik végig. Ez az esztéti
kus hatáson túl, a pályák védelmére 
is szolgál. A pálya elhelyezése meg
követeli, hogy a Dudujka-dombból 
körülbelül 1000 köbméter földet ki ter
meljünk és a meglévő padkának — 
amelyen az öltöző is épült — szaoá-
lyozott oldalrézsűs kiképzést adjunk. 

Ez a földmunka képezi az ifjúság 
építési feladatának egy részét. 

Ezt a rézsüt az öltöző épülete előtt 
vállalati úton terméskővel burkoljuk 
és mellette építtetjük meg az öltöző 
és a pálya szintkülönbségét legyőző 
lépcsőt. Ez a padka kiemelkedő né
zőtérül is szolgálhat. 

A futókörön belül salaktalajú 
109x68 m méretű labdarúgópálya épül 
majd a régi pálya felhasználásával 
és felületének javí tásával , A labda

rúgó- és futópálya között, a célegye
nes oldalán kétoldali nekifutással 

távolugrópálya 
létesül. A futókör és labdarúgópálya 
közötti Tapolca felé eső területen 

magas- és rúdugrópálya, 
valamint 

diszkoszvetőhely 
épül, míg az egyetem felé eső részen 

kosár- és röplabdapályát, súly
dobó- és gerelyvetőhelyet képe

zünk ki. 
Ezek szintén salakos kivitelűek. A 
pálya köré, mint ez a helyszínrajz
ban is látható, szegélyező fasor és 
magas .sövénykerítés kerül. 

A felszíni vizek elvezetését kiter
jedt szivárgóhálózat biztosítja, amely
nek építését szintén vállalati úton 
tervezzük, míg a salakpályák meg
építése, salak rostálása az ifjúság 
feladata lenne. 

Tettekre fe l ! 
\ z építés ideje terv szerint: 

szombat délután egy munka
csoporttal, vasárnap délelőtt—dél
után egy-egy munkacsoporttál 
előreláthatólag 9 szombat-vasár
nap. Munkakezdés a hallgatóság 
részéről, ha az időjárás megenge

di, 1955. március 19. 
Egyetemünk hallgatóságának létszá
mát, egy csoport munkaerőszükségle
tével összevetve, egy hal lgatóra a 9 
hét alat t öt alkalommal kerül sor, 
ha hallgatóságunk ezt a feladatot va 
lóban vállalja (fejenként tehát kb. 30 
munkaóra) . 

Nem hagyhatók említés nélkül egy 
pár szervezési kérdést sem. J ó lenne, 
ha a munkára jelentkező hallgatóság 
már előre, 8—10 főből álló brigádba 
tömörülne. Ez a munkakezdés, elirá
nyítás, stb. feladatait, szervezettségét 
nagyban elősegítené. A munka veze
tésében is számitur.k az ifjúságra. 
Minden 50 fő után 

egy csoportvezetőt 
kellene kijelölni, akiket a végzendő 
munkával kapcsolatban előzetesen k i 
oktatnánk ós ők lennének a munka
vezetésbe is intenzíven bekapcsolódó 
oktatószemélyzet közvetlen segítőtár
sai. A munka ta r tamára az építéssel 
állandóan foglalkozó Mechanikai t an 
szék oktatóin kívül 

mintegy 60 oktató 
segítségére is szükség van. 

Mint .látjuk, a terv szép és, nagy
jelentőségű. 

Elvégzésének feladata hasonlóan 
komoly és kemény munkát jelent 
mindenki számára, aki egyete
münk életével, fejlődésével közös

séget vállal. 
Egyetemünk vezetősége az építés mű
szaki feltételeit, a szakmunkák elvé
geztetését biztosítja. Egyetemünk di 
ákjainak és dolgozóinak vállalásán 
múlik ezen kívül, hogy kitűzött ter 
vünket megvalósíthassuk. Ifjúságunk 
már eddig is sok esetben teljes egy
ségben vett részt, ajánlotta fel mun
káját egyetemünk építésénél. Csak 
kettőt említek: 1950. júniusában egész 

ifjúságunk egy napi munkával segí
tette a jelenlegi létesítmények építé
sét, megtette nemcsak szimbolikusan, 
hanem jelentős munkával az első 
kapavágást . 

1953. őszén gyalogjárót építettünk. 
Éjjel-nappal folyt a munka 

Betonkeverő zaja verte fel a meg
szokott éjszakai csendet, vi l lanylám
pák ontották fényüket a máskor sö
tét tájon. Ennek a munkának is meg 

lett a gyümölcse, legyőztük, vagy 
legalábbis jelentékenyen korlátoztuk 
a „dudujkai sara t" és a végleges t e 
reprendezés előtt is olyan út ta l r en 
delkezünk, amelyen minden épületet 
jól meg lehet közelíteni. 

Ezek álljanak példaképpen előt
tünk, amikor ú j munkába fogunk. 
Azok is sikerültek és ez is sikerülni 
fog, ha lelkesedéssel, komoly munka™ 
val törünk a kitűzött cél felé. 

Tettekkel válaszolunk a Központi Vezetőség 
m I 

Tanulókörünk tagsága nagy öröm
mel fogadta azt a hírt, hogy egye
temünk végre komoly sportlehetősé
geket tud nyújtani a sportolóknak, 
annál is inkább, mert közülünk töb
ben hódolnak e nemes szórakozás
nak. Hallottuk azt is, hogy a pálya 
mielőbbi elkészítéséhez a mi mun
kánkra is szükség van. Hamarosan 
vita alakult ki a csoportban és — 
becsületünkre legyen mondva — egy

hangúlag jelentkeztünk és ezzel elsők 
voltunk az egész egyetemen. 

Szeretnénk felhívni a többi tanuló* 
körök figyelmét is, hogy támogassák 
a DlSZ-bizoltság kezdeményezését, 
hiszen ezzel a társadalmi munkával 
többezer forintos megtakarítást érhe-
tünk el. E tettek is válaszunk a párt 
K. V. legutóbbi határozatára. 

KOVÁCS ENDRE 
G/-302. 

II . éves kohászok a sportpálya építéséért 
Tény, ami tény — a mi évfolya

munk kicsi, de lelkes társaság Még 
inkább az, ha a sportról, s különösen 
a futballról van szó. Szinte kivétel 
nélkül szerelmesei vagyunk a kerek 
labdának. Éppen ezért a DISZ-
bizoltság pályaépítési terve a tagság 
lelkes helyeslésével találkozott. Non 
csodálható. Mi volt eddig a heyzet 
sportunk tekintetében? Sportpályánk 
legtöbbször luisználhatatlan volt. Ök
lömnyi salakdarabok, víz- és sárten
ger várta a sportért lelkesedő hall
gatókat. Ezért ők inkább nem, kértek 
az ilyen pályából és a „préri".n fo
ciztak. Öltöző? Elérhetetlen vágy

álomnak látszott a fiuk szemében. 
Mosdó? Jó volt erre a He jő vize is. 

Reméljük, hogy az eddigi állapo* 
tok hamarosan a múlté lesznek. 
Emellett állt ki évfolyamunk egy~ 
emberként, s emiatt jelentkeztünk kü. 
vétel nélkül, egységesen jövendő 
sportpályánk építésére. Vállaljuk a 
vele járó nehézségeket, meri vala
mennyiünk szeme előtt ott lebegnek 
az új pálya nyújtotta lehetőségek. Ez 
olyan cél, amelyért érdemes küzde
ni, s ígérjük, hogy megálljuk he. 
lyünket ebben a munkábOM is! 

II. KOHÁSZ ALAPSZERV. 

S P O R T 
Március 6-án megkezdődtek a Mis

kolc város I. o. labdarúgó mérkőzé
sei. 

A Miskolci Haladás 
az első mérkőzését a Miskolci Vörös 
Meteor csapatával játszotta. A mér
kőzésre kedvezőtlen viszonyok mel
lett, sáros talajon kerül t sor. 

A Miskolci Vörös Meteor 5:1 (2:0) 
a rányban győzte le egyetemünk lab
darúgó csapatát. A Haladás egyetlen 
gólját Csonka szerezte. 

Drótgyár—Miskolci Haladás 
5:0 (2:0) 

A mérkőzést I II . hó 13-án a Lokomo
tív pályán rendezték meg. A mérkő
zés elején a Haladás lépett fel tá-
madólag. De a 15 perces fölény nem 
tudott góllá érni. A mérkőzés továb
bi részében az ellenfél nagy fölényre 
tet t szert. Egymás után érték el gól
jaikat . 

A csatársorunk nem tud ta a lab
dát tar tani , a védelem pedig nem 
bírt ellenállni a meg-megújuló tá
madásoknak, így a rossz felállítású 
és gyengébb erőnlétben lévő csapa
tunk második mérkőzésén is vesz
teséggel hagyta el a ~>ályát. 

Röplabda: 
A téli t e remröplabda megyei b a j 

nokság befejeződött. Végeredmény
ben a f í s k o l c i Haladás 2. helyen 
végzett a D . Vasas mögött. A 2. he 
lyezés oka: a te rem- és edzéshiány 
volt. 

A Ml EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: e szerkesztőbizottság 

Miskolc. Egyetemváros. 
Felelős kiadó: Csénánvi Sándor. 

Borsodmerrvei Nyomdaipart Vál la lat Hliskoté 
FelelGs nyomdavezető: Szendrfli Imrén* 
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Megkezdődtek a felszabadulási ünnepségek egyetemünkön 
Március '26-án délután 2 órakor a> ti. $z. előadóteremben, ünnepi tu. 

fbmányos előadássorozattal kezdődlek meg egyetemünkön a felszabadulási. 
Ünnepségek. Az ünnepélyen megjelentek egyetemünk dolgozói, hallgatói-
iöbben családtagjaikká', továbbá néhány borsodi üzem képviselője. 

Dr. Sályi István 
egyetemünk Kossuth-díjas vektora » következőkel mondottat 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Kedves Vendégeink', 
Kedves Barátaim! 
A Rákosi Mátyás Nenézipari 

Műszaki Egyetem tanácsa és a 
magam nevében is tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm a mai ün
nepi előadásainkon kedves vendé
geinket és az összes megjelenteket. 

A mai nappal kezdődő 16 napot 
ünneplésre szánjuk. Ünnepelni kí
vánjuk, hazánk felszabadulásának 
10. évfordulóját, a magyar nép 
szabadságban eltöltött élete első 
•tíz esztendejének eseményeit, küz
delmeit, harcait és eredményeit. 

Van mit ünnepelnünk, hiszen ér
iről a 10 évről állapította meg Ka-
kosi elvtárs az MDP III. kongresz-
szusán, hogy «ezer éves történél, 
műnk folyamán népünk még nem 
élt át olyan mélyreható gazdasá
gi, társadalmi, politikai és kultu
rális átalakulást, mint ez alatt az 
egyetlen évtized alatt.» 

Ha megkíséreljük, — mint egy
szerű emberek — visszaidézni em
lékezetünkbe az eseményeknek azt 
a szinte viharszerű forgatagát, 
amelyben ez a mélyreható átala
kulás megszületett, világosan lát
juk, hogy ebben a forgatagban mi 
magunk is állandóan formálódunk, 
változik az életünk, nemcsak kül
ső körülményeiben, de belső tar
talmában, gondolat- és érzésvilá. 
gában is. Ennek megfelelően tük
röződnek bennünk az elmúlt tíz 
év eseményei is. Vannak, akik 
most büszkén úgy emlékezhetnek 
erre a tíz esztendőre, mint akik az 
első perctől kezdve mozgatói, irá
nyítói voltak az eseményeknek, 
keménykötésű harcosai az uj gon
dolatoknak. Sokkal több bizonyára 
azoknak a száma, akik legalábbis 
az események kezdeti szakaszára 
úgy emlékeznek, mint viharra, 
amely emberi sorsokat számukra 
akkor még ismeretlen irányba so-

de az egész világnak példát mu
tatva fogtak hozzá hazájukban a 
szocializmus építéséhez; akik tiz 
évvel ezelőtt szétzúzták a fasiszta 
erőket és ezzel lehetővé tették, 
hogy a magyar nép is végre saját 
kezébe vehesse sorsának intézését. 

Azóta a magyar nép a harced
zett magyar munkásosztály és 
nagy pártjának, a Magyar Dolgo
zók Pártjának vezetésével megin
dult és következetesen halad, ha 
kell, minden lépésért kemény har
cokat is viva, a felemelkedés, a 
szabadság, a függetlenség, a szo
cializmus építésének utján. Adóz
zunk tisztelettel, csodálattal és 
hálával e harcok hőseinek. 

Nekik köszönhetjük azt a. sok 
hatalmas alkotást. Sztálinvárost, 
Komlót, Inotát, Kazincbarcikát, a 
gyárak, az iskolák, a lakóházaknak 
azt a sokaságát, amely alig tiz év 
alatt megváltoztatta, megszépítet
te hazánk arculatát. Nekik köszön
hetjük ezt a mi Egyetemünket is, 
a magyar kultúra merészen felfelé 
ivelő útjának ezt a monumentális 
állomását is. 

Alig öt éve még. hogy az első 
kapavágás nyomán megindult a 
Oudujka völgyében a hatalmas per
spektívája építkezés. És én a, mai 
napon szeretnék szívből köszönetet 
mondani mindenkinek, aki akár
csak egy téglával is, akár egy 
gondolatba! vagy verejtékező mun
kájával hozzájárult ahhoz, hogy 
itt, Borsod szivében fokozatosan 
kibontakozzék szemünk előtt a tu
dománynak ez az u.i. palotája. Szív
ből köszönetet mondok mindazok
nak, akik évek óta lankadatlanul 
azon fáradoznak, hogy ezekéi az 
épületeket lüktető élettel, nemes 
(ártalommal töltsék meg. 

Befejezésül szabadjon egy pil
lantást vetnem a jövőbe is. 

Nagy feladatok állanak előttünk. 
A mi Egyetemünk mostani alak
jában ugyan mindössze öt eszten
dős, gyökerei mégis visszanyúlnak 
távoli évszázadokra, mert közvet
len folytatása és jogutódja a 220 

Elvetetnünk feflődéséről 
Hazánk felszabadulása 10 éves év

fordulójának ünnepségein minden 
üzeni, gyár, intézmény megemléke
zik saját otthonának fejlődésérői. 
Különösen ünnepélyes az olyan fej
lődésről összefoglalóan megemlékez
ni, amelynek adatai az elmúlt 10 
évben alakított intézményre vonat
koznak. Nekem jutott az a megtisz
telő feladat, mint azon kevés taná
rok egyikének, aki 1949 óta itt dol
gozik, hogy egyetemünk fejlődésé
ről beszámolót tartsak. A követke
zőkben igyekszem saját adataimra 
támaszkodva egyetemünk alapításá
ról, beruházásairól, az oktatás, a tu
dományos és a kulturális élet fej
lődéséről, továbbá jelenlegi helyzeté
ről rövid, összefogó képet adni. 

Hazánknak a felszabadulás idő
pontjában egyetlen műszaki egyete
me volt, amelyet 1934-ben takaré
kossági okokból vontak össze a 200 
éves múlttal rendelkező Bánya- és 
Erdőmérnöki Főiskolából és a kb. 60 
éves József Nádor Műegyetemből 
József Nádor Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetemmé. Ennek az 
egyetemnek legtöbb Kara Budapes
ten működött. A Bánya-, Kohó- és 
Erdőimérnöki Kar rnűkodött Sopron
ban. A második világháború által 
okozott romok eltakarítása, az élet 
vérkeringésének megindítása ás a 
gazdasági egyensúly megteremtése 
=<tán, hazánk vezetőpolitikusai már 
a hároméves gazdasági terv? idősza
kában elhatározták, igyek-p 
számolni azokat a gátló tényezőkéi, 
amelyek az ország kulturális fel
emelkedésének a múltban útját áll
ták. Különösen a műszaki értelmi
ség erőfeszítései voltak az un jo-
gász-államban hiábavalók. A mű
szaki értelmiség akkori vezetői rég

óta egy második műegyetem felál
lítását sürgették. Az első világhábo
rút megelőző időszakban a magyar 
ipar is sürgette már a második mű
egyetem felállítását). Az elképzelé
sek meg is születtek. Temesvár, il
letve Miskolc, esetleg Kassa volt eás 
új egyetem tervezett helye. Az első 
világháborút követő új helyzet es 
gazdasági válságok nem engedték 
meg a tervek megvalósulását, sőt —>• 
amint említettem — a Selmecbányá
ról Sopronba költözött. 1934-ig kü
lönálló főiskolát is jogilag beolvasz
tották a budapesti Műszaki Egye
tembe. Érdekes adat, hogy a világ
háború után Sopron és Miskolc ver* 
sengett a Selmecbányái főiskoláért, 
de Sopron akkori polgármestere bi
zonyult ügyesebbnek. 

Hazánk iparának természetes és 
háborús fejlődése, továbbá az or
szág átmeneti megnagyobbodás:* 
időszakában ismét előtérbe kerüli, 
második műszaki egyetem alapítá
sának gondolata. Miután Temesvár 
Romániához tartozott és a román 
kormány a két világháború közön 
Temesvárott létesített műszaki egye
temet, az új második egyetem helyé
ül ismét Miskolcot, , illetve Kassát 
tervezték. Amint ismeretes, műsza
ki értelmiségünk akkori erőfeszíté
se), akárcsak régebben, ez alkalom
mal sem vezethettek eredményre, 
miután az akkori rendszer politiká
ja nem tartotta szükségesnek, hogy 

szélesebb rétegei szerezhessenek 
legmagasabb szintű kiképzést. Érde
kes, hogy Kassán egyébként a ruí! 
sodik világháború befejezése mén 
a csehszlovák kormány Bánya*. Ke-
hó- és Gépészmérnöki Karokká! M 
Műszaki Egyetemet létesített. 

A felszabadulás utáni időszakban 

dor. Nagyon sokan vannak, akik 
csak fokozatosan értették és értik 
meg. hogy a változások szédületes 
iramú sodrában az c helyük, az ö 
szerepük is csak ügy. mint min
den dolgozó és népét, hazáját sze
rető ember helye és szerepe is. ki 
van jelölve és hogy az a gomoly-
SÓ. örvénylő áramlat, amelyet kez
detben érthetetlenül szemléltek, 
csodálatos harmóniában oldódik 
fel, ha benne mindenki elfoglalja 
helyét és becsületesen betölti sze 
repét. 

Amikor Egyetemünkön hazánk 
feíszabadulása 10. évfordulójának 
ünnepségeit megkezdjük, úgy ér
zem, joggal mondhatom Egyete
münk valamennyi dolgozója nevé
ben, hogy ebben a mi kollektí
vánkban olyan emberek élnek 
együtt, akiknek lelkében az utolsó 
tiz év eseményei úgy tükröződnek, 

I
hogy visszaverődő fényük egy 

irányba mutat előre és a szocializ

mus építésének útját világítja be. 

Ugy érzem, joggal mondhatom, 

hogy annak a széles alapokon 

nyugvó nemzeti egységnek a gon-P 

frontban testesül meg, a mi Egye
temünkön is termékeny talajra ta
lált és szilárd alapja egész mun
kánknak. 

Tiz év történetére visszatekint
ve, a lenyűgöző események mö
gött elsősorban az embert keres
sük, azokat az embereket, akik a 
maguk emberfeletti munkájával, 
határt nem ismerő áldozataikkal 
lehetővé tették, hogy a történelem 
méhében szunnyadó eszmék való
sággá váljanak. 

Meghajtjuk a tisztelet, a csodá
lat és a hála zászlaját a szovjet 
nép. a Szovjetunió Kommunista 
Pártja és a Szovjetunió hős had
serege előtt, akik 38 évvel ezelőtt 
az egész világgal szembeszállva. 

Ezután a bevezető után előa 
Borsodi Szénbányászati Tröszt főm 
díjas akadémikus, egyetemi tanár, 
és Dr. TERPLÁN ZÉNÓ egyetemi t 

Az előadások érdekességére v 
műkben le fogjuk közölni lapunk 
miatt a sorrendet megváltoztatoa 
előadásét, fcösöijiífcr 

éves múlttal büszkélkedhető Bá
nyászati Akadémiának. amely 
uj környezetben. uj köntös
ben és szinte korlátlan fej
lődési lehetőségeket biztosí
tó keretek között itt folytatja és 
fogja folytatni működését. Nagy
szerű feladatok előtt állunk Uj 
ötvözetet kell alkotnunk amelynek 
elemei egyrészt a több mint két 
évszázados világhírű Akadémia ne
mes hagyományainak gazdag tár
házából, másrészt pedig azokból a 
nagyszerű gondolatokból tevődnek 
üssze, amelyek a mi Egyel emun
két életre hívták. 

Legyen ez a mi Egyetemünk a 
tudományok világszerte jól ismert 
vára és legyen egyben nehézipa
runk elevenen lüktető szive, amely
nek ereje és energiája szétárad az 
egész országban nehéziparunk ál
landó fejlődésének biztosítására. 

dási tartottak ZSILLÉ LA.IOS a 
érnöke, Dr. VERŐ JÖZSEF Kossuth-
ZORKÖCZI BÉLA egyetemi tanár 
anár. 
aló tekintettel, azokat teljes tériedéi-
következő számaiban. Technikai okok 
elsőnek dr. Terplán Zénó professzor 

;• három- és ötéves tervek iparfej
lesztési célkitűzései, továbbá a nép 
szélesebb rétegei szamára magasabb 
színvonalú szakkiképzés és kulturális 
művelődés biztosítása az új ki 
menyek között, azaz kisebb terüle
ten is indokolttá tették új műszaki 
egyetem létesítését. Az akkori ter
vek kiindulása az volt, hogy az ú. n. 
második műszaki egyetem minden
képpen vidéken és ipari gócpoiu 
mellett legyen, profilja az ipari 
centrum jellegét viselje és segítsen 
azokon a létszám-, illetve helyiség 
nehézségeken, amelyek az akkor 
még egyetlen budapesti, illetve sop
roni műszaki egyetemen fennálltak. 
Amint áthelyezésem után értesül
tem, az egyetemnek Miskolcra he
lyezését a következő tényezők dön
tötték el: 1. A második műszaki 
egyetem alapításának előbb említett 
történeti körülményei: 2. kulturális 
góc kialakítása Magyarország észak
keleti részében, jelenleg legnagyobb 
megyéjében és lakosságszámra néz
ve második városában. Az egyetem 
profilját pedig a következő ténye
zők határozták meg: I. Miskolc ipa
ri profiljához legjobban éppen a bá
rja-, kohó- és gépészmérnöki prolii 
felel meg. 2. Sopronban a Bánya-
és Kohómérnöki Kar egy volt 
kadettiskolában volt elhelyezve 
ói további fejlesztéséhez már új 
épületekre lett volna szükség: I 
hogy a budapesti Műszaki Egyete
men a gépész- és vegyészmérnök 
képzés számára voll szűk a hely 
Ennek következtében jelent meg 
1949. augusztusában az a törvény 
amely Miskolcon Bánya-. Kohó- i 
Gépészmérnöki Karokkal új egye
tem, a Nehézipari Műszaki Esyetem 
külön karaként Nehézvegyipar) Kart 
kell létesíteni. Jelenleg — mint ismere
tes — Miskolcon két kar. a Koh< 
:'l Gépészmérnöki Kar már itt mű
ködik, míg a Bányamérnöki Kai 
Sopronban maradi fjgyanakko 
említett Veszprémi Vegyipari Egye
temmé önállósodott. 

Kiemelkedő esemény vott egyete-
•n-H.ij.ic életében, hogy o Magyar Nép
köztársaság Elnöki Tanácsa I9n2 

j/nétcíws &-ám egyetemünket Rákosi 

Mátyás elvtársról, a Magyar Döfgo-
zók Pártja Központi Vezetőségének 
első titkáráról nevezte el. 

A későbbi magyar műszaki törté
nelem bizonyára nagy eredménynek 
fogja elkönyvelni a miskolci Mű
szaki Egyetem alapításának tényét. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
azok számára, akik kezdettől fogva 
itt dolgozunk, vagy azok számára-
akik időközben kerültek más egye
temekről közénk, sok fárasztó nwii-
kát kellett és kel! még elvégeznünk, 
mert az alapítási törvény után sok
szor éreztük úgy. hogy eléggé ma
gára lett hagyva az egyetem. 

1949. szeptember 18-án megindult 
az oktatás a volt Fráter-gimnázium, 
átalakított épületében. Az oktatás
sal párhuzamosan elkezdődött, az úi 
egyetem tervezése is. Oktatási szem
pontból az egyetem éppen akkor 
indult, amikor az első tantervreform 
volt az irányító. Tehát úgy indult, 
hogy egyetemi hagyományok nem 
tudták meggátolni a szélső kilengé
seket és így ebből az időből szár
maztak egyetemünk erőfeszítésalt, 
meg-megmosolygó megjegyzése! ű 
Pedig az induló évfolyam zömében 
kiváló hallgatókból állt. akik közű] 
sokan ma már az ipar különböáí 
helyein dolgoznak es bizonyos idő 
után, amikor majd lecsillapodnak 
egy-egy elszigetelt jó. vagy kedve
zőtlen eset általánosított nagyításai 
maid lemérhető lesz. vajon milyen 
is az ú. n. új generáció. Tervezési 
szempontból az egyetem tervezése 
a. önálló tervező irodák állami ter
vező intézetekké történő átalakutíb 
s- időszakában indult, amely idő
szak nem volt mentes az egyéni fe
lelősség decentralizációjától és ha 
az induló egyetem belső életét kez
detben a hosszú ülésezések jelle
mezték, ugy e/. fokozottan érvénye
sült a különböző tervbírálatokon. 

A tervezéshez mindenek előtt 
ram kellett. A program részlet-

adatait a soproni, ül. budapesti tan
székek adták meg és az akkori tai> 
tervekhez igazodóan egy külön *mjfi-
k a bízott ^ás végezte ?.z összesítése
ket és az igények megadását 8 

<íolyíaiás a 2. oldalon* 
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tetóífüi acélnál is szilárdabbá e re i és iegpzIiefrtiiséeiíÉ forrását: pártonk eszi«e!-pclitikai és szervezeti egyseiéi! 

Megkezdőd tek a felszabadulási ünoepségek egyetemüuKÖo 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

munkabizot tságban dr. Tarján Gusz
táv professzor, Zsák Viktor pro
fesszor vett részt velem, a Vallas-
és Közoktatásügyi Minisztérium 
megbízása alapján. A tervek 1950. 
•május elején nyer tek egyes részle
tekre másodszori tárgyalás után el-

ISt, a szónál; effektív értel
mében viharos ülés közben, Ü 
egész lervb:rála t Blatt t avasa vihar 
lomholt Budapest feleli. 1930. má
jus közepén indult meg a íöi 
ka, iti a Dudujka yölgyéb 
őszén induliiaíotl D 
épületekben is az ofctati 

Az egyetem helyének kifelöJése 
Sokat vitatott kérdés, vajon miért 

éppen e talajvízzel leli területei je
lölték ki az egyelem számára. Meg 
kel| jegyeznem, hogy a Buda] 
Vlflsaakl Egyetem a század elején 

még vizesebb területre épült . Tuktt-
donképen az egyetem, helyének ki
jelölése kéfdéséfeen az egyelem ré
széről senki sem szóil bele, m 
első rektor, dr. Szádeezky-Kai dos 
Elemér akadémikus professzor sem. 
A helyet Miskolc városrendezői és 
a tervező Janáky István választol
tak ki, természetesen nem azzai az 
elképzeléssel, ahogy az egyetem ié-
íig kész állapotában ma környeze
tének rendezetlenségével lai 

• m a követkéz i léssel. — 
mint ahogyan azt Janáky István 
1983. tavaszán tar tot t előadásai] ki
fejletté —: A városrendezők a 22 
km hosszú miskolci keskenyle i 
lés kikerekí lésére törekedve, más 
súlypontul kerestek, Ez Miskolcon., 
vagy Miskolc Tapolca körül, va: 
repülőtér tő rü l van. E kél le 
ség közül ez a terűiéi feleli meg 
jobban a környező tá.i 
ipari góctól, a varostól és Miskolc-
Tapolcától való egyenlő távolsáea 
és nem utolsósorban a könnyebb 
közművesítése miatt, Végső e lkép-

:• olyan park létesítése, mini a 
miskolc-tapolcai. Elképzelése szerint 
természetesen Miskolc vára á 
meg kellett volna tennie erőfeszíté
seit egy a Ruzsin-farok nevű dom
bon át vezető rövidebb főközleke
dési útvonal megépítésére és 
tősvágányú vil lamosvasút kiépítése
i é Miskolc-Tapolcáig. Eddig — min! 
tud tuk — az ú. n. déli eltereli) út 

épül t meg Diósgyőrig és sűrí te t ték a 
• sí autóbuszjáratokat . A tervező 

további cl kép. volt, hogy 
;;yetem bárom-négy év alatt tel. 

jeren megépül. Elképzeléséi azonban 
több körülmény húzta keresztül ' i 
Az egyetem építésére új épílési 
vállalatot szerveztek, amelynek em-

•zetem szerint ,'i év alatt 5, 
6 vezetője cserélődött és egyébként 
sem volt a lkalmas ilyen nagyság
rendű építkezés lebonyolí tására: 2. 
a lassú építési ütem miatt , a m á r 

;er jóváhagyott tervet az Ép 
• Minisztérium stílusszempontból 

később m á r nem tartolta megl'elelá-
nek, 3. az Oktatásügyi Minisztérium 
í í lévenkénl vál toztatl i 
program alapvető számadatali (9" -
ül, létszám, kiképzési idő, stb.), 

Annak ellenére tehát, hogy az Or
szágos Tervhivatal az O! 
Minisztériumnak 1950-től 103 

mll.czéséro bocsatolta a kér! 170 
millió forintot, e pénző 

felhasználni az i 
apacitás korlátozott volta n 
.egy 1954. év végéig építk 

beruházásra mindössze 135 millió fo-
rinlot fordított az Oktatásügyi Mi-

térium és az egyetemnek 
• kb. fele van készen. 

Kb. 39 millió forintot fordítót tünk 
gépek, műszerek és egyéb belső be
rendezések beruház 
tem eddigi m í i az állam 63 
millió forintot fordított. Még kb. Oí) 
millió forint berubáza kel
lene ahhoz, hogy a műhelycsarn< 
a főépület megépüljön, továbbá, 
hogy a tereprendezés és a külső va-

befejeződjék. 
örvei mdeíes, hogy az utóbbi időben 

nagy az érdeklődés az egyetem problémái iránt 
Az új épületekben igi 

okozott a belső 
berendezések 'ina, 
rom léi nagyon nehezen tel! el i 
idei téli JdŐI 
'••-"': fűi fsj 

I ameinn 
legünk • 
áramellátási zavarok, Oá 
< gyeiére nem ki !| ilni, mivel 
provizórikus mi palaek-
gázt hasznai az egyetem. A diák
ot thonokban a mo 
lapota nem kielégítő, amelyet je len
leg hoznak rendbe. Általán 
sok tervezési hiba fedezhető fel a 
gépészeti berendezésekben. Éppen 
ezért azt az időszakot, amelyben új 
épületszárnyak nem épültek, az 
egyetemre decentralizált Beruházási 
Osztály a Műszaki Csoporttal együtt 
ín ra használta fel, hogy a belső hiá
nyosságokat rendbehozza. Talán ér
demes néhány adatot megemlíteni 
arra vonatkozólag, hogy milyen ada
tokkal rendelkező épületeket kell 
üzemben ta r tan i : Az egyetem terü
lete 170 hold, 300 ezer légköbméter 
épület, 5 fűtési alközpont, 7 transz
formátorház, 170 villamosmotor, 1700 
lenyeső a rmatúra , 3 db 100 A-es 
higanygőz egyenirányító. 100 km 
hosszú vil lamosvezetékhálózat, 2500 
db lemezradiátor, 5000 fm csatorna, 
800 vasalt üvegajtó, 2000 ajtózár, 
1000 tanulóköri asztal, 2400 kétszár
nyú ablak, 100 db fekete tábla, 1200 
hirdetőtábla, stb. 

A belső élet szempont iából meg
nyugtató, hogy a fülé;: idén zavarta
lan volt, ez annyival inkább biztató, 
hogy a többi hiányosságaink is meg
javí thatok, ha egyetemünk ér inte t t 
szervei komolyan veszik munkáju
kat. 

Az elubb említet téin -

!n'.anai. az egy* temmel szemben 

deimben e kérdéi •''• már ipkat top 

i 
-

tem szempontjából téri 

ellátandó ift-
tézméi mpontjéból, sta 
kailag kielégítő. Örvendetes , hogy ez 
utóbbi I "bb az ér
deklődés városszerte az c 
problémái, belső élete iránt. Biztos 
vagyok abban , hogy úi egyetemit">t 
évei számának nővekedtévei ugyan
úgy összenő a várossal , min t más 
vidéki egyetemeken ez idővel meg
történt. Sopronban például ma szin
te nincs olyan család, amelynek egy. 
vagy több tagja ne az egyetemen 
szerzett volna oklevelet, vagy házas
ság útján ne kerül t volna kapcso
latba az egyetemmel. Ha pillanat
nyilag végigtekintek oktatóinkon, 
akkor nagyon sok olyal üdvözül
hetek köztük, aki m á r Miskolc vá
rosával összenőtt, afkér azért, mer t 
gyermekkorá t itt töltötte. aká r 
azért, mer t miskolci családba nő
sült, vagy akár azért, mer t család
jával ideköltözött. Biztató jelenség 
az is, hogy csökkent az egye temünk 
munkaerővándor lás i számadr tá , 
amely pedig pl. az 1952—53-a.s évek
ben aggasztóan nagy volt. Bízom ab
ban, hogy az egyetemünkről tör ténő 
eltávozások száma az egyetem meg
épülése és a környezet rendezése 
után nem haladja majd meg a ter
mészetes határ t . 

Az oktatás szempontjából a legtöbbet 
a következőkkel kellett küzdenünk: 

1. Az egyetemre felvett hallgatók 
nagyi'észének hiányos természet tu
dományos és ál talános középi')'-:u 
előkészítése: 2. A m á r említet i eise 
tantervreform túlzásai, amelyeke! 
m á r az első tanévben módosítani 
kellett; a második tantervre-
1951. őszén; (és 1955. őszére isméi 
új tanterv elé nézhelt'mk); 3. Mind a 
Miskolcon SZerVigett, mind a 
ronbié] átköltozötl ten 
teljesen uj o; H a l való 
indulása; 4. Az új oktatók letelepí
tési problémái. 

Az oktatási forma egyetemünkön 
a régi selmeci, illetve soproni jól 
bevált módszerre törekeded, 
V.is egységek oktatását lűzle ki cé
lú még a na ni évfolyamo-
hm is, E téren é r tünk el eredmé

nyt ket, mer t más módszerrel az 
p.dotl feladatokat nem sikerült vol
na megoldani. Ha bírálat é rhe t te e 

módszerre törekvést, az ismét 
mai végrehaj tás és a helyenkint fel
bukkanó I ulzásuk ál talánosí tása 
volt. Eddig 91 kohómernöl:i ex 230 
gépészmérnöki diplomái adott egye-
temünk. Habár az induló é 
niukhoz viszonyítva, ez nem na;';.' 
szám, mégis s ikerül t sok-sok 
munkás - és paraszíszárm 
Iáinak m e g r d e m c l t e n oklevelei i 
m. akik a regi időben anyagi, vagy 
politikai okok miatt nem jut 
legmagasabb fokú szakkíképzé.-Jiez. 
Az egyetem fejlődése közben állan
dóan növekvő lé tszámokat kellett 
ok ta tnunk, a legtöbbször viszonylag 
kisebb létszámú oktatói testülettel. 
E kisebb létszámú testület viszont 
Példás munkakedvve l és áldozatvál-

i'ábízoti felada
tot olvego-ni. Kétségei kizáróan 
fennáll! azonban minden olyan hiá-

Ig, amely 

megtalá lható volt a különböző idő
szakaszokon belül, t ehá t a m á r e m i í -

túlzott fanulmányi és társadal
mi igénybevétel az első időben, a 
lemorzsolódás elleni küzdelem 

inak l iberalizmusba hajló kl
en a foki me« 

:a a kő 
múlt! • 

Eredi ' r -
yvelni a- első időszakban 42 

egyetem I ytégét, amely 
• ma nagyon hiányolnunk kell, 

han a teljen te. 
gyeimet, amely ha lazult is, de még 
ma is legjobb összegyetemi vi
szonylatban, és végül az alábbi idő
ben, szinte minden évfolyamban a 
nagyobb egyéni felelősség kialal 
sát a jobb és színvonalasabb tanulá
sért. 

Külön kell foglalkozni 
műnkön a pártbiz DISZ ns 
az ún. Állami Szervek közötti SZ 
egységgel, amely különösen a/, c 
lem megindulása utáni első időszak
ban volt a : Az 

. néhány különálló 
ulán ii '" ' 

Iszont mindig eredméonvel 
a megoldani feladatait, ísy I 

I időn i. 
minden léi" < 

ural nyilvánul mes . Az 
á időbér nunk ke!' 
a szervi 

ameli 
tározatait az egyéni meggyőzésín e\-
•initatja és h 

gprq ér te el azt a 

a- fárasztó munkája 
helyettesí thető vo! 

Több hallgatónk diploma
terve tudományos szem

pontból Is kiváló volt 
Bírálni, lehel azt a rnunl 

t, amellyel többet foglal 
ún. gyengébb diákokkai, 

ún. jó diákja inkkal . Pedig szerem 

nagyon kiváló hallgatói. Bizo
nyítja ez 5ÍnŰ, azaz ki
tűnő diploma, a szépszámú Bá 

sub 

miéi, a 

ii., továbbá a 
dip-
' i i i d -

munkát tartalmaznak, 
ieii kivitelben, h 

külső ipari i 
hív ják . Csafc idál a sok kő

zni. Az 1953-ban leíolyl dip 
bírálata során az egyik bányagép 
mérnökjelöll megoldását a b 
jobbnak találta a BÁTI eddigi kon
trakciójánál és azonnal javasol! 
új megoldás bevezetését. Meg kell 
azt is említeni, hogy a Magyar Tu
dományos Akadémia több hallga
tónkat pénzjutalomban részesítette, 
mer t pályázatuk, vagy diplomater
vük tudományos szempontból is ki
váló volt. 

Amikor az oktatási formában a 
kis egység mellet t foglaltunk ál
lást, ezzel k ívántuk megoldani az 
oktatással párhuzamosan, az attól 
e lválaszthatat lan nevelés kérdésétis, 
A nevelés nem lehet önálló program, 
hanem annak az egyetem minden
napi élete minden sz ínárnyala tában 
tükröződnie kell. A tantestület , vagy 
az egyetem bármely dolgozója pél-

ént vehet részt a hallgatók neve
lésében. A hallgatóval beszélgető 
professzor, vagy tanársegéd minden 
monda tá ra évtizedekig visszaemlé
kezik az a hallgató, aki bennük elis
mer t szakmai vezetőjét, i rányítóját 
látja. De az oktatói gárda erőfeszíté-

emmivé vá lha tnak , ha az egy i -
lem egyéb terüle te in rendezet lens 
szervezetlenséget talál. És e téren 
romboló lehet pl. a gondnokság egy 

! teljesített ígérete, de ron 
a. felelősségre nem vonás is a ki 

lemi tulajdont hűt lenül kezelő
vel s.zemk 

Egyetemünk -30 fajta 
jegyzetet ad évenként 

hallgatóinknak 
y, hogy a jobb hal] 

I sa
ját tehetaégtik mellett, annak a ke-

ek is köszönhető, amelyet szá
mos tanszékünk tudományos tevé
kenysége teremtet t meg. Egyete
m ü n k e szempontból két 
t ípuscsoporlra bontható: a Mii 
con létesült, nagyobb múlt nélküli 

Sopronba 
pult, régi tudományos múlttal 
delkező tanszékekre, ö r ö m m e l lehel 
íögzítenürfk, hogy a Kohómérnöki 
Kai 'szaktanszékei — ha az á tmenet i 

P A R T É L E T 
A K V-határozat új erőt, uj lendületet adott 

pártalapszervezetünknek 
IV yiigotltan mondható, hogy ]ll.")5 
*• március 2'J-án a dolgozót 

alíuw.ci'vpzetcl]'n tartott pá] 
• észében a Központi 

\ i'zciovg határozatának szellemé. 
bén zajlott le. 

Kimondható, hogy a KV-határo-
z.at á j -rőt. áj lendületet adott 
pártala pszervezetünknek. 

Az elmúl •»' az* lí,,,! 

mondanunk, hogy clrgRÓ y. 
voltak. Azonban, ha a március 23-i 

íilési összehasonlítjuk az p/.l 
m e c e l ő z ő : ' ' ""' "'• 

külöidr ege! láthatunk. A KV 
zatának megszületése elölt a 

dolgozók pírtalapazervezeténé] is 
bizonyos TN'i'si.'i'klívúthunág volt 
tapasztalh 
hanem a;: a'apszorvezel (rezetgfnél 
is. A KV-határozat magszttletése 
után a pártalapszprvezel 
bizakodó, optimista hangulat vált 
uralkodóvá. 

Azonban, amint a. taggyűlés is 
mutatja, nemcsak a. pártvezetők, 
hanem a tagság is új lendület
tel, nagyobb akar és 
fog is belckanesolódnl a mun

kába. 
\ március 23 ár megtartotl tag • 

L'\íil"s''<' pártonkívüli elvtársakat is 
moghívotl ezpt. 

A v 7 " n iámolójn után, 
mely ••' KV határozata alapján dol
gozta Col a hol; t .nieg-

iüiliiit a vita a beszámolóban ú'1-
vetett kérdésekről. 

A felszólalások mind azt bizonyi 
tották, hegy úgy a párttá 
mint a pártonl . komolyan 
és behatóan foglalkoztatja % KV 
határozata A hozzászólások bizo
nyították, hogy a pártalapszervezet 

és ii pártonkívüliek is dol
gozni akarnak a párthatározat meg
valósításáért. 

Ez a taggyűlés harcos, határa 
sóit kiállást tamisitoti a. h'tr 

határozata mellett. 
Gerendai elvtá moll, arról 

felszólalásában, hoi.íy a beruházás 
í ülteijcsítette tervét és emellett még 
Kazincbarcikának Is adtak segítsc-

i| Gerendai elv
társ felvetette ezl hogy az finkölt-

a határidő 
leröviditósének érdekében újból meg 
kól) Indítani, élővé kell ttnnt az 

i'zésnél ÓS 
• !> munkáknál is. » 

Gerendai elvtárs a beruházási 
csoport nevében felajánlotta, 
hogy tan százalékon felül fog-
iák. teljesíteni a favf, a sport, 
pálya építésébe produktívon 

fognak kapcsolódni, fel. 
ajánlotta azt, hogy a beruhéL 

csoport május t-ig 3 mázsát 
ulladékot gyűjt össze. 

Felajánlások születtek még ezm-
<>k részéről is a munka 

dekébsn. 

időkben sok technikai nehézséggel 
kellett is megküzdeniük — töret le
nül folytatlak tudományos munkás 
ságok minden i A fémko
hászati, metallográfiai , kohógéptan: . 
vaskohászati tüzeléstani és kémiai 
tanszékek számtalan akadémiai ku
tatási megbízást végeztek cl. megol
dották az ipar sok-sok problémáját , 
szakcikkeket í r tak az Acta Techni
kában, vagy az Acta Cliimicában, a 
MTA Osztályköziem" a m a 
gyar szakfolyóiratokban és különös 
örömmel könyvelheti cl egyetemünk 
e kar tudoman ankönyvírói 

lységét. Cicleji, Verő, Horváth, 
Zsák és Mika. professzorok könyvei 
közül a nagyai", ha
nem M 

i kiváltotl i fiatal 

be
ruházási terveli készítése mellett , 

assúbb ütemben tudtak az új-
|i iiedő tu< 

li. Az iparral 
kapcsolni a i kai 
sek keretei imos ipari 

el, főleg ' 
megyében. A tudományos kutatás 
terén kiemelkedő a Mechanikák a 

anikal technológia I. és a Fizi
kai 1 • tevékenységei. Még le 
nem zárt kuta tások folynak a Ma
tematikai , M :ai technológia 
II., G püzemtani és Vil
lamos;: .ken . 

A Kar tanszékei tankönyv-
Eőle|t jól hasz-

k kidolgoza 
• ö a la t t lévő 
professzor két 
'éldatára je-

lent már meg. Kiemelkedő a Kar né
hány elsősorban 
Sályi. Zorkóczy, Gáspár és Huszár 
t anároknak m u n k á j a a szerkesz'é., 
aiait álló !tl kézikönyvben. 
Az ' s tanszéke 
demi •> VaJJa-

amely a 
'párban | jtcíjk 

ai l ia/ikónyv: 
nak Talán érdé 

i tató ad : atlí-
münk kb, 230 i 

jegyzetet ad éven! ezer őssz-
oldalterjedelemmel hallgatói oknak 

a 7 forint, 
Minden egyetem életéhez szorosan 
hozzátartozik belső kulturális élete 
műnknek sok minden van 

i igények kielégítésére is: van 
mozija, szép ku l tú r te rme , hangos
híradója, énekkara , tánckara , szín-
jatszócsoporija, modellező köre, fo
tóköre, képzőművészeti köre, tánc
zenekara, újságja, mindezekhez ko
ordinátorul kul túrbizot tsága, továb
bá a Haladás S. E. szinte minden 
szakosztállyal, egy provizórikus tor
nateremmel , egy ideiglenes labda
rúgópályával, egy szabadtéri kosár-, 
ül. röplabdapályával . Ezeket az 
egyetemen belüli szervezeti egysége
ket mindenki támogatja, mégsem ne
vezhető még teljesnek egyetemünk 
kulturál is- , illetve sportélete. Annak 
ellenére, hogy az elmúlt 5 és félév 
alat t egyetemünk néhány lelkes 
szervező munkájáva l helyenként na
gyon szép részeredményt é r t el, (pl, 
tánccsoport, 120 tagú énekkar . NB. 
I. kézi labdacsapat egy félévié, 
hiányzik legalábbis egyetemünk éle
tének jelen fázisában az a derű? 
egyetemi élet, amelynek megvalósí
tása pedig főcélja volna mindanny i 

unknak. Komoly és színvonalas lie-
'versenyen pl. a kul túr te remben 

mindössze ötvenen jelentek meg, 
ugyanakkor Boros Ida előadóestjét 
meg kellett ismételni a nagy érdek
lődés miat t . Az egyelem humora:: 
egybefoglaló Húzótücke pedig más 
egyetemeken nagyobb hatás t vál tot t 
ki, mind oktatói, mind hallgatót kö
rökben, min t egyetemünkön. 

Tulajdonképpen Helyes kul túráié t 
akkor indulhat majd meg, ha egye
temünk főépülete is megépül és 
kul turál is célra több hely áll majd 
rendelkezésre, akkor, ha az egyetem 
környezete vonzóvá válik és az ok
tatói kar számos tagja vállal na
gyobb szerepet a hallgatóság min
den kulturál is megmozdulásán. Ar 
ra kell törekedni, hogy az Egyetem 
átlagosan 2000 hallgatója és oktatói
nak, dolgozóinak n. az egye
temen belül találhassa meg szóra
kozási lehetőségeit, ami nem zárja 
ki, természetesen, a várossal való 
kulturális kapcsolatot sem. 

Egyetemünk jövője biztosítva van 
Az egyelem 5 és fél éve nagyon 

nehéz időszak volt. A fennálló indu
lási nehézségek ellenére kora 
lak tőlünk eredményeket . Habár er
tünk el sok-sok szép eredményt , 
m u n k á n k n a k még nagyon sok a fo
gyatékossága. Annak ellenére, hogy 

' ..közérzete'1 ma nem a 
legjobb petém jövője nemre

egyetem a magyar 
népi demokrácia szülöMe, tele meg" 
épült, teljes apparátussal működik 
és habár az elozo évben a 
kossági ini zgalom hei ében léte is 
kérdésessé vált a közvélemény bi
zonyos csoportjainál, az utóbbi idő
ben a párt és a kormány megtelte 
azokat a lépéseket, amelyek a 
tem jövőjét 03 alapító törvénynek 
megfelelően biztosi; 

Ha az egyetem profilja adott és 
ehhez hoz'- '"u ;iuk az oktatói kar 
számos kiváló tagja!, akik között 3 
Kossuth-díjast, 2 akadémikust, 1 tu
dományok doktorát, 12 tudományok 

kanditátusát, lí állami kitüntetésben 
részesilltet és a felsőoktatás 11 kivá
ló dolgoz. leölhetünk, továb
bá hozzáadjuk dolgozóink kissé 

I iban 
lait és számíthatunk a pártbizott
ság • nnniszlct iu 

i/árólag 
egész egyelem . ;Vt a 
mezei Iségén, 
hogy haz. keleti részén va
lóban n tudomány vi a íhd 
kulturális központ m és az 
egyetem minden részletében a ter
vező J a n á k y István Yb ttJÍ 
tesz nagyszabású elképzelése szerint 

llljon meg, továbbá belső rend
je, tui oktatói színvona
la megfeleljen annak az igényes kő

nek, amelyet az egyetem 
mai • • mar mos! célul tű
zött ki. amelyet azonban eddig meg
valósítani még nem minden részle
tében tudott. 



Dicseiig is Iiále a felszabadni Szovlefunlónak, a béke is :ssiáiiaic! 

A fakultatív idegennyelv-oktatásról vörölfük kitüntetett professzorunkat 
Az Oktatásügyi Minisztérium 1954 
ius 2-án kelt 85511—28/2/1954, 
nú rendelete alapján az 1954—53, 

tanév őszén bevezettük egyetemün-
is az idegen nyelvek fakultatív 
ásat. 

A III, pártkongresszus hívta fel R 
ügyeimet ennek lehetőségére é. 
lentőségére, hogy szoelalizi 
építő országunknak minél fejlettebb 
1 zakembereket adj unk. 

A rendelet megjelenéséi követően 
felmértük az Idegennyelv-oktatásra 
!elentkez< 

tiegállapítottuk, hogy az 
és német 

nyelv tanulására ti 
Hogy lehetőséget nyújtsunk IJ 

nyelvtanulásra azoknak a halig; 
r.ak is, akik a középiskolában még 

n tanul tak idegen nyelvet, az Ok
tatást megszerveztük kezdő és hala
dd Tokon. 

Az oktatás az O. M. által előírt 
Tankönyvek alapján folyik 
kezdők számára a gimn. II. osztálya, 
s haladók számára pedig a gimn, III . 
osztálya számára készült tan 
vekből. 

Az idegennyelv-oktatás Jelentő
ségéről a tanév elején tá 
íuk hal lgatóinkat s felhívtuk őket 
szakmai tudásuk Eejlesztésének 
hetöségére. A tudomány nemzet 
és az idegennyelv-oktatás segítsé
gével, leendő mér nyelvtu
dásukat felhasználhatják a tudo
mányok, kutatások, újítások sz 
körű megismerésére. Okta tásunk 

5 célja nem a folyó beszéd' el-
ajátítása, hanem szakmai szí 

geknek szótár segítségével való meg
értése. 

Mindezeknek ismertei ud'i-
ása után indult meg az I. fél

évben a fakultatív idegennyelv-ok
tatás. Az í. félév tlaiai azt 
mutatják, hogy a haladó csoportok 
nyelvtudása olyan fokot ért el, 
hogy kívánságuknak megfelelően — 

.iránvú szövegeket vetettünkbe 
i II. félév folyamán. 

Vannak olyan hal 
nagy terhelés mellett | lim»-

látcgatják az idegennyel ' i 
kai. — sa jna 
. iinii 

félév letelt, a ti. r nem 
rnak •-'•' órákra ját 

fordul elo az; 
gel, mint 
tlq esoportokbrn ei 
gatóaág 50 s i : több 
is lemorzsolódott. 

Ez pedig csak úgy fordulhalott 
elő, hogy a hallgatóság ninc- tisz
tában az idegennyelv oktatást órák
ról való e lmaradásának következ
ményeivel, miért is ezúton hozzuk 
tudomására hal lgatóinknak, hogy a 
fent idézett rendelet értelmében; 

Akik a fakultat ív idegennyelv-okta
tásra jelentkeztek, azok kötelesek 
legalább egy évig rendszeresen azt 
tanulni . Az órákról való távolmara
dás fegyelmi úton büntetendő! 

Idegennyalvi Lektorátus 

Egyetemi híreink nyomán 
A 

hogy 
imilt számunkban közöltük, 
a Vilkimosgépck tanszéke az 

egyetem elektromos berendezésének 
felülvizsgálásáért 4000 forintos cél
prémiumot kapott. Megkértük a t a n 
széket, hogy ismertesse azt a mun
kál, amiért a tanszék a célprémiu
mot elnyerte. A következő választ 
kap tuk ; 

A MNOSZ 172 szabvány előírja 
azt, hegy a földelések és nullázások 
ellenőrzését éventeint egyszer el kell 
végezni. E r re azért van szükség, 
mer t a védőföldelés és a nullázás 
feltétlen jó állapotban kell legyen, 
hogy betölthesse szerepét: testzárlei 
esetén bekövetkezhető balesetek 
megakadályozását . 

Ennek szellemében egyetemünk 
rek torának megbízásából r. Villamos-

k tanszék a múl t év folyamán 

ellenőrizte az egyetem három transz- j 
formátor alál lomásának és a moz
donyok venti látor motorjain;,k föl
delését, egyúttal megvizsgálta azt is, 
megfelelnek-e mindenben a vonat-
natkozó szabvány előírásainak. 

Ennek alapján javaslatot tett a 
tapasztalt hiányosságok megszünte
tésére és a szabványos kivitel elké
szítésére vonatkozóan. 

A rektor elvtárs ezért a tanszékel 
1955. márc . 15-én 4000 forint célpré
m i u m b a n részesítette. 

A tanszék tervbevet te azt is, hogy 
felülvizsgálja az egyetem egész v i l -
Isimos'berendezését abból a szem
pontból, hogy a tervrajzoknak meg
felelően és szabvány szerint tör téní-e 
a szerelés. A tájékozódó felmérést 
ez év elején m á r elkezdtük. 

"1 

Ürömmel üdvözöl ük a 99 FétiV!*zóró"-t 
Üdvözöljük a „Fényszóró"-t, egye

temünk központi faliújságját, amely 
a DISZ-bizottság irányítása alatt 
működik. Már az első szám megjele
nése után megállapítottuk, hogy 
szellemes és színes cikkeivel a 
„Fényszóró" az érdeklődés középpont

jába került. Éppen ezért jelentős 
szerepet kell betölteni? egyetemünk 
életében. Mi, hallgatók, sokat vá
runk a „Fényszóró"-tői, segítőtársat 
látunk benne, amely bátorhangú bí
rálattal vet fényt előrehaladásunkul 
gátló hibákra. 

Világítson rá a „Fényszóró" min
den olyan hanyagságra, mulasztás
ra, amelyek kihatással vannak éle
tünkre, munkánkra. Foglalkozzék 
hallgatóink kérdéseivel, adjon pro
blémáik megoldásában segítségei-
Természetesen annál inkább lesz 
mindenkié a Fényszóró, minél job
bam törekszünk elősegíteni eredmé
nyes munkáját. Bátor, ötletes és 
lelkes munkájához kívánunk solz 
sikert. 

Gázon József 
II/G titkár 

Fogadás az egyetemen 
Felszabadulásunk 10, évfordulója 

alkalmából március 26-án est« 8 
órakor aa ünnepi diszt öltött k lub
helyiségben egyetemünk rek tora 
fogadást tar tot t a. város és megye 
íioiitikai, tá rsadalmi és ipari vezc-

egypicni tanár i - a r " . va l a 
mint osztályvezetői részére. 

Sályi Is tván rektor, Pa t t an tyús A. 
Imre dékán, Zorkóczi Béla p r o f e s 
szor az egyetem ré t ié rő l , Iván Ist
ván elvtárs a Megyei Tanács VB-
elnöke pedig a, megye és város n e 
vében mondott pohárköszöntőt. Igen 
kellemes és barát i hangula t a lakul t 

ki az est folyamán. A dúsan terí tet t 
fehér r.sztal mellet t r. bará t i beszél
getések során még közelebb kerültek 
egymásho* egyetemünk tanárai . A 
vére i és megye részéről meghívott 
e lvtársak pedig megismerkedhet tek 
t anára inkka l , egyetemen végzett 
munkájukka l , problémáikkal . 

Március 16—17-én az OM-ból 
Pálffy elvtárs felkereste egyetemün
ket é t behatóan foglalkozott az 
egyetem kul turn iunkájáva l és kul tu
rális életével. 

Ür. Geleji Sándor 
akadémikus , egyetemi tanárt , a K.0 
hógéptan Tanszék vezetőjét a fé 
mek képlékeny a lakí tásának köré' 
ben végzett é r tékes és nemzett;'')'/:', 
leg is el ismerten nagyjelentőségű 
elméleti és kísérleti ku ta tása inak 
újabb eredményeiér t , Népköztársa
ságunk másodízben is Kossuth-dí j 
ban részesítette. 

Dr. Geleji Sándor 
professzor 1946 óta tanara a Kohó
mérnöki Karnak . A Rákosi Mátyás 
Művek Fémművének igazgatói szé
két cserélte fel a tanári katedrával . 
1936 óta már min t egyetemi magán
tanár , előadásokat tar tot t a Karon 
az érdeklődő hallgatók számára hen
gerlés! elméletéről. 1946-ban a há
ború folyamán nagyrészt megrongá
lódott, szegényes felszerelésű 
tanszék vezetését vet te át. De
monstrációs eszköz, műszer alig volt. 
A tanszéki könyvtár kb. 150 kötet, 
nagyrészt elavult, régi szakkönyv
ből állt. Első feladata volt a tan
szék fejlesztése, a hiányos felszere
lés sürgős pótiára, a tanszéki könyv
tár kiépítése és a tanszéki oktató
személyzet kiválasztása, nevelése. 
Ezen munkáva l párhuzamosan szé
leskörű elméleti tudása és nagy 
gyakorlati tapasztalatai a lapján tel
jesen átszervezte a tanszéken elő
adott tárgyak anyagát. A késő é j 
szakai órákra nyúló munkáva l ál
l í totta össze sz új előadási 3J 
amelynek megírásá t még szabad .--•-• 
idején serni szakította meg. Az ő n e 
véhez fűződik a technológus kohó-
mérnöki tagozat életrehívása, okta
tási rendjének, előadási anyagának 
kidolgozása. Ezzel párhuzamosan 
kellett a technológus mérnökhal lga
tók legfontosabb szaktárgyának, a 

RRADT... XT önnyü, szürke felbőfodrok úsz-
- " • t ak az égen. A langyos, kora

tavaszi levegő simogatva pajkosko-
dott a természettel . Látszólag min
den csendes volt. Cirmos megszokott 
nyugalmával nyalogatta fekete man
csait, a farakáson, még a szomszéd 
kakasa is némán küldte aznap t akaródéra az 
asszonynépet. Szinte szokatlan csend ülte meg a 
környéket, a távoli ágyúszó is mintha vesztett 
volna dühödt brummogásából . 

Is tván bácsi a ker tben dolgozott. Ásóját 
hajlott korát megcáfoló könnyedséggel taposta 
a porhanyó földbe. Unokája, a kis, ötéves Pal i 
ka, ott ólálkodott kürülöt te , s kíváncsi gyer
mektekintetével követte nagyapja mozdulatai t . 
Oly jó volt így ket tesben nagvanával , hall 
a kairól a sok szép mesét. Halk csattanással 
csapódott a kertaj tó és izgatott arccal Balogh-
né, az anya szaladt az öreg felé. Látszott, va
lami fontosat akar mondani . Szinte suttogva 
adta a hí r t : — Ma megkezdődik a visszavonu
lás. Most érkezett meg a frontról a szomszédban 
lakó Schulcz hadnagy, s már is pakolnak. 

Az Öreg földbeszúrta ásóját és megindul1: 
lánya után a ház felé. Most az a fontos, hogy 
ép bőrrel éljék túl a visszavonulást. Ami élelem 

i csak található a házban, le kell vinni a pincébe. 
Ki tudja, hány napot kell ott eltölteni. A néme
tek már hónapokkal előbb berendezkedtek a 
védelemre, s mindenki előtt tisztán állt a "Hely
zet képe: védeni akar ják a várost. Bal ' ighné 

in becsomagolt a kosárba, s levitte azt a 
Pincébe. 

Odakint ekkor már mozgalmassá vál tak az 
utcák. Szürke egyenruhás katona Mdtelt 
a roh tlpas gépkocsik kö
rül. A ház el' meg térüli 
harckocsi kerékcseréje! végezték n: 
gel, Lázas kapkodás mindenüt t ! Miközben tö
mött háti a tehet kelták, 
sűrűn front tüzet ki-

le] tükre 
István ilte készü

nket. Öreg szemei csendes mosol: • 
ültek ránees arcában. A ist kerget
ték a | 'dolatok, Marii \\ latolgat
ta, Hazaion a veje, akiről már hónapok ó t a n o m 
hallottak hírt, e lnémulnak g 

•be bújni a sivító b — is-
lesz, Hirtelenében olyan jókedve ke

rekedett, hogy akár [járt volna 
— pedig ugyancsak reg volt. amikor utoljára ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

muzsika r i tmu- I megszökött volna, de eddig a sok német miat t 
Jsá ' 'a . Am még korai lehet az öröm". A háború ' nem lehetett , most azonban elérkezett az idő. 

(Nagykanizsa felszabadulásának 10. évfordulójára) 
I r t a : IFJ . TORNYOS FERENC 

v iharmadara i még i t t suhognak, ki tudja, m i t 
hozhat a holnap. Megfordult és lassan vissza
tért a házba. 

Odakint egyre forróbb lett a levegő. Az ut
cát e lárasztot ták a visszavonulók sűrű autó- és 
kocsisorai. Magyarok és németek t a rka össze
visszaságban vonul tak — legtöbben m á r fegyver 
nélkül. Sokan alig vonszolták fáradt testüket , 
a rcuka t sűrű szakáll borította, testük bűzlött az 
izzadtságtól. Visszafelé mentek. Hol volt m^v a 
győzelmi mámor , semmivé vál tak a hisztérikus 
hitleri ígérgetések és fenyegetések. Szemeik 
előtt elesett baj társaik tömegsírjainak, felkon
colt nőiknek és gyermekeknek képei lebegtek 
megannyi nyomasztó lá tomásként . Fásul tan, gé
piesen menete l tek a bizonytalanság útján, va
kon, céltalanul. 

Egyre közelebbről dkrrcntek az ágyúk, s a 
torkolat tűz vil logásába égő falvak lobogó láng
jai vegyültek. Kísértet ies volt ez a este. Tíz óra 
körül mind gyakoribbá vál tak az aknabecsapó
dósok. Baloghné, István bácsi és a kis Pal ika a 
pince ajtajából figyelték a háború borzalmas 
tűzijátékát. Az égő városháza és a dohányrak tá r 
lángjai szikracsőt lövelve törtek a magasba. 
Ugyan ki gondolt i lyenkor az oltásra! 

H angos dörrenéssel a közelben robbant 
egy akna. A kis család levonult u pin-

Meggyújlották az ojajméesesl és annak 
pislákold fénye mellett virrasztot tak. Ajkaik né
mán, mozdulat lanul te t ték fel egymásnak a kér
dést, meddig ta r t még? A válasz mindig ugyan
az a reménykedés volt: már nem sokáig. A kis
fiú álombaszenderült , g Baloghné anyai gyengéd-

fektettc gyermekét a pokróccal l e takar : 
i'ra. 

Éjfél is elmúlt már , mikor kinyi tot ták a 
pinceajtót. Nehéz léptekkel két magyar katona 
jött le hozzájuk vizet és élelmet kérni . Az egyik 
halkan köhécselt. Beesett arcából láztól égő sze-

ekintet tek az öregre. A feltett kérdésekre 
adott válaszából kitűnt, néhány hónapja beteg, 
de aszpirinen kívül nem jutot t más gyógyszer
hez. Csendesen peregtek ajkairól a szavak 
Család, asszony, gyermek és otthon. Hogy m á r 

Nyíltan, gátlás nélkül beszélt. Evés 
u tán mohón szürcsölték a hideg vi
zet, majd elköszönve, távoztak. Ist
ván bácsi is fellépdelt, hogy körül-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nézzen. 
Kelet felől m á r ha lványan deren

gett a hajnal , s enyhén hűvös szel
lő borzolta az öreg haját . Ki tek in te t t az utcára . 
Változatlan kép fogadta. Meg-megrekedő kocsi
sorok, fáradt emberek sokasága, durván felcsat
tanó szitkok. Elgondolkozva lépegetett vissza
felé. Mikor lesz m á r reggel! Nehezen, ólomlas
súsággal tel tek az órák, szinte kínossá vál t a vá
rakozás. 

Hét óra körül apadt a visszavonulók á rada
ta. Már közelről hallatszott a géppuskák kele
pelő hangja : a szovjet csapatok elérték a város 
ha tá rá t . Az utolsó német gépkocsik sietve gör
dül tek végig a város utcáján. Néma csend kö
vetkezett , melyet csak r i tkán szakított meg egy-
egy lövés ,vagy robbanás döreje. Néptelen volt 
az utca. A házak körül senki sem mutatkozot t . 
Kilenc óra lehetet t , amikor a laktanya felől 
szürkésbarna ruhá jában feltűnt az első szovjet 
előőrs. Puskájá t kezében tar tva, lassan lépke
dett. Negyvenév körüli lehetett . A sarokra érve, 
befordult a keresztutcába. A következő s a r k i n 
már öten vá r t ak rá. Röviddel az előőrs távozása 
u tán berobogtak a szovjet páncélosok, majd a 
gépkocsizó gyalogságot szállító teherautók. W , 
dám katonadaloktól vál t hangossá a néma utca, 
s az eddig kihalt házak kapui kinyíl tak. Min
denki kijött, fiatalok és öregek egyaránt . A fel
szabadítókat köszöntötték. 

István bácsiék is feljöttek a pincéből. Má
morosan szívták magukba a szabadság üdítő il
latát és boldogan integet tek az elvonuló h 
soknak. A gépkocsik megáll tak. Az egyik teher
autóról fiatal, óriástermetu" katona ugrott le. 
Meglátva a kisfiút, a közelben állok felé indult. 
Pal ika ijedt gyermekszemei vei tekintett az ér
kezőre, g anyja mögé húzódott. Amaz elmoso
lyodott. Elővett valamit zsebéből, s odahaj •' 
kisfiúhoz, — Malcsik, kusa j ! — mondta í 
papírcsomagot adott a gyermek : • i b 
ka kíváncsian bontogat ta az ajándékot, 
dog mosoly ült arcocskájára. amikor m< •_ 
hogy csokoládét kapott . Igen! Valódi, ham: 
lan csokoládét 1945-ben, szovjet ketonétól. 
nal majszolni kezdte, s bará tsága jeléül bele-
csimpaszkodott a katona erős kezébe. Hopsza! 
A kisfiú már fent is ült annak karján, s mo
solyogva játszott a csillogó ki tüntetésekkel . Ba
loghné és Is tván bácsi csendesen nézték a gyér 
mek boldog já tékát . Maguk is boldogok voltak. 
A sötét éjszaka végetért és megvirradt . 

„Fémek technológiája" -
nak ha ta lmas anyagát Összeállítania. 
Az anyag évek során fejlődött, kor
szerűsödött, míg 1854-ben kb. lOfiS 
oldal terjedelmű egyetemi tankönyv 
kéziratává érett , A könyv megjele
nése ezévben várható . Geleji pro 
fesszor nevéhez fűződik a Kohőgép-
tan c. tárgynak, sőt ezen túlmenően, 
a kohógéptannak, mint tudomány
nak kiépítése és nemzetközileg is el
ismert magas színvonalra való eme
lése, 

Geleji professzor a tudományos 
munka, § tudományos kutatás Igen 
régi művelője. A képlékeny alakí
tás téma'. végzett tudomá
nyos munkái összefoglalójukon; 
1948-ban megj< 

„A fémek képlékeny alakitálá
nál fellépő erők és erőszükség
letek meghatározóba számiíiiz 

útján'' 
című könyve. Ezt a könyvet az idő
közben elért újabb tudományos 
eredményekkel lényegesen kibővit 
ve, 1952-ben német, nyelven adta 
ki az Akadémiai Kiadó. A könyv a 
világ műszaki életében széles vissz
hangot keltett. Az abban lefektetett 
elméleteket a legkülönbözőbb szsk-
iapókban Igen neves külföldi tudó
sok méltat ják. 

Tudományos elméletének igen ér
tékes vonása, hogy a képlékeny ala
kítás valamennyi műveletét egysé
gesen tárgyalja, Eredményeinek he
lyességét saját kísérleti munkáján 
kívül a legújabb külföldi kutatások 
is igazolják. Mind gyakrabban je
lennek meg külföldi szakfolyóira
tokban olyan közlemények, amelyek 
szerint a kísérletileg kapott ered
ményeket legjobban a Geleji-féle el
méletekből számított é r tékek fedik. 
Munkái t nemcsak a tudományos vi
lágban, de a tervező-intézetekben is 
használják, hazánkban és külföldön 
egyaránt . 

1950-ben jelent meg a 
„Kohógéptan" c. 

egyetemi tankönyvének első kiadá
sa. A könyv régi hiányosságot pó
tolt nemesak az egyetemi oktatás
ban, de a műszaki életben is. A 
könyv két év alat t teljesen elfo
gyott. 1953-ban legújabb kutatási 
eredményeivel kiegészítve, sok rész
ben átdolgozva és bővítve jelent 
meg a. második kiadás. A köny. 
felépítésének, t a r t a lmának korsze
rűségét és tudományos színvonalat 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a könyv 1954-ben német nyel
ven is megjelent a Nemet Demo
kra t ikus Köztársaságban. Geleji 
professzor nevéhez fűződik az 

„Alumínium kézikönyv", 
a 

„Színesfémek félgyártmányai
nak technológiája" 

c. könyvek megjelenése is. Ezeken-
kívül kb. 70, magyar és idegen nyel
ven megjelent szakcikk hirdeti fá
radha ta t l an tudományos munkássá
gának eredményeit . 

Tudományos munkásságának elis
meréseként 

1952-ben elsőízben részesült 
Kossuth-díjban. 

I!l51-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, 1954-ben 
pedig rendes tagja lett. Mint akadé
mikus, tevékenyen bekapcsolódott a 
Mags'ar Tudományos Akadémia 
munkájába is. Osztályvezetőscg: tag, 
íőbízottsági elnök, számos bizottság 
ál landó tagja, az Acta Technika fő
szerkesztője. 

Geleji professzor a tudományos 
m u n k á n a k nemcsak fáradhata t lan 
művelője, hanem annak szakava
tott szervezője és irányítója is. 
Munka tá r sa i és taní tványai által 
annyiszor megcsodált pára t lan ener
giával és munkabí rássa l műveli , 
szervezi, irányít ja a tudományos 
m u n k á t éppen úgy, min t az oktatói 
munkát . Ha ta lmas elméleti és gya
korlati i smeretei t örömmel adja át 
taní tványainak, munka tá rsa inak . 
Támogatja a fiatalokat, felkaroi.ia 
kezdeményezéseiket és maga is szá
mos kutatási téma felvetésével siet 
segítségükre, 

Az ismételt kitüntetés alkalmá
ból az Egyetem minden tagja 
tOVObbi, eredményekben gazdag 
munkát kivon Geleji profesz-

szornak. 

A tfils'a,'Miiuty*< ünnepségekkel 
kapes«?latb«n tervezett kiáŰHtásob 
programja közbejött akadályok miat t 
eltér a, tervezettől. Március 26-án 
a Mechanikai Teohn. I., II . tansze 
kek fejlődésével, oktató és tudomá
nyos munkájával foglalkozó, vala
mint egy, ez összes egyetemünkön 
készült jegyzetet bemutató kiállítás 
nyilt meg. Ápri ' is 2-án t: szovjet nép 
éleiévé), egyetemünk fejlődésével ó? 
néhány tanszék fejlődését bemuta t* 
kiállítás fog megnyílni. 

* 
Szombaton hallgatóink megkezdik 

a sportpálya építését. 



Örök dicsőség a szovjet fősöknek, akik életűiét áldozták népünk szabadságáért, boldog jövőjéért! 
— * 

A szovjet csapatok — a Sztálin-
" grádi íryőzelmes csata után — 

flíadalt diadalra halmozva — 1944. év 
folyamán megteremtették a lehetősé
get a döntő támadásra a fasiszta Né
metország fővárosa, Berlin ellen. Ez 
a döntő támadás 1944. év végén in
dult meg s a támadás első szakaszá
nak — a 9. csapásnak — eredménye
ként szabadult fel hazánk a. fasiszta 
nralom alól. 

Hazánk felszabadításának előfeltéte
leit a 6. és 7. csapás teremtette meg, 
mely hadműveletek eredményeképpen 
a Szovjet Hadsereg erői általában 
Magyarország ha tára i t érték el, Az 
ország felszabadításában rész! vevő 
2., 3. és 4. ukrán front helyzete a kö
vetkező volt: 

A 2. és 3. ukrán front általában 
Eszak-Erdély déli határán, a r o m á n -
magyar és a román—jugoszláv hatá
ron volt, a 4. ukrán front csapatai 
pedig az Északi Kárpátok vízválasztó 
vonalától 20—25 km_rel északra állot
tak. 

A hadműveletek alapját a front 
azon kiszögelése képezte, amelyet a 
Tnrnu-Szeverin, Temesvár, Arad 
Torda, Tirgu-Mures vonal jelenteti. 
A 9. csapás egy egész sor hadműve
letből tevődött össze, amelyek feladat, 
időtartam és a résztvevő erő>. szem
pontjából egymástól jelentősen külön
böztek. 

A hadműveletek általában három 
szakaszra oszthatók fel: 

I . 1944 október 27-ig. Eredményük 
hazánk felszabadítása általában a 
Tisza vonaláig, egyúttal megterem
tették a Butlapest közvetlen felszaba
dításáért indított hadmüveletek lehe
tőségét. 

IT. 1941 október 37—1945 február 
13-ig. Eredménye Budapest felszaba
dítása. 

I I I . 1945 február I" -ápril is 4. A 
Dunántúl észak-nyugati felének fel
szabadítása, amely tulajdonképpen 
már a Németország elleni döntő tá
madásnak, a 10. csapásnak kezdő 
hadművelete. 

Magyarország megtartása a német 
hadvezetés szempontjából létfontos
ságú kérdés volt. A magyar alumí
nium, gabona, olaj. valamint a ma
gyar és a Magyarországra evakuált 
német hadiüzemek elvesztése katasz
trofális helyzetet teremthetett a 
fasiszta Németország számára. 

Hasonlóan igen súlyosan eget 
latba az ország központi helyzete: 
a német hadvezetést Magyarország 
közlekedési hálózata kötötte össze a 
déii államokban működő fasiszta had
seregekkel. Éppen ezért igen komoly 
erőket összpontosíto>tt az ország terü
letén: a támadó szovjet erőkkel 
szemben 70 német és magyar had-
©sztály állt. 

A hadműveletek a 2. ukráii °-ont 
kifcepének támadásával kezdődött 1914 
október6-án Arad térségéből. A szov
jet esapatok kellően előkészített és 
lendületesen végrehajtott rohama 
mér az első napon 100 km széles arc
vonalon át törte az ellenség állásait-
kijutottak az Alföldre, Gyula és 
Makó mellett többszáz helységet sza
badítottak fel. 

Az áttörés után a támadást /'szak-
észak-nyugat felé mélyítették ki ezek 
a csapatok, s október 9-én Nagy
várad. Debrecen térségében voltak 
már. Ezzel az északi irányú táma
dással párhuzamosan a szovjet pán
célosok várat lanul elfoglalták Szen
test és átkelve a Tiszán hídfőt léte
sítettek. 

A front balszárnyán harcoló egysé
gek csatlakozva a közép rohamához, 
október 11-én elfoglalták Szegedet, 
majd a szentesi hídfőt tovább bőví
tették. 

fi szovjet csapalel larca hazánli feSszabsdításásrt 

HELYZET o k l ó W t ü / . -^c i 
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A front jobbszárnya pedig Kolozs
vár térségében indított támadást 
ugyanezen időben és ott lekötötték az 
ellenség tartalékait . 

A Nagyvárad térségébe előretörő 
szovjet egységeknek igen erős harco
kat kellett vívnia Nagyvárad bir to
káér t— az oda összpontosított fasiszta 
erőkkel: de koncentrikus támadással 
megtörték az ellenség ellenállását és 
október 12_én Nagyvárad felszabadult. 

Hasonlóan igen súlyos — főként 
páncélos — harcokra került p sor 
Debrecen város birtokáért. Ok éber 
9 19_ig folytak az elkeseredett har
cok, míg 19_én felszabadult a város. 
Innen a támadás további iránya 
Nyíregyháza volt: október 24_én vir
radt fel a szabadság napja ezen vá 
ros felett. 

A 2. ukrán front balszárnyán és a 
középen harcoló csapatok október 21 
és 24_e között mindenütt elérték a 
Tisza vonalát. 

A front jobbszárnya, amely Kolozs
vár térségében indított támadásával 
a fasiszta erók tartalékait kötötte le, 
október 11-én lendült támadásba. 

Kolozsvár. Szatmárnémeti felsza
badulása jelzi ezen támadás sikereit, 
majd október 27-én Csaptól D-re el
érték ők is a Tiszát 

A 2. ukrán front támadása tehát 
október 27-ig felszabadította Észak-
Erdélyt és a Tiszántúlt, — Szeged, 
Szentes környékén pedig erős hídfőt 
alakitott ki, amely kiinduló pontja 
lehetett a Budapest elleni hadműve
leteknek. 

Harc Budapest felszabadításáért 
ü zen támadás sikere a 4. ukrán 
*-' front támadása részére is ked

vező feltételeket, teremtett. A front 
táraadása amely október 18-án indult 
meg, át törte a németek által bevehe
tetlennek híresztelt . .Árpád"-vonalat 
és támadásának sikerét az. alábbi vá 
rosok ÓS dátumok jelzik: 

19_én Máramarosszige' . 24-én Huszt, 
28-án Munkács és 29-én t^sap. 

A 2. ukrán front déli szomszédja 
— a 8. ukrán front csapatai —szep
tember 29-én indították meg t áma
dásaikat Turnu-Szeverintöl délre. 
Ezen támadás egyes állomásai: ok
tóber 9_én elérik a Morava folyót, 
október 14-én már Belgrád előteré
ben vannak és október 24-én felsza
badul Belgrád. Ezzel a 3. ukrán 
front, a Jugoszlávia területén működő fest, átkeltek a Dunán és Pées, Báta 
fasiszta erőket felszámolta. 

A küzdelem második szakasza 

hare. Budapest felszabadításáért 
október 28_á.n vette kezdetét azzal a 
támadással , amit a 2. ukrán front 
ba'szárnya a Duna—Tisza közén fek
vő hídfőből indított Pest i rá lyába . 
A fasiszta védelmet itt is áttörték a 
szovjet csapatok és másnap, október 
29-én Kecskemét előtt állanak. Kecs
kemétet. — Budapest kapuját — a 
németek igen erős támponttá építet
ték ki. de a szovjet páncélosok min
dent elsöprő lendülettel folytatták 
támadásukat . Hiába volt a németek 
minden ellenesapása, a szovjet csa-
pntoknak sikerült Budapest előteréig 
eljutni, átkeltek a Dunán és hídfő
ket létesítettek. 

Ezen időin1!] » 3. ukrán front esa_ 
natai is tovább folytatva támadásu-

szék Moháé- elfoglalásával újabb 
hídfőt építettek ki a Duna jobbpart

ján. Ezeu hídfőből kiindulva decem
ber 2-től 7-ig felszabadították a Ba 
laton déli része és a Dráva Köaötti 
területeket. felszabadították Kapos
várt . 

A 2. ukrán front többi csapatai — 
kierőszakolva Szolnok és Polgárdi 
között a Tiszán való átkelést — be
hatoltak Magyarország északi ipar 
vidékére. Felszabadították Gyöngyöst, 
H a i \ a u t . november 30-ra Egerbe ér
nek, majd december 3-án Miskolc is 
őreimmel üdvözölhette a bevonuló 
szovjet erőket. 

A 3. ukrán front további hadmű
veletei során Budapesttől délre 200 
kilométerre Apátinál és Batiánál 
november 8-án átkel a Dunán, ezt 
a hídfőt nehéz harcok árán novem
ber 8 és 21-e között kiszélesíti és ez
zel megteremti Budapest körül zárá
sának lehetőségét. Ebből a hídfőből 
kiinduló támadásukkal elérik a .-Mar
git"-vonalat a Velencei-tó déli r é 
szét és a Balaton délkeleti partját . 

,i 2. ukrán front Budapest térsé
gébe előretör* csapatai erőszakos fo
lyamátkelést hajtottak végre Buda

tői D-re és E-ra is — elérték a 
.,Margit"_vonalat, de Budapest teljes 
körülzárásat ezen időben megvalósí
tani nem tudták: a németek még a 
Visztulái front gyengítése árán is 
újabb és újabb csapatokat vetettek 
be Budapest védelmére. 

A körü!zárás . . . 
A körülzárás megvalósítása a 2. és 

3. ukrán front együttműködéséből 
született meg. Ezen belül a 2. ukrán 
front feladata az volt, hogy Ipolyság 
irányából támadva. Esztergom, fíesz-
mély szakaszon •ferje el a Dunát. A 
3. ukrán front pedig áttörve a ..Mar-

git"-vonalat. a Velencei-tó térségé
ben, támadjon hasonlóan Esztergom 
irányába és zárja körül Budapestet* 

A kétségkívüli nagyobb nehezebb 
feladat a 3. ukrán front középső sza
kaszán harcoló esapatok lessenek ju 
tott, annál is inkább, mert a fasiszta 
hadvezetőség ugyanebben az időben 
egy nagyarányú ellencsapásra készü
lődött a Velencei-tó térségében. Fr is
sen bevetett csapatokkal át akarta 
törni a szovjet csapatok vonalát, és 
átkelve a Dunán, a, Budapest körül 
harcoló % ukrán front egységeit Bu
dapest felszabadításával egyidőben 
meg akarta semmisíteni. 

Mindkét fél támadásra készült, a 
szovjet támadás december 20-án azon
ban egy nappal megelőzte a német 
támadást. A 2. ukrán front támadása 
Nagyböszörmény elfoglalása és több 
német ellenlökés elhárítása után a 
Garam mentén sikercsen haladt előre 
és december 26 ra el is érték a Duna 
északi partját. Esztergom térségében. 

A 3. ukrán front támadása külö
nösen Székesfehérvár térségében ü t 
között igen nagy ellenállásba. Magát 
a várost — mintán azt minden ol
dalról körülkerítették — a hadmüve
letek 4. napján, december 24_én sza
badították fel. Ugyanezen a napon az 
áttörés szélességét 100 km-re kiszé
lesítve, elérték Érd, Herceghalom. 
Alesut. Zsámoly vonalát és a ha rc 
kocsizó egységek Budakalász térségé
ben felvették az összeköttetést a 
Duna jobbpartján harcoló csapatok
kal. Ezzel Bndap'-.:f körülzárásának 
belső vonala létrejött. 

A bekerítés után a fasiszta hadve
zetőség több alkalommal kísérelte 
meg nagyerejű páncélostámadássál 
először belülről. majd a későbbiek 
folyamán három alkalommal kívül
ről is a gyűrű szétszakítását. Ezen tá
madások azonban összeomlottak a 
si'ovjet katonák hősies ellenállásán és 
közben Budapest mindnagyobb ré
szét szabadítják fel a szovjet csapa
tok. Pest j anuá r 18-án. Buda pedig 
február 13-án lélegezhet fel szabadon 

ör a hosszú fasiszta rémuralom 
után. 

Felvirradt 
a szabadság hajnala 

A hadműveletek harmadik szaka-
^* sza Budapest felszabadítása 

;> és után a balatoni védelmi ha r 
cokkal kezdődtek el. Ezen védelmi 
harcokból március közepére ellentá
madásba átmenve, a 3. ukrán front 
csapatai felszabadították az ország 
egész területét. 

Három irányban indulnak meg S 
támadások. A 3. ukrán front bab-
szárnya Balatontól délre támad. Áp
rilis 2-án felszabadítja Nagykai 
majd támadását tovább folytatja 
Zalaegerszeg irányában. A középső 
rész Csorna. Szombathely. Sopron 
irányában, a jobbszárny ugyanakkor 
a Duna jobbpartján Komárom, Győr 
irányában támad. 

S s elérkezett makacs harcok után 
április 4-e! Az ország a szovjet csau 
patok segítségével megtisztult a fa 
siszta mételytől — felvirradt a sza^ 
badság hajnala, kisarjadhatott a ro* 
mofeon az új élet. 

Ne felejtsük el sohasem, m;gy sza . 
badságunk — Sztálinváros. Kazínc-
barcikát, Tuofát építő új életünk —* 
a szovjet katonák véréből fakadt. 

A Ml EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: » szerkesztSbizottsái? 

Miskolc Egyetemváros. 
Felelős kiadót Cséojnyl S3m}or. 

Borsodmesvet Nvomdaioari Vállalat WiskoiS 
FeietSa nvomcíawezetö- Szendröt Tmránff 

Vizsgázik a tanár úr 
(Vígjáték bemutató a miskolci Déryné Színházban) 

Ugyan miből kell egy m a t e m a t i k a t aná rnak vizsgázni? Hát bi
zony, kiderül, hogy a harmadfokú egyenleteken kívül máshoz is kell 
ér teni ahhoz, hogy valaki helytáll jon az életben. Ugyanis Balázs And
rás matemat ika t aná r eltávozott az egyetemről, mer t nem ér te t t egyet 
a DISZ-szel. levonta a következtetés t , hogy őt el lenségnek nézik, m a 
gányba gubózott és Schopenhauer pesszimista filozófiájával ..gyógyít
ga t ta" sebeit. A béküln iakaró DISZ- t i tká r t azzal zavar ja el. hogy ő 
mein hisz a szavaknak, * csak a t e t t eknek . 

De az emberek, akikkel Balázs András találkozik, nem nyugsza
n a k bele ebbe a helytelen állásfoglalásba, megindul a harc ezért az 
egyébként ér tékes emberér t , meg indu l az okta tás , hogy a vizsga jól 
sikerüljön és Balázs András megtalá l ja helyét a szocializmust építő 
t á r sada lmunkban . A véletlen igen jó oktatóról gondoskodik Szabó 
Anna színésznő személyében (Vargha I rén a lakt t ja nagyon jól), 

A d a r a b ma i tárgyú témavá lasz tása ügyes és a bennerej lő le-̂  
hetőségek közül 

inkább a vígjátéki e lemeket 
aknázza ki. Az előadás végig gördülékeny, leköti a figyelmet, jó szóra
kozást nyújt. Különösen a második felvonás sikerült , jól felépített, 
helyzeteivel. A harmadik felvonás kissé rövidnek tűnik, túl
ságosan hamar vege van a vizsgának. (Nálunk az egyetemen tovább 
t a r t egy vizsga!) A t a n á r megvál tozásá t belsőleg nem ábrázolja elég 
mélyen sem a darab , sem a szerző — 

Vereczkey Zoltán 
- - egyébként rutinos színészi játéka. Valahogy nem tudunk hirrni a 
hirtelen megváltozásnak, az egyetlen békülő kézfogásnak.- . . 

A szívtelen kri t ikus ezzel el is tűnik, á tadva helyét az igazi kri
t ikusnak, a közönségnek, aki jól szórakozik, hálásan tapsol és vizsga
eredményként feltétlenül jó jegyet ír b e színházunk leckekönyvébe. 

—s —f 

S P O R T 
LABDARÜGAS 

Haladás—Hejőcsaba 1:1 (1:0) 
Március 27-én a népikerti pályán 

került sor a mérkőzés lebonyolítá
sára. Az eddig pont nélkül álló csa
pa tunk száimára a legelső alkalom 
most kínálkozott a pont szerzésére. 

Összeállítás. Belső — Hujber. Pet-
rikovits, Lévárdi — Modrovics. Ba
kos — Rózsavári, Viskárdi. Csonka, 
Kiss, Bandi. 

Az 1. félidő 24. percében vezetés
re tett szert a csapat; Csonka révén, 
és ezt az előnyt meg is tar t ja a fél
idő végéig. 

A II, félidő az ellenfél róhatnál -
val indul, majd a mieink részéről is 
lá tunk vil lámgyors támadásokat . Sok 
jó helyzet kínálkozik Csonka, majd 
Bandi előtt, de azok kivárás miat t 
meghiúsulnak. 

A II. félidő első ha rmada táján 
szabálytalanságot lát a já tékvezető 
és 20 méterről szabadrúgást ítél. 
Az ellenfél úgy értékesít i a jó hely
zetet, hogy a sorítJal mellett ikigurít-
ja a labdát és Földi zavar ta lanul a 
hálóba nyomja. 

Ezután a játékidő további részé
ben mindkét részről komoly kísér
letek tör ténnek a győzelem meg

szerzéséért, dfe azokból már ta.jabö 
gól n e m esik. 

Jók: Belső. Lévárdi . Petrikovics, 
Bakos. Csonka. 

RÖPLABDA 

27-én délelőtt került sorra a dön
tő mérkőzés a Miskolci Haladás es 
a Debreceni Haladás között. Ennek 
a találkozónak visszavágó jellege is 
volt, a tavaly Debrecenben elszen
vedett vereségért. A csapat tagjai 
nagy lelkesedéssel küzdöttek A j á 
ték szépségére jellemzi), hogy a kö
zönség szinte yégigiapsolta a mér 
kőzést egy-egy szép akció lát tán. Az 
utolsó 5 percet a miskolci csapat. 
jobban kihasználta és végeredmény
ben 39:37 arányban győzött. 

Ezzel a Miskolci Haladás 1955. 
évben elnyerte a Nikosz Belo-

ianisz vándorkupát . 
Já tékosaink: Árpád' . Bécser. Csiz

madia. Famad i . Jobbágy. Joós, 
Kopcsó. Lőrtnczy. Szarka. 

KÉZILABDA 
Spor tkörünk két csapattal indult 

t, megyei bajnokságban. Első m é r 
kőzésüket egymás ellen játszották. 

Haladás—Egyelem 20:8 (5:2) 
A mérkőzést, március 23-án a nép* 

kerti pályán játszották. 
Haladás : Bálint — Jávorcsik. Ka* 

pitány. Kazár — Kosa, Cser — T a r * 
nai. Kovács M.. Csere: Csöngeí, 
Orosz. 

Egyetem: Masznyitk — Káder,;*'; 
Kovács J.. Balogh Sz. — OczeUUj 
Therm. Fülöp, Csere: Tótíh I. 

ATLÉTIKA 
Atlétáink az elmúlt két hétben ké£ 

versenyen vet tek részt. Március 20-; 
án Budapesten Főző István SOG?) 
méteren 8:49.6 ki tűnő idővel Iharos , 
Tábori és Mikes mögött a rregyedrlí 

i végzett. 
Március 27-én a Miskolci Törekvés 

versenyén 3000 méteren 1. Makk At
tila 10:31.8. 

Április 3-án a ferszalbad'Urási vár
tón két csapatot indit a Haladás 
Sportkör Az első helyezett ju ta l 
mát , a vándorzászlót eddig két al
kalommal sikerült megszerezni 
Egyetemiünknek. Hogyha még egy
szer megnyerjük a váltófutást, a 
zászló végleg a mienk lesz. Ha spór-, 
tolóink most is olyan szívvel, lel
kesedéssel és akarássa l küzdenek^ 
ahogy az elmúlt évben, akkor min
den reményünk megvan, hogy a 
versenyt harmadszor is egyetemünk 

nyeri meg. 

M i n d e n erőt békénk, szabadságunk megvédésére! Vesszenek az imperialista báborús gyujtogatk!? 
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TÍZ ÉVE SZABAD DRÁGA HAZÁNK 
Április 2-dnA iaombaion ünnepeltük meg egyetemünkön hazánk fel. 

Kuhadulásat^ft W éves évfordulóját. Az ünnepséget az l-es számú nagy-
'-*r;i"'" " tartottuk meg. 11 órakor az elnökség tagjai elfoglalták 

negnket. A Himnusz eléneklése után egy szavalat következett, majd SÁ. 
VYl ISTVÁN, egyetemünk Kossuth-díjqs rektora a köretkezö szavakkal 
nyitotta meg az ünnepei , 

Néhány hete csuk 
hogy megem'ékeztün 
több. mint százév táv 
latéból 1848. marcin 
15-ről. Száz év után i 
volt még mondanivalón 
azokról az időkre 
amikor rövid időre foi 
ragyog hazánkban a 
szabadság fénye. 

Most elérkeztünk leg
nagyobb ünnepünkhöz, 
hazánk felszabadulásá
nak ünnepéhez, annak 
10. évfordulójához. Né
pek, országok történel
mében az évek csak 
napok, vagy legfeljebb 
hetek. Erről a 10 évről 
mégis joggal azt mon
dotta, Rákosi elvtárs az 
MDP I I I . kongresszu
sán, hogy ezalatt ha
zánk politikai, társa
dalmi, gazdasági és 
kulturális élete na 
gyobb áta'aikuláson ment 
át, mint bármikor ezer
éves történelme során. 

A természetjáró hegy
mászás közben időnként 
szívesen megáll, hogy 
visszatekintsen a már 
megtett ú t ra és felte
kintve a csúcsra, fel

es hová igyekszünk az 
elkövetkezendő évtize-

mérje a nehézségeket, dekben. 
amelyeket még le kell A számvetés minden 
küzdenie. így állunk bee Sietősen gondolkozó 
meg mi is most egy emberben meg kell. 
napra mindennapos hegj ércisítSe a 
munkánkban, hogy szá_ ahbfeq, hogy jó úton 
mot vessünk arról, haladunk, fel fogja fö-
honnan indultunk 10 kőzni a vágyat, hogy 
évvel ezelőtt, hová, ér- még nügyobb lendület-
tünk, milyen magasra tel folytassuk a mfeg-
jutottunk 10 év alatt kezdett utat és meg 

fogja acélozni az aka
ratot, az elszántságot, 
amely minden nehéz
séggel is keményen 
szembeszáll a szocializ
mus építésének úi ján. 

De vessen számot ki-
ki sajátmagában arról 
is, hogy tett-e valamit, 
tett-e eleget azért, hogy 
hazánk ós dolgozó né
pünk a felemelkedés 
ólján előre haladhasson. 

Ezután felkérte Orbán Lászil* e lvtársat , oktatásügyi miniszterhelyet
test ünnepi beszédének megtarfcásár a. 

Orbán elvtárs a következőket mondot ta -

A felszabadító szovjet hősök felé száll 
meleg szeretetünk 

kedves Bará--<Kedves Elvtársak 
taim! 

Kát nap múlva lesz április 4-e, 
hazánk felszabadulásának 10. éves 
évfordulója. Április 4-e nemzet i tör
ténelmünknek, új, szabad magyar 
hazánknak 10. születésnapja. Váro
sok és falvak vál tak szabaddá e na 
pon és ezért hálate l t szívvel és m e 
leg szeretettel gondolunk azokra, 
akiknek mindezt köszönhetjük. 

Elsősorban felszabadító testvé
reink, a szovjet hősök felé száll 

meleg szeretetünk. 
Mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy 
számunkra mit jelent a felszabadu
lás. Százezreket töltenek el a jó
érzés gondolatai, ha a r ra gondolunk, 
hogy milyen nyomorból emelte ki 
eket április 4-e, hazánk felszabadu
lása. Soha olyan nagy dúlás, pusz
títás nem volt hazánkban, mint 
amilyet a német fasizmus okozott. 
Azon a pénzen, amit a háborús pusz
títás okozott hazánkban . 14.000 Kos-
suth-hidat lehetett volna felépíteni! 
28 Duria-lhidunk volt. egy sem ma
radt meg éppen. Rengeteg vasut i -
kocsi ment tönkre és 120 ezer lakó
ház rongálódott meg. 600 ezer h o n 
fitársunk lett a háború áldozata. 
Temető és rom volt hazánk képe. 
És ime. a rom helyén városok épül
tek, hazánk, a dolgozó nép hazája 
lett. Erős, szabad független ország 
Április 4-e nemzeti függetlenségünk 
napja. Nemzeti függetlenségünk har 
cai során Bocskay. Rákóczi, Kos
suth mutat ták az utat . legjobbjaink 
ontották vérüket, azonban ha rca i 
kat újból és újból vérbetaposták. 
A bukott függetlenségi harcok vé
get, az évszázados harc végső győ
zelmét jelenti április 4-e. 

A magyar nép évszázadokon á í 
nem volt a maga ura , a tőkéseknek, 
a kizsákmányolóknak dolgozott, a 
maga számára csak morzsa jutott . 
De nem tudta a magyar nemzetből 
semmi kiölni a szabadságvágyat, az 
elbukott szabadságharc és a Tla-
nécsjoöztársaság dicső tetteit,* 

Ezután beszélt *Orbán elvtárs a 
földosztásról, a szocialista iparosí tá
sunk eredményeiről . Megállapította, 
hogy a 3 és 5 éves tervek alapján 
három és félszer erősebb iparral 
rendelkezünk, mint a felszabadulás 
előtt. Dicső munkásosztályunk, mér - eredményeinket lebecsülő, káros 
nökeink és egész dolgozó népünk, jobboldali nézeteket. A nehézipar el-

nehézipar fellegvára. Ma már nem 
ismerni rá er re a vidékre, az épü
letek min tha a földből nőttek volna 
ki. 10 éves fejlődésünk folytán meg
változott dolgozó népünk élete is. 
Mennyi kiváló tehetség kallódott si 
a felszabadulás előtt, mennyi mun
kás- és parasztszármazású fiú nem 
került főiskolára, egyetemre. A régi 
osztályok gyűlölték a haladó kul tú
rát . Petőfi igen sok szép versét 
amely a szafoadság jogát dicsőitette, 
nem engedték kinyomatni . A másik 
nagy magyar költőnk. József Attila 
az 1930-as években írja levelében 
Babits Mihálynak, hogy milyen n y o 
morban élt feleségével. Nincs mit 
enniök, cipőt, ruhát nem bír veriTU, 
még a lakbért sem tudják fizetni, 
végül is ez a nagy nyomor öngyil
kosságba kerget te a nagy magyar 
költőt.* 

Ezután Orbán elvtárs beszélt ar
ról, hogy változott meg a falu kérje 
a felszabadulás után. Idézeteket ol
vasott fel egy-egy levélből, melyet a 
falu dolgozói a Szabad Föld által 
hirdetet t pályázatra küldtek be. Azt 
a ha ta lmas változást, amely dolgo
zó parasztságunk életében végbe
ment , hűen tükrözi az a háromezer 
levél, amelyet e r re a pályázatra be
küldtek. Orbán elvtárs ezután sta
tisztikai adatokkal szemléltette, 
hogy vált a kul túra népünk közkin
csévé (pl. az 1937—1938-as években 
egyetemeken a parasztszármazású 
hallgatók száma 93 volt, az összes 
hallgatók 0.8 százaléka, 

az 1953—1954-es évben pedig 
7327 főre emelkedett a paraszt
származású hallgatók száma, 
amely a 0.8 százalékkal szemben 

28.8 százalékot tesz ki.) 
Ezután így folyta; 

»K.ulturforradalmunk büszkesége ;• 
Rákosi Mátyás Nehézipari Műsi 
Egyetem is. Itt néhány évvel ezelőtt 
még kukoricás és mocsár volt. Most 
itt áll hazánk legújabb egyeteme, 
amely Sályi István rektor elvtárs 
lelkes munká ja nyomán kiváló ta
nár i karáva l már megkezdte az uj 
mérnökök kibocsátását. Mindezt és 
még sok más t köszönhetünk április 
4-ének és népünk alkotó munká j á 
nak. Ez a n a p nemzeti tör ténelmünk 
legfényesebb napja. Ezért gondol 
minden igaz magyar hálatel t szívvel 
és szeretettel a nagy Szovjetunióra. 

a dicső Vörös Hadseregre, 
amelynek katonái életüket ál
dozták népünk szabadságáért, 

boldog jövőjéért. 
P á r t u n k történelmi jelentőségű, 1955 
márciusi határozata szétverte az 

Orbán László elvtárs ünnepi beszédet mond. Orbán elvtárstól balra; 
Csépányi Sándor, a Párt VB titkára, Petrich Géza, a gépészmérnö
ki kar dékánja, Olasz József, a szakszervezeti bizottság; elnöke. — 
Jobbra: Sályi István rektor, Lancsarics Alajos tanszékvezető docens. 
Terplán Zénó rektorhelyettes. Pattantyús Á. Imre, a bánya- és ko
hómérnöki kar dékánja és Erdélyi Ferenc, az egyetemi DlSZ-bizott-

ság megbízott titkára. 
pár tunk vezetésével vivott ha rcának 
és munká j ának bizonyítéka az a 65 
uj nagyipari üzem, amely a felsza
badulás után létesült. Majd Orbán 
e lv tá rs így folytatta: 

„Miskolc ma már második várow 
'•a hazánknak; környéke a magyar 

sődleges fejlődésének lebecsülését 
Valló káros jobboldali nézetek nem 
egy helyen kel te t tek zavart . Egye
sek kételkedtek abban, hogy v a n - e 
még mérnökre szükség, nincs-e már 
feleslegesen sok belőlük Megmond
hat juk nyíltan, még mindig az a 

baj , hogy kevés a mérnök. A Szov
jetunióban a munkások le számá
hoz viszonyítva háromszoranr.yi mér
nök van, mint nálunk. Mi javítani 
akarjuk hazánk iparának techniká
ját, éppen ezért sok oánya-, kohó
éi; gépészmérnökre van szükség. 

Ezt az egyetemet nem likvidál
ni, mint egyesek javasolták. htt-
nem erősíteni és továbbfejlesz

t en i kell. 
Sokan egyetemi ifjúságunkban csak 
a hibákat , a fogyatékosságokat lát
ják, de vak az. aki nem látja, hogy 
egyetemi ifjúságunk zöme beesüle te-
sen és keményen dolgozik, hű a 
párthoz, dolgozó népünkhöz. A mi 
pár tunk bízik az ifjúság erejéében és 
munkájában. 

A magyar munkásosztály nagy 
erőfeszítéssé1 dolgozik a termelés nö
velése érrtokében. Ezt, kell szemelőtt 
tar tani nekünk is. Emelnünk kell 
munkánk terrneléken ységét. Javí tani 
kell a tanulmányi szinvonalat és a 
tanulmányi fegye'met. Ez a mi lei-
adatunk és ennek mindenképpen 
eleget kel! tenni. Nehézipar mk fej
lés tése nagymértékben függ majd 
Önöktől, a jövő kohász-, bányász-
és gépészmérnökén 1 . Készüljenek fel 
er re a megtiszteltető nagy feladat
ra, iellemezze munká juka t a bátor 
fel 'épés, a szorgalom és az optimiz
mus. Üzenjenek hadat a csüggedés
nek és a cinizmusnaK. amely meg
akadályozza sikeres munká juka t . 

Tanul janak szorgalommal, sajátítsák 
el a marxi- lenini tanítást . A marx
izmus-leninizmus világnézete igen 
fontos, mer t egy jó mérnök nemcsak 
a gépet és a gyárat kell. ho^y lás
sa, ismerje, hanem szükséges az is, 
hogj 

az ország építésében tudatosan 
résztvegyen 

és világosan lássa a jövő perspek
tíváját. Ez szárnyakat ad a mérnö
köknek és femelő tudatával buzdít 
új és új győzelmekre. Sose feled
jék, hogy a mi hazánknak nem a k á r 
milyen mérnökökre van szüksége. 
Olyan mérnökökre van szükségünk, 
akik 

a közös célért dolgoznak, a mun
kásosztály politikáját magukévá 

teszik 
és képesek tüzön-vizen át a párt 
vezetésével a nép ügyéért harcolni. 
Kövessük hiven és lelkesen nagy 
pár tunkat , egyemberként vonuljunk 
fel zászlaja mögött és szolgáljuk to
vábbra is hazánk felemelkedésének, 
békénk, szabadságunk és független-; 
ségünk megvédésének ügyét.» 

Orbán elvtárs beszéde után per
cekig zúgott a taps. majd Sályi Ist
ván rektor elvtárs köszönte meg 
Orbán elvtárs beszédét és mind
nyá junk nevében kifejezte: ~Hogy 
mi tet tekké] fogunk válaszolni, t öb 
bet és jobban fogunk dolgozni ha 
zánk felemelkedésének nagy ügyé-
ért.» 

A felszabadulási 'iil>il<>umi emléklapok 
kiosztása 

Ezután Olasz József e lvtárs , a 
szakszervezeti bizottság elnöke a kö
vetkezőket mondot ta : 

^Felszabadulásunk 10 évíorctüió-
ja a lka lmából az elmúlt 10 év alat t 
kifejtett jó m u n k a e redményének 
elismeréséül a Minisztertanács és a 
SZOT elnöksége "Felszabadulási ju
bileumi emléklapot^ ad ki. Emlékla
pot azon oktatóink és dolgozóink 
kapnak, akik a felszabadulás óta el
telt 10 év során legodaadóbban, leg
hűségesebben végezték m u n k á j u k a t , a 
felszabadulás után lehetőségeinknek 
megfelelően idejében felvették a 
munkát , segítették a romel takar í 
tást, a termelés megkezdését, vala
mint az eltelt idő alatt odaadó m u n 
kájukkal , maga ta r t á sukka l bebizo-
nyitották, hogy méltó tagjai szocia
lista t á r sada lmunknak . 

Ezen emléklapok átadása a lka lmá
ból a szakszervezeti bizottság nevé

ben megköszönöm eddigi munká ju 
kat és kérem, hogy továbbra is ha
sonló jó munkáva l járul janak hoz
zá hazánk felvirágoztatásához.'* 

Felszabadulási jubileumi emléklapot 
kaptak: 

Balajti András. Bánkuti Gyula, 
Csépányi Sándor. Csömöri Béla, Fe 
hér László, Horváth János, Kapron-
cai János. Nagy Józsefné, Pattan
tyús Á. Imre, dr. Petrich Géza. dr. 
Sályi István, Szabadkai Béla, dr. 
Terplán Zénó, Téglássy Ferenc, Tis-
tyán Ede, Tóth József, Magyar Béla, 
dr. Verő József. 

Egyetemi hallgatóink ütemes taps
sal köszöntötték a kitüntetettékor, 
majd dr. Sályi István, egyetemünk 
Kossuth-díjas rektora lépett a mikro
fonhoz és a következőket mondotta: 

Az oklevél szeretelünk és hálánk jelének 
kifejezője 

• ,A mai napon az egyetem vezető
sége is megemlékezik azokról, akik 
legjobban kivették részüket a mun
kából. A mi egyetemünk a felsza
badulás u tán született meg. A ha
talmas épületek szinte a kopár föld
ből nőttek ki. Akik itt dolgoztunk az 
első időtől fogva, sok gonddal és ne
hézséggel kellett megküzdenünk. hogy 
kötelességünknek mindenben eleget; 
tegyünk. 

A feladatokat nem tudtuk ' volna 
megoldani, ha, nem lettek volna 
olyan munkatársaink, akik mun
kát, fáradságot nem kímélve, dol
goztak a közös célért; az ország 
második műszaki egyetemének 

meg terem téséér t. 
Szeretném, ha azok. akik ebben a 
munkában olyan hűségesen résztvet
tek, ezt az oklevelet, mint szeretetünk 
és hálánk jelének kifejezőjét vennék 
át ós ennek jegyében őriznék meg." 

Oklevelet kaptak: 
Adamovich Rezső, Bende Ede. Csö

möri Béla, Dénes Miklós, Erdélyi 
Erzsébet, Hamm- Endre, Horváth Já 
nos, Huszár István,, Kalbert Lajos,, 
Káldor Mihály, Kende Istvánné, Klí
ma, Mária, Koleszár József, Köródi 
László, Kovács Gábcrr, Oláh Sándor-
né. Olasz József, Petrich Géza. Bit-
sányi Elemér, Szabó Miklós, Szönyi 
Józsefné, Terplán Zénó, Tevan György, 
Téglássy Ferenc, Tiber József, Tis-
tyán Ede, Tóth Sándor, Urbán Sa
rolta, Zsadányi Guidóné, Barta Imre, 
Bédn Gyula, Czibere Tibor, Csernyi 
József, Drahos István, Fancsali Jó
zsef, Fancsali Józsefné Fogarasl 
Béla, Jakab László, Jurjovich Győző, 
Haraszti Rezső, Kazár László, Kovács 
György, Kozák Imre, Könczei Gá

bor, Maschek Tivadar, Mecseki Isi* 
ván. Nagy József, Sulcz Ferenc, Sza
bó Miklós, Szatadnya Sándor, Szilá
gyi Gábor, Vidó Endre. Wéber Jó
zsef. 

Ezután hallgatóink és dolgozóink 
tapsa közben adta át Orbán elvtárs 
egyetemünk rektorának, dr. Sályi 
Istvánnak az egyetem alapitása óta. 
végzett jó munkájáért az oklevelet* 

Ez a lelkeshangú ünnepély Sályi 
elvtárs zárószavaival, majd az In te r 
nacionálé eléneklése vei ért véget. 

EGYETEM] HÍREK 
Április 3-án egyetemünk részéről 

Terplán Zénó rektorhelyettes veze
tésével egy küldöttség vett részt a 
szovjet hősi emlékmű koszorúzási 
ünnepségén. 

A soproni Kar felszabadulási ün
nepségein a Rektor elvtárs is meg
jelent. 

Április 7-én ase Oktatásügyi Mi
nisztériumban rektori értekezlet 
volt. 

Dr. Zimmermann Bedrich. a kas^ 
sai egyetem professzora 14-én és 
I5-én meglátogatja egyetemünket. 

* 
Április 21-én egyetemi tanácsülés 

lesz. 
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A borsodi bányászat 10 éves fejlődése 
Résztetek Zsillé Lajos főmérnök 1955 március 26-án egyetemünkön tartolt előadásából 

A Borsod-tajóvölgyi medence a 
több, mint- félmilliárd tonnányi 

Bzénvagyonával már helyenként a 
XVIII . században is magára vonta a 

bányavállalkozók figyelmét. A fel
szabadulás előtti időkben komoly bá
nyászatot folytatott a MÁVAG kineu-
tár i bányászata ss igen komoly te
rületeket foglalt le a MÁK borsodi 
íiliáléja, valamin! a Bima-Salgö i • 
liogy lehetetlenné tegyék más bánya
vállalatok megerősödései és a •sszéU-
pjaccn a szén árának kialakításában 
döntő szerepüket meg tudják tartani. 
Á működő bányák számszerű zömét 
nzqnbqn a tőke-erős vállalatok között 
félénken meghúzódó, minden beruhá-
záutól óvatosan visszarettenő, kon
junktúra-, szezon-bányák képezték, A 
-/•jmterületet a legkodvczőbb helyen 
nyitni iák meg, mivel 

gépek hiányában 
a legkisebb természeti nehézséget som 
tudták legyőzni, a mrgrablotl szén-
területet egy pár évi meggazdagodási 
kísé.-lct iilán sorsára hagyták a ké
sőbbi bányászat és népgazdaságunk 
hihetetlen kárára. 

A szén jövrsztését és szállítását Is 
a legprimitívebb munkamenet jelle
mezte. A rési kézisaákány-munkával, 
— vékonytolepben fekvő helyzetbein, 
— a robbantáshoz szükséges lyukakat 
kéz! fúrás-sül, a szén felrakását kézi
lapátolással 6s a csille szállítását 
néha többszáz méteres úton is emberi 
erővel végezték. Csőventilátorok hiá
nyában a vágatok, lyukasztását meg
előzően a munkahelyek levegője erő
sen leromlott, mert a diffuz-szellőv 
tetés már elegendő levegőt biztosí
tani nem volt képes. 

Ilyen előzmények után hvriitt úllamotistásra 
Borsodban 40 bánya, amelyek 28 kü
lönböző rész-vénytársaság, KFT. Vál
laltit és egyéni tulajdona volt. Az 
államosítást megelőző szipolyozó' i 
gazdálkodás, valamint a felszabadu
lási megelőző idők anyagazegéaysége 
miatt leromlott bányák felfejlesztése 
aí állami szénbányászat ifi nagy ne
hézségek leküzdése elé állította, mé
gis államosított bányáink az 1989. 
évi termelési eredményekhez viszo
nyítva igen komoly felfutást mutat-
rak . 

lO-nak véve az 1939. évi már há
lói ú eredményeket. 

1944. óvbea 97 száza'ék 
1945. évben 55.6 százalék 
1946. évben 63.Ö százalék 
1947. évben 94 száz: 

1930. évben 
1952. évben 
l?5i). évben 
1954. évben 

160 százalék 
220 százalék 
240 százalék 
245" százaiékos 

indexet sikerült elérni, ami azt imi
tálja, hogy a borsod' bányászat ma 
kereken 

2,5-ször annyi szénnel 
vesz részt népgazdaságunk fej'eszté-
eáben, mint 1939-ben a kapitalista 
rendszer idején, az államosítás idő
pontjához képest pedig jelenleg 

3.9-szer annyi 
a termelésünk. 

Nézzük meg. mik voltak azok a té
nyezők és eszközök, amelyek a szo
cialista gazdálkodás bevezetésével 
ezeket a nagyszerű eredményeket lét
rehozták. 

As első lépés 
azoknak a bányáknak a felfejlesztése, 

fe'.elő szakképzett bányásszal 
vátó rllúlá a volt, amelyeknél a lét
számfejlesztés útján gyors (érmeié• t 
i , teljesítmény javulást leheteti vár
ni; Ezzel egyidejűleg meg kellelt 
.szüntetni azokat a rosszul termelt), 
gyenge szénminőségej adó és rosszul 
tervezett üzemeket, amelyek csak a 
létszámot foglallak le es bányász
létszámúknak megfeleld termelést nem 
tudtak szolgáltatni, vagyis ennek 
megfelelően az átlagos, teljesítményt 
i >• erősem rontották. 

1947 folyamán 14 ilyen apró bá
nyaüzemet szüntettünk meg, s az itt 
felszabaduló űiunk 5ot i'oko-
zaíóaan áttelepítettük azokhoz a kö
zei! bányaüzemekhez, ahol megfelelő 
körülmények között dolgozhattak, s 
az üzem termelékenységét emellek. 
Ennek az volt a következménye, hogy 
az 1946-os összteljesítmény már 1947 
t V folyamán 

40 százalékkal emelkedett. 
Az 1948-bar. indított első munka

versenyek a bányászok hatalmas tö
megeit mozgalták ineg. 

A bányász tudatára ébredt an-
ywk, hogy többtermelésével nem
csak saját érdekeit, hanem az 
egész magyar nép érdekét is szol
gálja, és a lelkesedés azelőtt soha 
nem tapasztalt teljesítmények el

érésére ösztönözte. 
Al^erttelepen 

Kummer Ferenc 
Szovjetunióban végzett bányamérnök 

Loy Árpád 
frontmester kezdeményezésére a muft-
kaverseny során még ugyanez évben 
S/taháiiov-mozgalcm indult, amely 
tulajdonképpeni megindítója, vo l t . az 
egész magyar Sztahánov-mozgáíom-
nak. 

A bányák korszerűsítése is 
fokozatosan 

minden vonalon megindult 
Á termelés további növelése megkí
vánta a tömegtermelő munkahelyek, 
a frontfejtések számának é-, hosszá
nak szaporítását. A frontok beveze
tése szinte minden bányaüzemben 
újabb és újabb kísérletezéseket jelen
tett, harcot az elemierőkkel szemben, 
hiszen a mi változatos kőzetviszo-
nyaink mellett nem mindig lehet kö
vetkeztetni az egyik bánya eredmé
nyeiből a májaik helyen várható ered
ményre. Bányászaink és műszaki 
munkatársaik azonban — a szovjet 
tanácsadók segítségével — ismét le
győzték a nehéz; egeket, s ma mái-
frontfejtéseink száma az 19;i9. évi 1 
darab vékonytelepi frontfejtéshez ké
pest 16 darab, — vagy ami még töb
bet mond, a frontfejtések összhossza 

az 1939. évi W méterrel szemben 
1250 méterre emelkedett. 

Több mint 
6300 méter 

kaparószalag. rázócúzda és gumisza. 
lag végzi a kitermelt szén elszállítá-
sát. Kéziszállítás ma már csak kise
gítésképpen, elővájásoknál, vagy ha
sonló átmeneti munkahelyeken léte
zik, ahol — és ameddig oda a végle
ges szállítóberendezés beépítést nyer. 

A többtermelés az újabb termeld 
munkahelyek gyorsabb előkészí

tését is megkívánta, I t t is igyekez
tünk úgy az elövájások, mint a to
vábbi célokat szolgáló feltáró vága
tok kihajlásának sebességét korszerű
sítés útján megnövelni. Felhasználjuk 
a legkorszerűbb robbantási technikái, 

a millszekundos robbantást, 
amelynek segítségével azonos robbanó-
anyag-fclhaszHálással és tudományos 
alapon megállapított fúrólyuk elhe
lyezéssel lényegesen nagyobb előre
haladást tudunk biztosítani, mint az 
államosítás idején alkalmazott tech
nikával. 

A gépesítés terén is 
hatalmas lépéssel jutot

tunk előre 
A szénben végzett elővájási mun

kák teljes gépesítése terén is ha ta l 
mas lépéseiéi jutot tunk eleire. A ma
gyar konstrukciójú, speciális műkö
désű 

Ajtay-félc F. í-es szénfejlő 
és rakodógép lO'il.ben került először 
üzemi alkalmazásba. Ma a borsodi 

üzemeknél összesen 8 darab ilyen 
kombájnt tar tunk már üzemben. 

A bányász munkái közül egyik leg
nehezebb, legmogerőltetőbb munka a 
csillébe való rakodás. Az Ajtay-féle 
F. 4-es gépek az elővn.iásoknál ezt 
a munkafázist is elvégzik. A rakodás 
gépesítéséhez a szovjet bányászat is 
nyújtott segítséget, amikor 

a világviszonylatban is legjobb
nak minősülő Sz. 153. jelű rakodó

gépeket 
rendelkezésünkre bocsátotta. Jelenleg 
már 5 darab működik ezekből is a 
borsodi bányáknál, melyeknek segít
ségével egyenkint havonta több, mint 
100 méteres vágatkihajtásokat is el
értünk. 

Túlnyomórészt megoldottuk a roaz-
«zul szellőztethető munkahelyek le
vegőellátását is. Az államosítás ide
jén Borsodban szinte, ismeretlen volt. 
a légcsü-szellőztetö — ma több, mint 

Z00 darab 
szolgáltatja a jó levegő! a munkahe
lyekre és rövidíti le a robbantási utá
ni füstrevárás idejét. 

A frontfejlések telj,"s gépesítés:- te
rén is vannak már eredményeink. 
1950-ben kísérloiszonicn, majd ISföl-
ben a terv-tárón üzemszerűen ia dol
goztunk egy 

szovjet Donbásiz 
kombájnnal, majd ezt követőleg Kon-
dón és Knri tyánhan is — jelenleg 
pedig a diósgyőri Annabányában. 

Még nagyobb jelentőségűnek mond
ható talán — mivel a vékony-telepek
ben végzet! igen fárasztó kézijövesz-
tésl lesz hívalva pótolni — az előké
szítő munka, amelyet jelenleg Kon 
dón és Berentén folytatunk, s ame
lyeknél egy-egy 

(iornyák fejlő-rakodógépet 
akarunk már néhány héten belül 
iiz"m beállítani. 

Mindezek a műszaki vonalon tett 
intézkedések termé; zetcsen még min
dig nem adhatnának megfelelő ered
ményi, 

ha az ember, a. bányász, aki a 
berendezésekel kezeli, a régi vu. 

szonyok közöH élne. 
Ezen a vonalon talán még szembe
szökőbb a 10 év alat t elért eredmény. 
Aki a h&borúelőtti időkben csak egy
szer is látta, hogy télen a bányász 
hogyan gyalogolt éjjel. lucskosan, 
tetőt öl-talpig besározva hazafelé, va
lamelyik esetleg 8—10 km messze 
fekvő faluba — az némi fogalmat tud 
alkotni arról, mit jelentenek a bá
nyász számára az ezen a téren elért 
eredmények. Aki ma j á r műszakvál
tási idején bármelyik bányánk köze
lében, egész 

autobuszkaravánokkal 
találkozik, amelyek a bányászokat 
munkahelyükre, vagy onnan haza
szállítják. Emellett nagyobb bánya
üzemeink már túlnyomó részben fel 
vannak készülve a távolabbi vidék;k 
munkásainak elszállásolására ós el-
látására is. Ormosbányán, Alhert-

lelepcn, EdelénybMi, Rudolfbányan, 
Aiinabáiiyáii, fereceieu hatalmas, vi
lágos, 

egészséges és kényelmes banyász-
szállodák 

várják azokat a munkásokat, akik 
mindennap nem utazhatnak haza. 

Míg a bányák államosítása előtt 
csupán a baleset elleni védekezés te
rén fennálló rendelkezések voltak 
azok, amelyek a bányász testi épsé
gét védték — az államosítás óta el
teit időszakban a balesetelhárítási te
rén tett további baladáson felül a bá
nyász egészségvédelme ugrásszerűen 
emelkedett, 

A bányászmunka mindig 
biztonságosabbá 

A nzállsiás öszponio^ 
a borsod 

Meg kell még említeni azokat a 
munkákat, amelyek" most vannak fo
lyamatban, vagy tervezés alatt é Iá
nak: 

A Berenle közelében épülő orcmű 
'•zénszüksi'gleU'nek nagyrészé! az 
ugyancsak Berentén készülő 1680 
vagon/nap kapacitású központ osztá
lyozó fogja főleg szolgáltatni. Kas a 
központi osztályozó az eddigieknél 
jobb minőségű, egySegc-s „borsodi" 
szenet fog szolgáltatni a fogyasztók
nak. Hasonló központi o-zlályozó épí
tése van tervbevéve Eronyó-völgyhcu 
is. A berentei osztályozóra az edelé-
nyi. kondói. berentei és herbolyai 

es a szocialista munkaviszonyoknak 
megfelelően fokozatosan 

könnyebbé is válik.' 
A fokozott gépesítés során a bányász
nak egyéb műszaki ismereteket is el 
kell sajátítania, mint 10 évvel ez-
eloit. Az idősebbeknél ezeket tanfo
lyamok útján pótoljuk, de egyúttal 
gondoskodunk arról is>. hogy a bá
nyász utánpótlás már ezeknek az is
mereteknek a birtokában kerüljön a 
bányába. A bányászfiatalokat külön 
vájártanuló-iskolák várják. ahol a 
gyakorlati munkán kívül megismerik 
mindazokat az elméleti tudnivalókat 
is. amelyekre a szakma gyakorlása 
közben szükségük lehet. BofíOdban 
már bárom ilyen inkola működik, és
pedig Perecesen* Sajószéntpéteren és 
ívni ityánban. 

ítása olcsóbbá teszi 
i szenet 
bányák sodronypályán fogják szenü
ket szállítani, míg a szuhavölgyi rész 
vasúti szállítás úiján jut tat ja ide a 

et. A szállítás koncentrálása — 
beleértve a perecesi központi osztá
lyozót is — a szcnmiiiőség javításán 

igységesítéeén felül olcsóbbá is 
fogja tenni a borsodi szenet, amivel 
egyúttal a szénfogyasztó üzemek ter-
melvényeinek Olcsóbbátételét. vagyis 

redménybeti a mindezeket fel
használó dolgozok életszínvonalának 
emelkedését, jobb életkörülményeinek 
biztosítását, s talán bátran úgy is 
mondhatjuk — a béke céljait kíván
juk és fogjuk szolgálni) 

Végétért a Francia Köztársasági Ifjúsági 
Szövetség kongresszusa 

Párizs (MTI) 
Hétfőn befejeződött a Francia Köz

társasági Ifjúsági Szövetség nagy
sikerű kongresszusa. 

A kongresszuson, amelyen új ve
setőséget választottak, a Francia 
Kommunista Párt részéről Francois 
Billoux mondot t , beszédet. Billoux 
hangsúlyozta: bebizonyosodni t, hogy 
a Francia Köztársasági Ifjúsági Szö
vetség és a Francia I r ányok Szövet
cége egyesítheti az egész francia ifjú
ságot. 

Billoux felolvasta Mauriee Thorez-
nek a kongresszushoz intézett üdvöz-
lotót. Thorez üdvözletéhcn kiemelte, 
hogy a. Francia Köztársasági Ifjú
sági Szövetség kongresszusát a törté 
nelem e különösen válságos óráiban 
(ártja. 

— Azok a kormányok — folytató
dik az üzenet —, amelyek elvesztet
lek a nemzeti érdekek iránti érzékü
ket, országunkat nyolc éven át a le
mondás és a szolgaság megalázó út
jára vezették. Amerikai gazdáiknak 
engedelmeskedve, népünk akara ta 
ellenére kierőszakolták a revánsra 
éhes. reakciós bonni Németország fel_ 
fegyverzését. Ez az áruló politika 

felháborítja a franciák tömegeit, 
amelyek egyre inkább kifej.ezésre ju t 
tatják mindezek megváltoztatására 
irányuló akaratukat , 

A francia politika irányának meg
változtatásáért, valamint a békéért 
folyó harcban a fiatalságnak döntő 
szerepet kell vinnie. 

Thorez ezután kiemelte, hogy a 
háború ellen és az atomfegyverek be
tiltásáért folyó harcban a francia 
fiatalság nincs egyedül. Veletek van 
az emberiség színe-virága, a jövő 
döntő ereje, kivált a Szovjetunió, a 
népi demokratikus országok, s Kína 
fiatalsága, amely a béke és a boldog
ság felé halad, valamint a német fia
talság, amely erélyesen szembeszáll 
az újrafelfegyverzéssel, az egész 
világ fiatalsága, amely szembeszáll 
az új háború uszítóival. 

A francia ifjúság tudatos élcsapata 
vagytok és holnap a ti arcotok lesz 
Franciaország arca. Éljen a francia 
köztársasági ifjúsági szövetség kon
gresszusa! F.ljen Franciaország ifjú
sága, amely a békéért és a boldog
ságért harcol! Éljen a kommunizmus, 
a világ ifjúsága! — fejeződött be 
Mauriee Thorez üzenete. (MTI) 

A VIHARMADÁR NYOMÁBAN 
K evés írót szerettek szenvedélyesebben és 

gyűlöltek e lvakul tabban, min t Alexoj 
Maximovics Gorkijt . Szerette őt mindenekfelet t 
a vele együtt szenvedő, százados te rheket hordo
zó orosz nép, majd a felszabadult proletar iátus , 
gyűlölte viszont az általa ki tar tóan ostorozott, s 
a ..nagy v iha rban" a lu lmaradt népha ta lmat félő 
burzsoázia. 

Gorkij nemcsak az orosz, hanem a világiro
da lomnak is népszerű írója, régóta ismert a ma
gyar olvasóközönség előtt is. Világtekintélyének 
ha tására kevésbé veszélyes művei még a Hor
thy-rendszer r ideg határőrségén is á t tudtak 
férkőzni. 

Családi neve Alexej Maximovics Pjeskov. 
Gorkij cesupán írói név; magyaru l keserűt je
lent, ezzel az általa élt és megír t munkásé le t ke
serűségét jelképezi. A 19. század nagy kri t ikai 
real is táinak sorából nő ki Balzac, Gogol, Csehov, 
Tolsztoj út ján halad tovább, s m inda r r a a sok 
keserű, do passzív művészi feljajdulásra, vagy 
gyilkos iróniára, mely ezek társadalomrajzából 
kicseng, ő büszkén szárnyaló v iha rmadárkén t 
hirdeti a megvál tó vad vihar t , a forradalmat . 

„Minden az emberben — minden az embe
rért", egyik vezérgondolata. Nagyon jól ismeri 
és szereti az ember t . Közöttük él. az élet for
gatagában s ihederkora óta. A szülői szeretetet 
nem ismeri, mesemondó nagyanyjának kedélye 
adja számára az első szellemi útravalót . További 
ot thonai : a nagyvilág, (elsősorban Nyizsnij-
Novgorod és Kazainy), sorsa a csavargás, bará ta i 
a könyvek, a kisemmizett emberek. Olvasási 
e-.zenvedélye ismertet i meg vele a nagy francia 
és orosz klasszikusokat, ezek oltják bele a szi
lárd meggyőződést: „Nem vagyok egyedül és 
nem fogok elpusztulni ." 

Mint kifutófiú, hajós és kereskedőinas. 
szentképfestő, épí tőmunkás , házmester, pék és 
éjjeliőr, alaposan megismeri a kapital is ta rend
szer által k i termel t emberi aljasság, züllöttség 
és kapzsiság ijesztő mélységeit, melyeknek áb
rázolását kötelességének- érzi, főleg azért, hogy 
minden rútságon túl megmuta thassa az életből, 
„ami egészséges", ami teremtőerejű. amin áttör 
a jóság, az emberiesség és felébreszti bennünk a 
törhetetlen reményt, hogy újjászületünk egy 

derűsebb életre." 

(Maxim Gorkij 1868-1936) 
U" ata lmas é le tművének ér tékes gyöngysze-
*-*- mei elbeszélései. Az orosz népmondák vi

lágába vezet bennünke t többek között Izergil 
anyó, Makar Csudra, a lány és a halál, s az 
Enefc a sólyomról. Mindezek a mese és a mitosz 
ha tá rá t súrolják, s az erőteljes népnyelv vará
zsára feltör belőlük a hamu a la t t is parázsló 
tűz, a nép ereje. A 90-es évek további novellái 
az élet különböző területeiről szerzett pi l lanat
felvételek, melyekben kr i t ikát mond az á la t tá a 
farkassá süllyedt ember kegyetlenségéről (Meg
hurcolás), az unalmas , sivár élet bűnbesodró ha
tásáról (Orlov házaspár) és a helyét nem találó 
emberről (Konovalov). 

Nagy életrajzi regénye, az Életem (Gyer
mekkor, Emberek között, Egyetemeim) m á r az 
érett, vi lághírű író önvallomása. Saját életén 
keresztül is elsősorban a társadalom sebeit tár 
ja fel. Ez a Gorkij m á r ismeri a száműzetés 
már t í romságát , tevékeny harcosa a forradalmi 
mozgalomnak, Lenin bará t i támogatásá t élvezi. 
Az egyetemre soha sem jutot t író számára a 
harcos élet volt a legnagyobb iskola. A fiat'il 
Gorkij tün te téseket szervez, s ez az ú t vezeti el 
a szocialista-realista írói hitvallásához, melynek 
els őigazi megnyi lvánulása az Anya. A kezdet
ben félénk, megalázta tásokban elfásult prole
táranya, Pelageja hőssé válása és bátor fiának, 
Pávelnek meg nem alkuvó harca a szabad éle
tért, valóságból vet t téma. A cselekmények és 
jellemek megelevenítésén kívül a mű minden 
sera a szocialista humanizmus szellemét hirdeti . 
A minden áldozatra kész emberszeretetet, embe
riesség a kizsákmányoltak i ránt jól megfér az 
itt szereplő • proletárhősök mindegyikében az 
osztályellenség gyűlöletével. A t ragikusan vég
ződő mű mégis optimizmussal hirdeti , ami a 
tör ténelem folyamán nem egyszer bebizonyoso
dott : Tengernyi vér sem olthatja ki az igazságot. 

Gorkij 1906-ban kezdődő külföldi emigrá
ciója csak megerősíti forradalmi elveiben, hogy 
aztán visszatérése után bizton szolgálhassa az 
Októberi Forradalom ügyét. Lenin intő, baráti 
figyelmeztetése a legnehezebb időkben is biztos 
eszmei támasz számára . Az Artamonovok c. mü

vét a 20-as években írja. A regény főmondani-
valója: hogyan teszi az üzlet, a szerzési vágy 
ember te lenné megszállottját. A nagyapa a nép
ből emelkedik fel, válik gazdaggá, s mint tőkés, 
megtagadja volt sorstársait . Két nemzedék el-
korcsosulása után Uja, az unoka fordul el vég.-e 
a kapzsiság útjáról s válik új ember ré . 

T J t o l s ó írói korszakában alkotja „Kíim 
Szamgin élete" (40 év) c , ter jedelemre 

legnagyobb művét , másképpen az orosz élet en
ciklopédiáját. A mű gerincét az orosz hazát át
formáló jelentős események képezik: az 1905-öi 
forradalom, a világháború, a februári forrada
lom, s Lenin megérkezése P e t r o g r á d r a . : . itt 
megszakad az egyébként is vázlatos negyedik kö
tet. Klim Szamgin nem újszerű hős. Faj tájával 
már többízben találkoztunk, pl. az Artamonovok, 
Kispolgárok c. műveiben. Klim Szamgin mindig, 
mindenüt t saját ér tékeinek bizonyítékait gyűjti^ 
gyengeségét önigazoló elméletekkel igyekszik pa
lástolni. Sokatmondó szimbólum Klim Szamgin 
halála, Lenin megérkezésekor ölik meg a tömeg
ben, az új é le tnek nincs rá szüksége. Több sze
replőben megtalál juk az orosz forradalmárok 
már jól ismert jellemvonásait . Gorkij egész írói 
igazi ku l tú rá t szolgálja. Amerikai élményeiről
munkássága az emberi felemelkedés érdekeit , na 
elsősorban New-Yorkról a „sárga ördög városá
ról" jel lemképző képet fest az alábbi sorokban: 
„Ha belépsz, úgy érzed, kő- és vasgyomorba ke
rültél, amely többmillió ember t nyelt el és most 
rágja, emészti őket." 

A harmincas években nagy energiát fordít 
fasisztaellenes újságírói tevékenységére. „A fa
sizmus a kul túra tagadása, a háború hirdetése, 
az erejétvesztett ordítozása, annak , aki erős sze
retne lenni". Mert Maxim Gorkij mindenek
előtt izmosodó új szovjet t á rsada lmát ,annak if

júságát féltette egy újabb világégéstől. 
Termékeny írói alkotásai az orosz társada

lom legválságosabb félévszázadát ölelik fel a pol
gárság — proletar iátus kialakulásától a dolg<>-
zók győzelméig. Nincs egy unalmas sora sem, 
érdekes történeteinek mindig érdékesek hősei is. 
A magyar olvasóközönség kitűnő fordításban és 
szép kiadásban olvashatja csaknem minden m ű 

vét. N. K. 
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/A PI^OILETAI^ OTOIKOI^E I" 
-Hiába feküdtél a sínekre, lásd be 
nem tudsz Te meghalni... 
S kínálnád még százszor magad a halálnak, 
lenne pusztulásod országos, ezer szer, 
akkor sem bocsátna el az élő v Hág" 

— írja róla Zelk Zoltán 50. születés
napján József At t i lára emlékezve. 
Igen. Ö kitörölhetetlen a magyar 
nép szívéből. „A lelkem közvagyon" 
— írja egyik versében. Valóban a 
dolgozó nép örök vagyona. 

József Attila a két vi lágháború 
** között élt. a legszörnyűbb el

nyomás szakaszában. Bátor, merész
hangú költő. Tekinte te behatolt az 
elnyomás korszakának egész rend-
szerébe, szerkezetébe, megismerte , 
leleplezte korának gyalázatos törvé
nyeit. Véres valóságban ábrázolta a 
kizsákmányolás, a nyomor, a tudat 
lanság, a háborús borzalmak vilá
gát. 

Proletárcsalád gyermeke. Szár
mazása már előre jelzi keserű élet
körülményeit. Apját külföldre űzte 
a nincstelenség. „Hazám" című ver
sében írja: 

— ,,s kitántorgott Amerikába 
másfélmillió emberünk". . . 

s bizony ezek között volt a szap
panfőző üzem egyik munkása is, Jó
zsef Attila édesapja. Anyját szin
tén korán elvesztette. Meghalt — 
„Mert a mosónők korán halnak" — 
írja egyik versében. 

Az igazi gyermekkort nem ismer
te. Szinte kisgyermek korától meg
élhetési gondok gyötörték. Volt 
disznópásztor falun, árul t vizet a 
pesti mozikban, cipelt kosarat a vá
sárcsarnokban, elszegődött az Em-
ke-kávéházba kenyeresfiúnak és 
szolgált mint hajósinas a vontató-
gőzösökön. 

Ez a gyötrelmes küzdő élet bátor, 
harcos, kemény forradalmár egyé
niséggé edzette a költőt. Verseiben 
komor és lázító képek mögé rej tet te 
forradalmi indulatát , de a külváros 
nyomorult tájai .az Alföld tanyái 
anyja mosóteknője. a rakodótelep 
vagonjai felett mindig ott borong és 
lázít az ő igazi lelke. (Gondoljunk a 
„Város peremén", „Szocialisták", 
„Külvárosi éj" c. verseire.) 

József Attila a munkásosztály 
költője. Ahogyan Petőfi bevezette 
a költészet „szentegyházába" a „me
zítlábasokat", béreseket, nincstelen 
parasztokat, úgy vonul ta t ta be Jó
zsef Attila a prole tárokat a költé
szetbe. József Jolán írja róla: — 
Ugy szeret te a munkásosztályt , mint 
ahogy anyánka t szeretjük." 

Első a magyar irodalomban, aki 
következetesen ki is ta r t a proleta
r iátus mellett , Mée 14 éves Attila, 
amikor a Tanácsköztársaság kikiál

tása nagy élményét mélyen a szívé
be zárta. Mint lelkes röpcédula-osz-
togató, m á r itt is kiveszi részét a 
munkában . Este fáradtan hazaro
han és gyermeki szenvedéllyel így 
mesél az egyik munkásszónokról be
teg édesanyjának. „Tudja Mama, 
mit mondott? Azt mondta : Elvtár
saim! Akkor a r r a gondoltam, hogy 
ezt nekem is mondja, mer t ott va
gyok. És a m a m á n a k is, mer t min
dig dolgozott, egész életében. Majd 
így fejezi be gyermeki újongással: 
Mama, én lá t tam a forradalmat . A 
proletár forradalmat . 18 éves korá
ban a „Fiatal életek indulója" is 
tükrözi proletár öntudatá t : 

„Mi vagyunk az élet fiai, 
a küzdelemre felkent daliák, 
megmozdulunk, hejh, összerop

pan akkor 
alattunk ez a régi világ". 

| \ / | int a szegedi egyetem tehetsé
ges diákja a „Tiszta szívvel" 

c. versével újabb tanújelét adta 
osztályhűségének. 

Az őszinte, szerény szavakér t d rá
ga áron kellett fizetni Att i lának. 
Horger professzor el tanácsolta az 
egyetemről, azzal a megjegyzéssel. 
..Hallgasson! Ne fertőzze itt a leve
gőt." Tudjuk, ez a költőt nem kese
rí tet te el. „Születésnapomra" c. ver
sében így írt erről az eseményről : 

„Ha örül Horger Antal úr, 
hogy költőnk nem nyelvtant 

tanú l, t 
sekély 
e kéj. 
— Én egész népemet fogom 
nem középiskolás fokon 
taní
tani!" 

22 éves a költő, amikor végérvé
nyesen hozzákötötte életét és köl
tészetét — a munkásosztá ly és el
nyomott dolgozók osztályharcához 
és párt jához. Bécsben, Par i sban is 
kapcsolatba kerül a munkásokka l . 
Hazatérve az illegális Kommunis ta 
Pá r t tagja lett. Ettől az időtől kezd
ve, az elmélet b i r tokában, a pá r t 
m u n k a gyakorla tában kikristályoso
dik költői állásfoglalása. 

Résztvesz az 1930. szeptember 1-i 
töntetésen. Ekkor írja meg „Tömeg" 
c. versét is .Ebben a versben nagv-
szerü hasonlat ta l jétzí a munkásosz
tály erejét : 

„Kapkod, nyúl, ahová ér, 
csűrért, gyárért, boglyáért, 
hétórai munkáért, 

a göncölért, fiastyúkért, 
bővizű, alföldi kútért... 
A „Favágó" c. versében a pro

letar iátus konkrét feladatát jelöli 
meg, mondván : „Ejli, döntsd a tőkét, 
ne siránkozz", vagy máshol : ,,S ka
lapácsával o d a v á g . . . ahol a lcgfe-
bérebben izzik a vas". 

Látjuk, hogy József Atti la tel
jes egészében a munkásosztál lyal 
azonosul, de ez nem zárja ki azt, 
hogy az egész magyar elnyomott, 
dolgozó nép szószólója legyen. Példa 
erre a „Mondd, mit érlel" c. verse, 
melyben egyaránt ír a városi, a fa
lusi, az értelmiségi dolgozók kilá
tástalan életéről. Minden versszak 
szinte a tá rsadalom különböző osz
tályát, rétegét szólaltatja meg. 

„Mondd, mit érlel annak a sorsa. 
akinek nem jutott kapanyél"... 

a földnélküli zsellért jeleníti meg. 
Mondd, mit érlel annak a sorsa. 
ki a gyár körül őgyeleg,.. 

a Horthy-korszak gyári robotosáról 
van szó. 

S mondd, mit ér elei annak a 
sorsa, 

ki költő, s fél és így dalol? 
Vagy a „Hazám" c. vers re emlékez
zünk, mely olyan merészen bírálja a 
magyar közállapotokat. 

,.Az erőszak bűvöletében 
mit bánja sok törvényhozó, 
hogy mint pusztul el szép fa

junk!" 
1/ ifogyhatatlan erővel harcol, ki-

fogyhatatlan tollával a költő, 
a nép igazi szabadságáért . 

Adatok alapján tudjuk, hogy köl
tőnk Miskolcon is jár t . Elsőízben 
1933 nyarán jött el. Amikor az í rók 
Gazdasági Egyesülete íróhetet tar 
tott Miskolcon. József Attila is elő
adást tar tot t , majd Lillafüredet is 
megnézte. Másodszor csak hi rdet ték 
eljövetelét. Ugyanis 1937. dec. 8-án 
felolvasási hét alkalmából hívták 
meg a költőt. De a dec. 4-i halála 
következtében 8-án este Miskolcon 
tar tot t ünnepi esten felolvasó széke 
üres marad t . . . 

A proletár utókor, amelyet maga 
a költő idézett, jelzett, ma m á r 10 
éves múl t ra tekint vissza. Nem érte 
meg, pedig mennyire vágyott rá! 
..Hnzám" c. versében úgy ad hangot 
e vágyakozásának: „Hadd írjak szé
pe-', iát — nekem add meg boldo
gabb énekem." 

Ez a kérése nem teljesülhetett . A 
Horthy-korszak, a fasizmus gyilkos 
ksrelsfii halálrazúzták. De szemünk
ben még ma is óriás, ha a r ra gondo
lunk, hogy felszabadulásunk előké
szítésében nem kis része van a mi 
József At t i lánknak. Udvari Mária. 

tanársegéd. 

Kedves vendégek látogatták meg 
egyetemünket 

Hazánk felszabadulása 10. év
fordulójának megünneplésére h a 
zánkba érkezett koreai kormány
küldöttség tagjai közül szerdán, 
április 6-án Kim-Von-Bon mun
kaügyi miniszter, a Népi Köztár
sasági Pá r t elnöke. Li -Szin-Phar 
külügyminiszterhelyet tes , Czottner 
Sándor szénbányászati minisz

ter, Földvári Rudolf, a KV tagja, a 
megyei PB első t i tkára, és Bugár 
Jánosné, az Országos Békebizott-
ság kíséretében meglátogat ták a 
Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki 
Egyetemen tanuló koreai ösztöndí
jas hal lgatókat . Megtekintet ték az 
egyetem több tanszékét, előadó
termét és laboratór iumát . 

Kim-Von-Bon elvtárs üdvözli a korea i hallgatókat. Tőle ba l ra Kim-
Csan-Rok koreai hallgató, Terplán Zénó rektorhelyet tes , Czottner 
Sándor szénbányászati miniszter, Földvári Rudolf, a KV tagja, a 

megyei PB első t i tkára . Ba l ra : Bugár Jánosnéí az Országos Békebizottság 
t i tkára és Li -Sz in-Phar külügyminiszterheleyttes. 

Vendégeink a villamosgépek tansz ikének gyakorlótermében. 

Verőfényes vasárnap reggel. Az 
egyetem felett tiszta, kék ég ragyog. 
Messzi hegyekből az ébredő erdők 
üzenetét hozza a friss tavaszi rzél. 
A buszmegálló felé bordómelegitös, 
vidám csoport siet. 

— Fiúk, nagyon rá kell menni er
re a versenyre — mondja egy hosz-
szú, nyurga kohász — meg kell 
nyernünk! 

Valaki megjegyzi: 
— Az elejének kellene elhúzni, 

vagy legalábbis tartani a diósgyő
rieket. 

— Hát hiszen ha Makk nekem hát
ránnyal adja a botot — fogadkozik 
Főző Pista —, akkor visszafordulok 
és úgy elverem a bottal, hogy... 

A mondat végét elnyeli a fiúk vi
dám kacagása. A tegnapi bálokra 
terelődik a szó. Ha valaki nem pi
hen verseny előtt, nem várhat jó 
eredményt. Persze, nehéz megállni, 
hogy szombat este valaki ne men
jen táncolni. El is hangzik egy-két 
töredelmes vallomás, de utána 
mindjárt hozzáteszik: — Én csak 11-
ig voltam... — én csak szódavizet 
ittam... — én ittam valamit, ami 
tüzes volt és krákogtam tőle... nem 
tudom, mi lehetett... 

Farkas Laci Főző Pistához fordult. 
— A négyes szállóban meddig tar
tott a bál? 

Pista nem dűlt be a keresztkér
désnek. — Honnét tudjam? Én már 
kilenckor aludtam. 

Az atléták csengő nevetését tova
repíti a pajkos tavaszi szél. 

— Csak ilyen jókedvünk legyen 
visszafelé is — sóhajt egy szőke gé
pész. Balatoni Pista csendesen meg
jegyzi: — Lehet, hogy visszafelé 
csak Főző fog beszélni és mi hallga
tunk. .. 

— Hát azt hiszem, lesz is mit hall
gatnotok tőlem., ha elveszítjük a vál
tót! Egész úton prédikálni fogok. 
Olyan lelkifröccsöt kaptok, hogy... 

— Bocsánat, sportember nem él 
szeszesitallal... • 

SZÍVVEL - LÉLEKKEL 

Tíz órára mindenki elfoglalta vál-
tóhcl.jct. Én az Acél-utca sarkán 
„strázsáltam". Bemelegítettem, meg
ismerkedtem ellenfeleimmel, megvi-
tc.rtuk az esélyeket. Szaladt r, 

Tiz óra ötvenhat. A váltó tizenegy 
órakor indul a Stadiontól. Türelmet

lenül kémleltük a láthatárt, hátha 
késik az óránk. Diósgyőr felől fel
por zik az út! De nem, nem a váltó, 
csak egy jeep száguld végig az úton 
„R" jelzéssel. 

Melegen süt a nap. Letelepszünk 
a járda mentén húzódó füves részre. 
Kisgyerekek vesznek körül kíván
csian. 

Két perc múlva. 11 óra. A szom
szédos váltóhelyről Főző Pista köze
ledik melegítőben. — Mi az? Meg
bolondultál? — fogadom nem éppen 
a legbarátságosabb hangon — mosí 
melegítesz, amikor minden percben 
itt lehet a váltó? 

Pisla válaszra sem méltat, ha
nem felémhajít egy váltóbotot. 

— Vidd tovább! De siess! 
Egy pillanatra zavartan forgatom 

a botot, aztán egyszerre megvilágo
sodik előtem minden. 

— Szentséges ég! Én a verseny 
indítását várom, közben a váltóbo
tunk még nincs is fent a kezdő em
berünknél! 

Felszaladtam a következő váltóhe-
Wa, s odadobtam a botot Stemmler 
Ferinek: — Add tovább, de gyorsan, 
majd aztán csodálkozz! 

Most az egyszer örültem a pontaU 
lanságnak. 

Féltizenkettő tájban motorkerék
pár száguldott végig. Készüljenek 
fel sporttársak, elindultak már! 

Távolról máris feltűnt két futó, az 
egyik elől, valamivel hátrább a má
sik, nem lehetett látni, mennyivel 
hátrább... 

összenézek diósgyőri ellenfelem
mel. Vajon melyikünk kapja előbb 
a botot. Megdobbant a szívem. A 
kékmezes versenyző vezet, ez csak a 
Haladás lehet! Igen, meg is isme
rem már, Stemmler Feri! Ferikém, 
hozzad, gyere gyorsan... Még tíz 
méter. . . Egy másodperc és máris 
kezemben van a bot. Viszem tovább, 
előttem nincs senki, hogy a hátam 
mögött mi történik, nem tudom. De 
mi az? Lépések dobbannak a hátam 
mögött. . . Valaki liheg.. . Erősítek. 
Hasztalan. Nagyobb gyorsaságot 
nem tud,ok kicsikarni lábizmaimból. 
Kétoldalt, az utcát szegélyező nagy, 

sárga házak összeolvadnak szemem 
előtt. Homályosan rémlik, hogy az 
emberek integetnek, s talán kiabál
nak is, de, én nem hallom. Csak el
lenfelem lihegését hallom közvetlen 
mögöttem... Igen, befogott... Most 
elmegy... Nem, nem szabad hagyni, 
a csapatról van szó. Lábam, mintha 
ólomból volna, elnehezedik, pedig 
már csak 50—60 méter van hátra. 
Görcsösen szorongatom a váltóbotoi, 
most egy pillanatra egész komoly

fiú, összeszedtem minden erőmet és 
— egyszerre váltunk. 

Autóbusz szedte fel a versenyző
ket. 

— Mennyi előnyel váltottál? •— 
rohantak meg társaim. 

— Egyszerre váltottunk — liheg
tem szemlesütve. Kovács Jancsi 
szemrehányó tekintettel nézett rám: 
— 20 méter előnyt kaptál! 

— Mit csináljak, erős emberem 
volt... 

Április 3-án rendezték meg felszabadulásunk 10. évfordulójára a 
leiszabadulási váltófutást. A versenyt egyetemünk csapata nyer te , 
a Lenin Kohászati Művek versenyzői előtt. A győztes csapat tagjai 
bal ról - jobbra: Hátsó sor: Pa tak i , Kovács, Nagy Is tván a spor tkör 
elnöke, Gruber , Skriba. Középső sor: Balatoni, Stemmler . Kecske
méti, Sas, Makk, Sipos. Gugoló sor: Csonka, Noveczki, Főző, Far 

kas, Zádorlaki , Hamar . 

nak tűnik Pista fenyegetése: ..Ha 
hátránnyal kapom a botot, elverlek 
vele". Igen, ha elveszítjük a ver
senyt, prédikálni fog egész úton, 
hogy mi milyen pipogya atlétái: va
gyunk! Nem, nem szabad, _ hogy 
előbb váltson Diósgyőr. 

Ellenfelem szaporán cs >< 
lélekzik. Nagyon „kivan" szegény 

Következő váltóhelyhez ért-
— 25 méterrel vezetünk — ka

paszkodik fel lihegve Főző, majd 
megkérdezi: — Hogy alakult a ver
seny? 

— Én hoztam 5—10 métert — vá
laszol Kovács Jancsi, — Balatoni 
tartotta. Cnthii, Sipos, sirminlrr nö
velte az eh 

Egymás után szedjük fel a váltó 

tagjait. Mind ragyogó arccal száll
nak fel. Farkas Laci, Sas Bandi 
tartották az előnyt. 

Sas kinéz az ablakon és rémülten 
kiált fel: 

— Fiúk, Noveczkit „behúzták"! 
Döbbent csend támad, csak a mo
tor berreg rendületlenül. Egyszerre 
ugrunk az ablakhoz. Kovács Jancsi 
arca hamuszürkévé válik. Fö\ző Pis
ta mindig vidám szemében most 
ijedtség tükröződik. Valaki csende
sen megjegyzi: — Azt hiszem Pisti, 
mégis csak fogsz prédikálni házi-
felé. . -. 

Egy kanyarban eltűnik szemünk 
elöl a váltó. Zökken a kocsi, s meg
áll, de Noveczki nem száll fel. Azt 
sem tudjuk, előnnyel, vagy hátrány
nyal váltott-e. A következő váltóhe
lyen sem száll fel senki. Rettenetes 
percek... Teljes bizonytalanság. 
Szótlanul ülünk a buszban. Kovács 
Jancsi töri meg a csendet, kissé bá
natos hangon beszél: — Ugye mond
tam, hogy a Diósgyőr végén dobja 
be az erős embereket... 

Nem felel senki... Tény, hogy 
mondta... 

A kocsiba besüt a nap, bemoso
lyog az ablakon a tavasz. A járdán 
gondtalan emberek, arcukon még a 
pár perc előtti kellemes izgalommal* 
melyet a verseny ébresztett bennük. 
Mi pedig szorongó érzéssel ülünk a 
bőrülésen és várjuk, titkon re
ménykedve várjuk, amit még egyi
künk sem mer kimondani... de 
most száll fel Kecskeméti Jancsi és 
ő kimondja: — Fiúíc, 20 méterrel 
vezetünk! és megtörli melegítőjével 
izzadt homlokát. Hát megint veze
tünk. Jön Pataki: — Már 60 méter 
az előnyünk! 

Főző mégsem fog prédikálni.. -. 
Felderülnek az arcok, a Hősök-te

rén szállunk le. A következő busz-
szal megjönenk „az elveszett embe
rek": Noveczki és Skriba Rudi. 
Megtaláljuk két utolsó emberünket: 
Csonkát és Hamar Emilt. 

— Megnyertük Emil? Ugye meg
nyertük? — rohanunk rá egyszerre 
tízen. 

— Győztünk! — feleli boldogan 
Emil, ragyog a szeme. Kusza szőke 
haját ercába sodorja a tavaszi szél. 
Nem tudja hátrasimítani, egyszerre 
tizennégyen szorongaiják kezét... 

MAKK ATTILA 
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Viták a művészetekről III. 
f Milyen érdekes borítékja van 

érmek a. mikrobarázdás lemez
nek.' Mutasd csak, mit ábrázol''' 
A csehek a, mikrobarázdás le
mezeket ízléses, művészi képet 
ábrázoló borilópapirba teszik, a 
hátlapon pedig angolul ismer
tetik a mű tartalmát és törté
netéi. Ez ép a. Till Eulenspie-
gcl színes borítékja. A német 
nép csínytevő mesehősét ábrá
zolja, amint egy magas ház te
tején üldögél a holdfényes, csil
lagos éjszakában, alatta a csen
des városka házai, s ö újabb 
csínyeken töri a fejét. 
Képzeletben szinte látom — Ri
chárd Strauss zenéjét hallgatva, 
ahogy hősünk fütyörészve vé
gigsétál az ódon városka utcáin 
és csinyjeivel pezsgésbe hozza 
annak unalmas életét. 
Milyen kár, hogy ehhez a re
mek zenéhez nem csinálnak fil
met, hiszen a film a legalkal
masabb arra, hogy a, zene csa
pongó képzeletét képekbe fog
lalva követni tudja. Képzeld el, 
ahogyan a képen a mozdulatlan 
Till egyszerre megelevenedik ec 
zene varázshangjaira és végig
csinálja azokat a csínyeket, 
amelyeket a zene oly reálisan 
ábrázol. 
Érdekes gondolat; filmet kom
ponálni a zeneművekhez. Eddig 
csak a fordítottját ismerem: 
filmzenét szoktak írni filmek-
h ez. 
Ez a filmzene általában aláren
deli jelentőségű, csak aláfestő 
szerepe van. 
No nem -mindig! Nekem például 
nagyon télszelt a Vadvízország 
zenéje. Farkas Ferenc és Vaszy 
Viktor irt. ehhei a szép termé
szetfilmhez remekül kifejező ze
nét. 
A zene. nagymértékben fokozza 
a képek hatását Ennek a ha
tásnak megfordítva is igaznak 
kell lennie. A művészi képsoro
zat hatásosan illusztrálhatja a 
zeneművet. 
Remek vitaanyag! — a művé
szetek kölcsönhatása. Javaslom, 
hogy a film után vitassuk meg 
az irodalom, festészet, táncmű
vészet és a zene kapcsolatait! 
Ezt egyhangúlag elfogadjuk! — 
De térjünk vissza a filmhez, 
illetve az én rögeszmémhez! — 
Milyen gyönyörű filmet lehetne 
csinálni például Beethoven Pász
torai-szimfóniájához! I. tétel: 
Vidám megérkezés a szabadba. 
A heti munka után a kirándu
lók felkeresik a természetet, 
amely lágy zsongásával, szín
pompás tájaival elbűvöli, felsza
badítja, újjáéleszti az elfáradt 
embert... II. tétel: A patak
nál. Az erdő mélyén csörgede-
zik a kristálytiszta patak, hab
jai megcsillannak a fák lomb
jain átszűrődő napsugárban, a 
lakott madarak csicseregnek .. 

e.: Álljunk csak meg! Az esztétika 
nevében tiltakoznom kell ez el
len. Nem szabad egy klasszikus 
zeneművet így lealacsonyíta
nunk! Éppen az a szép a zené
ben, hogy nem szorul magyará
zatra, illusztrálásra, pusztán a 
hallása kielégít, gyönyörködhet. 
Filmet készíteni klasszikus ze
nére — ez ízléstelenség lenne, 
saját képzeletünk ráeröszakolása 
a többi hallgatóra. 
Társaságunk új tagjának, kitű
nő esztétikusunknak igaza vam\ 
—az abszolút zene tényleg nemi 
igényel illusztrálást. De talán 
emlékeztek még egyik tavalyi 
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levelemre, amelyben, az abszolút 
és programzene kérdéseiről írtam 
— a programzenénél szerintem 
a filmesítés lehetséges és nem 
lenne ízlésrontó. 
Sőt, úgy érzem, a tömegekhez 
sokkal közelebb lehetne hozni a 
zenét, mert a képekkel együtt 
magukba, szívnák azt a zenét 
is, amely eddig talán nehéz és 
érthetetlen volt számukra. A 
zenemű tartamát képekben, szí
nekben, mozdulatokban, tájak
ban, kifejezésteli cselekmények
ben lehetne ábrázolni. Gondolja
tok csak Smetana Hazám című 
nagyszerű művére, milyen szép 
cseh tájfelvételekkel lehetne kí
sérni! Az Erkel-film egyik leg
szebb jelenete volt ,amikor Bánk 
a „Hazám, hazámu-ot énekli és 
közben megjelennek a szeretett 
haza kedves tájai, aranykalá
szos rónái . .. 
Igen ám, de a zene nemcsak 
történeteket mond el, tájakat 
fest, hanem, gazdag érzelemvilá
got is, amit nem lehet még ma
gyarázó szavakkal sem követni, 
nem, hogy a mozivásznon bemu
tatni! 
Valóban, nem minden zenemű 
alkalmas megfilmesítésre, vi
szont vannak, amelyek egyene
sen filmre kívánkoznak! így le
hetne gazdag programú zene
műveket népszerűsíteni. — A 
Trubadúr és a többi opera nagy 
népszerűségét is a megfilmesí
tés hozta meg. 

Az operák filmrevélelc ellen 
semmi kifogásom. A mai fejlett 
filmtechnikával pékkiul milyen 
hatalmas filmeket lehetne csi
nálni Wagner operáiból! A leg
jobb énekesekkel, a legpazarabb 
díszletekkel láthatná mindenki a 
moziban ezeket a halhatatlan re
mekműveket. 
És a szöveget is érttetné min
denki a félírások alapján. 
Néha a szöveg semmitmondó és 
sok opera tartalma, története 
egészen silány dolog. 
Igaz, például a Verdi-operák 
dallamainak élvezéséhez szinte 
•nem, is fontos a szöveg. De a 
szöveg és a cselekmény vezet 
be abba az érzelemvilágba, 
amelybe beleélve magunkat, 
olyan jól megértjük a dallamot, 
a zenét és ez a megértés él
ményt és erkölcsi felemelkedést 
jelent számunkra. 
Néha meg éppen a zenén ke
resztül ébredünk egy-egy mon
dat szépségeire, szimbolikus je
lentésére. Ez a művészetek köl
csönhatása! 
S ha filmet csinálnának egy 
programzenére, ez csak elősegí
tené a hanguldt felébresztését. 
De hátha ezek a filmek csaló
dást keltenének sokakban, — 
mert másokban esetleg egészen 
más elképzelésben él, egy-egy 
zenemű! 
Látom, nem vagy kibékülve <* 
gondolattal.. Mindenesetre meg 
kellene kísérelni. Csodálom., hogy 
ez még senkinek nem jutóit 
eszébe! 
Viszont legalább több teljes ope
rát vennének filmre! 

• Ebben megegyezünk. S amíg 
elkészül a nagy film például 
Verdi Aidájáról, hallgassuk meg 
lemezről a bevonulási indulót és 
a filmet pótoljuk képzeletünk
kel: képzeljük el m győztes 
egyiptomi sereg nagy felvonu
lását . . . 

F. 35. 

S P O R T 
Felszabadulási 

versenvek 
Kosár labdában és röplabdában a 

M. Törekvés rendezett ápril is 4-én 
felszabadulási vi l lámtornát . A Mis
kolci Haladás mindkét sportágban a 
harmadik helyen végzett. 

RÖPLABDA 

Április 17-én megindul az ország 
négy területén a Terület i Bajnok
ság. A Miskolci Haladás röplabda
csapata, min t megyebajnok, jogo
sult e küzdelmekben való részvé
telre. 

Első mérkőzését a M. Törekvés el
len játssza 16-án, szombaton 4 órai 
kezdettel a Lokomotív sporttelepen. 

A második fordulót az egyetem
városi pályán játsszák a Nyíregy
házi Petőfi csapatával 24-én, vasár 
nap 4 órakor. 

'4«a«> * * *M«tra ta i i 

PÁRTÉPITtS 
Ctmatatást nyújt a mindennapi 

pártmunkába* 

A Vidám Színpad műsora: április 18-án, 
hétfőn a Déryné Színház vendégjátéka: Hel-
tai Jenő: „A néma levente". Vigiáték 3 Fel
vonásban. Kezdés: délután fél 6 és este fél 9 
órakor. Jegyek elővételben a Déryné Színház 
pénztáránál, előadás napján a Vidám Szín
pad pénztáránál Kossuth n. M. sz. alatt vátt-
hatak. 

MOZI 
TÁNCSICS, Április !3 szünnap. 

Április 14—16: Törvényenkívüli lovag. 
Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor matiné: 
Kóvirág. 
Kezdés: 5, 7 óra. 

MŰVELŐDÉS HAZA DIOSGVÖRVASGVÁ-R. 
Április 14—19: Verdi. 

Vasárnap délelőtt H> órakor matiné: 
Diadalmas Péter. 
Kezdés: 5, 7. vasárnap: 4, 6, 8 óra. 

DIOSGVöRI DrADAt. Április Í3—IS: 4 kis 
karmester. 
Vasárnap délelőtt rO órakor matiné: 
Gyöngyvirágtól lombhullási?. 
Kezdés: 6 óra. 

UJDIOSGYÖRI BfeKE. Április «—16: Mo
dern kalózok. 
Kezdés: fél 3. tél r óra. 

EGYETEMI MOZI 
MŰSORA 

IV. 14: Tűzkeresztség 
IV. 16: Szerelmi bájital 
IV.11: Szerelmi bájital 
IV. 21. Cirkusz porondjait 
IV. 23: Rokonok 
IV. 24: Rokonok 
IV. 28: Repülés a ftoNba 
IV. 39: Hűtlen asszonyok 

V- 1, Hűtlen asszonyok 

Sportpályát épít ifjúságunk ! 
ÁPRILIS 2-AN, ebéd után nagy 

készülődés volt a diákszállóban. A 
terv szerint beosztott évfolyamok 
hallgatói munkaruhába öltöztek. Két 
órakor már csoportban gyüloki 
fiuk és lányok a I l l - a s sz. épület 
előtt. Kezükben csákány és lapát, 
egy kisebb csoport pedig talicskák-
kal közeledett. Mindenki jókedvű, eiz 
érthető is, hisz ezen a napon kezdő
dött meg a gyakorlati építése annak 
a sportpályának, amelynek építéséből 
egyetemi ifjúságunk méltóképpen ve_ 
szi ki részét. 

Vidáman dalolva indult a munkás
csapat a sportpályához, hogy lelkes 
munkájával megkeizdje a sportpálya 
építi •nek földmunkálatait . 

Megkezdődött a munka 
elvtárs a következőkel mondotta: 
„Az évfolyam létszáma 80, ma 30_a« 
jöttünk ki pályát építeni. Sajnos, az 
évfolyam nagy százalék;! 
hogy ma nem jött ki, hanem egy
általán nem hajlandó részi venni az 
építésben." 

Ez a tény világosan mutatja, hogy 
a III. éves kohászoknál a kollek

tív szellemmel baj van-
Mi az oka annak, hogy az évfolyam 
nagy többsége elzárkózik és nem k í 
ván résztvenni annak a sportpályá
nak az éptíésén, amely majd széles-
körű sportolási lehetőséget nyújt 
egyetemünk hallgatóinak és köztük 
nekik is i Helyes lenne, ha a. p á r t 
ós* PlSZ-szervezet vezetői elbeszélget

ni 

^ i l i i p 
- • • • • • -

Nézzük meg, kik j(öttek ki ápril is 
2_án, szombaton délután dolgozni, 
hogy munkájukkal hozzájáruljanak a 
nagy terv megvalósításához. 

A IV. éves kohászok 
éppúgyj minit a tanulsában, a pálya
építésben is példát muta tnak . Ök az 
egyetemi zászló boldog tulajdonosai, 
ez a nagy ki tüntetés pedig kötelez. 
Érzi is ezt az évfolyam túlnyomó 
többsége, éppen ezért jö t t rma, el az 
évfolyam 85 százaléka. I t t vannak 
mind az ismerős arcok, a technoló
gusok, metallogusok. A IV. éves ko-: 
hász lányok is kijöttek segíteni. Név 
szeri n-t: 

Fónai Klára, Reményi Éva, Sssot. 
lontai Ágnes és Szerencsi Zsuzsa. 

Szalootai Ágnes fejezte ki legjobban 
a kohászlányok véleményét, amikor 
a következőket mondotta: „Kollektí
ván vál la l tuk sportpályánk felépíté
sét, éppen ezért jöt tünk ki mi is se-
gtieni. É n magam ugyan nem foci
zok, azonban a meccset szeretem néz
ni és egészen természetes, hogy segí
tenünk kell a fiuknak a pálya fel
építésében. Korszerű egyetemen fel
tétlenül szükséges a sportpálya, szük
séges tehát , hogy 

is, pálya építéséi minden na®ga#5 
szívügyének tekintse." 

t így gondolom, a többi évfolyamok 
leányhallgatói példát vehetnek a IV. 
éves kohászlányoktól! Ez anná l i s 
inkább szükséges, mer t ezen a n a 
pon a többi évfolyamokról egy leány-
hallgató sem jelent meg » pálya épí
tésénél ! 

A 111. éves kohászok 
csoportját nézve, már messziről ész
reveszem, hogy „túlságosan megfogy
tak". 

Katrancz 
elvtársat kérdezem meg, » bányász
kohász alapszerv vezetőségi tagját, 
hogy az évfolyamnak hány százaléka 
jöt t ma. ki az építéshez? Karancz 

Megérkeztünk, m u n k á r a fel. 
nének az éÖolyam tagjaival i 
magyaráznák ezeknek a ha 
azokat a lehel ősegeket, ame 
sportpálya gyors felépítése ayu.it. 

A 11. éves kohászok 
kivétel nélkül mind megjelentek, 
mondja 

Kaidhun István 
sportfeíefos. Az évfolyam Tétszáma 53 
fő. 40_en jöt tünk ma ki , a többi hall, 

A f i . eves kohászoknál koreai elv
társak is dolgoznak. Az évfolyamnak 
7 koreai hallgatója van. ebből 6„an 
jöttek el (e«;.y beteg) mondja 

Szim-Jan-Csal 
koreai ösztöndíjas hallgató. Majd így 
folytatja: „Segíteni akarunk mi is a 
sportpálya felépítésében. Én magam 
nem futballozok, de szívesen segítek 
az éptkezésnél. A sportpálya felépi-

szerű dolog, és úgy érezzük, 
nekünk is ki kell venni részünket 
ebből a munkából, hisz a felépülő 
sportpálya nekünk szórakozást nyújt. 

Az 1. éves koháttzok 
is szép számmal megjelentek az épít
kezésnél. — Az évfolyam 80 százalé
ka i t t van. a többiek pedig igazol
tan vannak lávol. 

Ahogy ezt a lelkesen dolgozó cso
portot, köze! "200 fő hal igatót, nézem, 
lelki szemeim előtt, látom a felépí
teti: sportpályát, ahol majd egyete
münk hallgatói mérik össze erejüket 
és a sportolásban elért eredményeik
kel is gazdagítják egyetemünk hír 
nevét. 

Üdvözöljük e nagyszerű munká« 
ban résztvevő egyetemi hallgatóin
ka t ! A sportpálya továbbépítésével 
is készüljünk méltóképpen a DISZ 
I I . kongresszusára! 

Pókos I s tván 
szerk. 

A 111. éves gépész 
évfolyam 

vasárnap délután volt elsöizben spoi-isi 
pályát építeni. Az évfolyamot 65 ha l l . 
gató képviselte, akik lelkesen dolgoz
tak. Minden ember kivétel nélküt 
lendületesen és- szívesen dolgozott. 
Különösen nagyon odaadóan és d e , 
rekasan dolgozott, 

Tóth Edit. 
akitől még a fiuk is példát vehettek, 

Gyorsan nőit a kitermelt köbméte
rek száma, formálódott a rézsű a 
szorgos kezek munkája alat t . A m t a * 
ka mellett vígkedélyű volt mindenki; 
J ó hangulatait netm vesztette e l a k i a 
csapat, még öt óra felé sem, ami to* 
bizony már nagyon elhagyta magá i 
az ásó és a lapát. Azonban rossa 
fényt ve t az évfolyamra, hogy a 
195-ös létszámból csak 65-en vettefé 

Vidáman halad a munka . 
gatók vagy betegek, waigy pedig iga
zoltan vannak té;vok, 

Hogy tudtátok ezt etérni, hogy az 
évfolyam egyemberként tet te magá
évá a sportpálya építését? Kachun 
elvtárs mosolyogva a következőket 
válaszolja: „A I I . éves kohászok he
lyeslik a sportpályának társadalmi 
munkával való felépítését, ezt a j a 
vaslatot elfogadták és így mindnyá
jan kijöttünk, hogy minél előbb fel-

! épüljön sportpályánk!" 

reszt az építésnél, holott az évfolyam 
hallgatói e l fogad ták ' a pálya építésé
nek terveit . Várjuk, hogy az évfo
lyam további 

kétharmadrésze is tettekkel bizo
nyítsa be, 

hogy részt kíván venni a sportpálya 
építésén. A vasárnap délután jó 
munká t végző hallgatócsoport pedig 
minden dicséretet megérdemel fára
dozásáért, 

DAKIN SÁNDOR 
tanársegéd. 

KÖNYVEKRŐL RÖVIDEN 
B. Sz. Falkovics—N. V. Gyivakov: 
A gépkocsi vizsgálata. 
A szerzőik a kocsi á l lapotának mű-

szaíká jellieimzőit és a vizsgálat a la t t 
felhasználandó műszerek ál lapotát 
ismertetik, va lamint a hitelesítéssel 
kapcsolatos ellenőrzéseket. Megálla
pítják, hogy mi re terjedjen ki a 
vizsgálat (dinamikai tulajdonságok, 
üzemanyag felihasználás, levegőel-
lenállás. rázásroentesség, korma 
nyozhatóság, stabilitás, t e rep já róké
pesség, tartósság). Végül a gépkocsi 
szerkezeti egységének vizsgálatát 
részletezik. Kötve 29.— Ft. 

B . I. Kunyecov—A. L. Itkin: 
A szerszám többszörös felújítása. 
A szerzők a gazdag szovjet t a 

pasztalatok a lapján ismertet ik a 
használt szerszámok többszörös fel
ú j í tásának és felhasználásának mód
szereit, a szerszáimfeliijítási m u n k a 
szervezését, a szerszámok, mérőesz
közök felújítását. Foglalkoznak aa 
ismételt hőkezelés ha tásával , a sze r 
szám minőségére, az ömlesztett kö 

tésű tar ta lékszerszámok gyár tásá
val, végül a többszöri felújítás gaz
dasági eredményeivel . 

Fűzve 19.— Ft. 
Sevcsik J e n ő : 
Fényképészeti ismeretek. 
A könyv elsősorban azokat az i s 

mere teket tar talmazza, amelyekre a 
fényképész szakmunkásnak van 
szüksége. Figyeleimbeveszi azonban 
azokat az igényeket is, amelyeket a 
szakmában dolgozók és az amatőrök 
támasztha tnak ilyen szakmunkával 
szemben. Az egyes fejezetek a lap
vető elméleti kérdéseket tárgyalnak. 
a továbbiakban pedig a gyakorlat i 
m u n k á r a vonatkozó ú tmuta tásoka t 
tar ta lmaznak. A szöveget 128 ábra 
és 16 művészi fényképmelléklet te
szi változatossá. Fűzve 20.— Ft. 

Zombori László: 
A t imföld-aluminiumipar 
elemzési eljárása. 
Nagy ásványi k incsünknek, a 

bauxi tnak feldolgozása virágzó 
iparágat teremtet t hazánkban. Az 
ipar minden egyes szakaszában igen 

szigorú minőségi ellenőrzésre van 
szükség. Ennek az ellenőrzésnek es 
vizsgálatoknak a különböző gyár tá 
si szakaszokban szükségessé váló 
módjait igen részletesen isimerteti ez> 
a szakmunka. B'űzve 25.50 Ft, 

Tanul j , ujits 
a műszaki irodalomból. 
Vágó Ferenc, a Klement Got t -

wald Villamossági Gyár kuta tó
mérnöke , aki á l landó olvasója az 
Országos Műszaki Könyvtárnak, a 
szovjet szakirodalom segítségével 
igen komoly eredményeket ér t el a 
szikraforgácsolás területén. Vágó 
Ferenc, a szovjet tapasztalatokat je
lentősen továbbfejlesztette és eljá^ 
fásával forradalmasí tot ta . a szer
számgyártást . Talá lmányáról „Fém-
forgácsolás kés né lkü l" címmel az 
„Uj Világ' ' 1955 február 24-i száma 
részletesen beszámol. 

A MI EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: a szerkesztSbizottsáB 

Miskolc Eeyetemváros. 
PateJSs kiadó: CséDánvl Sándor. 
, , — — 

Korsodm^evpt PJvomd^ína'-' Vállalat Miskolc 
Felelős nvomdavezetö'. Koszti Raios 
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ifién máfus 1, a profetárnemzethozlség harcos ünnepe, a békéért küzdő népek seregszemléje! 

Lenin élt, 
Lenin él, 

Lenin élni fog! 

„Kifogytunk 
az időből. . .*' 

^ • ^ ^ ^ L p g T Y A / tHEHilziPAR, wft/ZAKt E&VETEM P A R T B I Z Q T T / A ^ X N A K 
REKTORÁTUSNAK D8/Z~BIZOm4*UNAK, É/ JZAKJZER VEZETI B Í Z O T T J Á N A K LAPJA ^ 

Hí. é v f o l y a m — 8. s zám ARA 40 FILLÉR 

\ • si.-fegszemlére, 
•s megünneple-

* egész világ doi-
hOíjy hitet tegyenek a 

B í a i- i demokrácia, a béke 
ínyi vér, áldozat, harc, 

uyi győzelem fűződik a május 
napokhoz. Hata lmas erő testesül 

;:iük: a világ dolgozó millió:-
-zefogása, a legyőzhetetlen 

liy rcps proletárszolidaritás. 
Hosszú út vezet az első május 1 

megünneplésetői a 65. május 1 meg
ünnepléséhez, amely számunkra 
ugyanakkor — a Szovjetunió dicső 
Vörös Hadserege a fasizmus felett 

ott történelmi győzelmének kö
vetkeztében — immár a 11. szabad, 
boldog május 1-et jelenti . 

A II. internacionálé a lakuló kon
gresszusán, 1889, e lha tározták , ' hogy 
nemzetközi munkásünnepségeke t 
rendeznek 1890 május 1-én. „Az első 
május elseje nagyszerű vi lágméretű 
s ikere után azonban a munkásság 
világszerte természetesnek tar tot ta , 
hogy évről-évre megünnepel je ezt a 
napot. így vált ez a nap a m u n k á s 
osztály harci ünnepévé." .». 
• Május 1 nemzetközi ünnep. 

Nemzetközi ünnep, m e r t a mun
kásosztály, az egyszerű dolgozó em
berek mill ióinak harcá t demonstrá l 
ja, mer t a kapital ista népelnyomó, 
kizsákmányoló rendszerével szembe
állítja a munkásosztály egész világot 
átfogó harcát e rendszer megdönté
séért . Amikor május elsején messze 
tőlünk, a világ más ik részén egy ja 
pán , indiai vagy kínai m u n k á s azt 
kiál t ja: „Éljen a dolgozók nemzetkö
zi összefogása", gondol r ánk is, ró
l u n k is beszél. Mi, akik itt Miskol-

.t, gondo-
íunk rájuk is, mer t eredményeink és 
harca ink közösen viszik előre a b é : e 
ügyét, a szocializmus ügyét. 

A burzsoázia ret teg a munkásosz
t á l y nemzetközi összefogásának ere
jétől. Éppen ezért követett el min
dent , hogy a nemzetközi munkásosz
tály május 1 nagy seregszemléjét 
beti l tsa. Azonban a burzsoáziának 
n e m sikerül t a munkásosztály e 
nagyszerű demonstrációját betil tani, 
h iába sorakoztat ta fel a rendőrséget, 
a katonaságot. A magyar burzsoázia, 
amely ret teget t a munitásosztály nö
vekvő erejetői, megragadot t minden 
eszközt, hogy a május 1-i felvonulá
sokat vérbefojtsa! Miskolson . pl. 
1902-ben a rendőrség belekötött a 
békésen felvonuló munkásokba , ho^y 
megzavar ja az ünnepséget. 

Az egyik polgári lap így írt az ese
ményekrő l : 

„A lovasrendőrök* lecsatolva vál
lukról a korbácsot, ütlegelni kezdtéic 
a népet, miközben több járókelőt, 
k ik véletlenségből kerül tek a tömeg 
közé, szintén megütöt ték." 

A május 1 ürmepe hosszú időn át 
csak a jövőbe vetet t reményt fejez
t e ki. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom óta váltot ta fel a re 
ményt a bizonyság. Ettől az időtől 
kezdve a munkások, ak ik május 
1-én a kapitalista országokban mun
kát , kenyeret követeltek, most már 
a bizonyság erejével tud ták : léhát 
úgy is élni és dolgozni, ahogy a 
Szovjetunióban dolgoznak és élnek, 
kapi tal is ták nélkül, boldogan, s z a b i 
don. 1918 május elsején az oro;;z 
munkásosztály nemcsak szabadon 
ünnepelhetet t , hanem mint uralkodó 
osztály is ünnepelt . 

A magyar május elsejék történel
mének külön nagy fejezete az 1919-
es május elseje. Esen a május 1-én 
először — és hosszú ideig utol jára — 
szabadon ünnepel t a magyar mun
kásosztály, szabadságát ünnepel te 
dolgozó népünk. 

A forradalmi kormányzótanács 
1919 április 30-án a következő ren
deletet adta k i : 

„A Magya ' jrszági Tanácsköztársa
ság május 1-et, a világ forradalmi 
proletariátusa nemzetközi egységé
nek emléknapját , a pro le tá rá l ' am 
ünnepévé avatja. E napon minden 
m u n k a szünetel." 

A Vörös Újság így ír az első sza
bad május egy megünnepléséről : 

„Késő éjjelig az utcán marad t Bu
dapest dolgozó népe. Mindenki érzi, 
hogy ezen az első diadalmas május 
elsején, az utcán, annyi dicső küzde
lem és gyászos áldozat színhelyén 
van a helye. Ma az utca szabad, az 
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utca a népé, minden a dolgozó né
pé." 

A Tanácsköztársaság e lbukásával 
népünk tör ténelmének legszörnyűsé-
gesebb, legsötétebb korszaka kezdő
dött. A n n a k ellenére, hogy a kom
munis ta pár tot súlyos veszteségek 
érték, a magyar kommunis ták szer
vezték a munkásosztály harcá t és 
harcot folytattak azok ellen a jobb
oldali szociáldemokrata vezetők el
len, akik május elseje megünnep
lését „békés körmene t té" aka r t ák 
vál toztatni : Horthy fasiszta rendőr
sége a magyar dolgozókkal nem 
tudta elfelejtetni az első szabad má
jus 1-et. A hamu alat t tovább iz7o*t 
a parázs és a magyar munkásosztály 
a reakció legsötétebb éveiben is 
megünnepel te május 1-et és a kom
munis ta pár t vezetésével ezeket a 
napokat ha ta lmas tünte téssé a lakí
totta a béke, a demokrácia mel le t t az 
új , készülődő fasiszta háború ellen. 

A negyedszázados önkényuralom 
és elnyomás u tán elérkezett 

1945 április 4-e, szabad hazánk, füg
getlenségünk születésnapja. 1945 má
jus 1-én a világ népei a fasiszta el
nyomás alól való felszabadulást, a 
Vörös Hadsereg dicső győzelmét ün
nepelték. A Vörös Hadsereg Magyar
országon elesett hőseit, akik életüket 
adták népünk szabadságáért , énekel te 
te meg egyik költőnk 1945 május 
1-én: 

„A Volga zúg itt együtt a Dunával 
S hogy szabad dal száll 

szabad föld felett, 
Te nép, ki szolga voltál 

önhazádban. 
Tudd meg, s hirdesd: 

nekik köszönheted. 
Ök menhiltak. de él, 

él a Szabadság, 
Ezt adták s vajion 

adhattak-e többet, 
Hisz érte ök is életüket adták. 
Örök dicsőség a halott hősöknek" 

(Méray Tibor: Apotheozis) 

Dicső pá r tunk és hős munkásosz
tá lyunk vezetésével 1945 május 1 óta 
nagyot léptünk előre. Országunk vi
ta tha ta t lanul a dolgozók hazája, 
független, szocializmust építő ország. 
A 11. szabad május 1-et új győzei-
mekkel , új munkas ikerekke l ünnep
li dolgozó népünk. 

Május 1 harcos ünnep! 
Különösen harcos ünneppé, ha ta l 

mas seregszemlévé kell változtatni 
most, amikor új háború veszélye fe
nyegeti az emberiséget. A mai má
jus elseje annak a ha ta lmas ha rc 
nak a seregszemléje, amely a béke 
megvédéséért folyik. A mai május 
1-ét Nyugat-Németország felfegyver
zése elleni harc szellemében ünne
peljük, mivel az újjáéledő német mi
l i tarizmus fenyegeti legjobban nem
csak Európa, hanem az egész világ 
békéjét. 

A német mil i tar izmus rabló, a vi
lágot leigázó törekvése fél évszázad 
alat t hazánka t kétszer sodorta pusz
tító háborúba. Nekünk éppen ezért, 

LENINI PARTNAP 
SZÉPEN FELDÍSZÍTETT elő

adóterem az V-ös d iákot thonban. 
Itt tar t ma, ápril is 20-án nyi lvános 
ünnepi pár tnapot a dolgozók a lap-
szervezete. Ide siet most m u n k a 
idő u tán az egyetem sok dolgozó
ja, pár t tag és pár tonkívül i egy
aránt , hogy emlékezzenek a nagy 
proletár hadvezérre , Leninre , szü
letésének 85. évfordulóján. A belé
pőnek Majakovszkij ha lha ta t l an so
rai t űnnek szemébe: «Lenin élt, 
Lenin él, Lenin élni fog!»- Ennek 
az immár jelszóvá vál t soroknak 
jegyében folyik le az egész pár t 
nap. 4 óra, s lassan teljesen meg
telik az előadóterem. A vörös és 
nemzetiszin zászlókkal díszített 
emelvényen elfoglalja helyét az ün
nepi p á r t n a p diszelnöksége. Hor
váth elvtárs meleghangú üdvözlő
szavai u t á n Molnár Anna szavalja 
el Aczél Tamás -"Lenin* c. versét. 
A szavalat u t án az alapszervezet 
pá r t t i t ká rának Bánkut i e lv társnak 
előadása következik. 

»Ma arról a férfiúról emléke 
zünk — vezeti be előadását Bán
kuti e lvtárs , — akinek életműve, 
eszméi felmérhetet lenül nagy ha
tást gyakoroltak és gyakorolnak 
nítpiainkban is a vi lágtörténelem 
menetére , az egész emberiség fe j 
lődésére. A Leninre való emléke

zés az emberiség szebb, boldogabb 
jövőjébe, a szocializmus, a kommu
nizmus győzelmébe vetet t h i tünke t 
szilárdítja és u j , nagy erő, lelkese
dés forrása a harcban, melyet e 
magasztos célok eléréséért folyta
tunk. 

Bánkut i e lv társ e lőadásában be
szélt Leninről, min t a marx izmus 
zseniális továbbfejlesztőjéről, Le
ninről, min t a pár tról , a proleta
r iá tus vezető erejéről szóló taní tás 
megteremtőjéről és megvalósítójá
ról, Leninről, min t a prole tárdikta
túra kivivásárul , megerősítéséről, 
megvédelmezéséről és a szocialista 
társadalom felépítéséről szóló ta
ní tás kidolgozójáról, Leninről , min t 
a munkás-parasz t szövetség szük
ségességének felismerőjéről. 

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
1955 márciusi ha tároza ta — mon
dotta Bánkut i e lvtárs — a lenini 
taní tásoknak megfelelően leszö
gezte: -"Következetesen érvényesí
teni kell p á r t u n k fő i rányvonalát , 
a szocialista iparosí tás politikáját, 
biztosítva a nehézipar fejlesztésé
nek elsőbbségét a népgazdaságunk
ban.>* • *> 

A lenini eszmék között ot t r a 
gyog az emberiség évezredes r e 
ménysége, a. béke eszméje is, és 

ma Lenin tör ténelmet formáló, fel
szabadító eszméit követve küzd bé
kéjéért , szabad, szocialista fejlődé
séért a Szovjetunió vezette 900 
milliós béketábor. 

•"Fogadjuk meg mi is, — fejezte 
be előadását Bánkut i e lvtárs , — 
hogy pár tunk , a Magyar Dolgozók 
Pár t ja Központi Vezetősége köré 
tömörülve, győzelemre visszük ha
zánkban is a munkásosztály ügyét, 
dolgozó népünk ügyét, Lenin 
ügyét, a szocialista tá rsadalom fel
építésének nagy ügyét!» 

A LELKES TAPS, min t Ígéret 
követ te Bánkut i e lv társ előadását, 
s kifejezte a pá r t nap résztvevőinek 
egységes,, közös akara tá t . 

Ezután Bánkut i e lv társ emlékla
pokat osztott ki azoknak az e lvtár
saknak, akik 1945 óta lelkes, ön
feláldozó munká jukka l tevékenyen 
já ru l tak hozzá hazánkban a lenini 
eszméknek, a szocializmus felépí
tésének megvalósításához. 

A nagy Leninre emlékezve, meg
hatot tan , d e teli élet- és m u n k a 
kedvvel távoztunk el a p á r t n a p 
ról, szivünkben azzal az akara t ta l , 
hogy életünkben, te t teinkben mél
tók a k a r u n k lenni nagy vezérünk
höz és tanítónkhoz, mindnyájunk 
•példaképéhez: Lenin elvtárshoz! 
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nem közömbös az, hogy Nyugat-Né-
metországot fokozatosan bevonják a a 
Északatlanti Szövetségbe, amely tá-
madó jellegű. Hétpróbás fasiszta tá
bornokokat ál l í tanak az új Wer-
macht élére, ak iknek kezéhez az em
berek tízezreinek vére tapad. 

A nyugatnémet ifjúság egyre szer
vezettebben veszi ki részét Nyuga*-
Németország felfegyverzése elleni 
harcból. Az ifjúság körében nagy 
a rányú szolgálatmegtagadási mozga
lom van, az „ifjúság zöme nem akar* 
ja elfogadni az amer ikai mintájú ro
hamsisakot sem." 

A mi kormányunk is a lá í r ta ;i 
moszkvai deklarációt és megfess 
mindent , hogy hazánk függetlensé
gét, békés ép í tőmunkánk sikerét bi:> 
tosítsa. 

Hegedűs András e lvtárs , a Minisz-* 
ter tanács elnöke az országgyuiti) 
ülésszakán a következőket mondot
ta: 

„Népünk békés épí tőmunkáján aií 
biztosítása és az európai béke fenn
tar tása érdekében szükség van a bé
keszerető népek még szorosabb 
együt tműködésére . Ezért a Magyar 
Népköztársaság kormánya öröm. 
kész aláírni a barátsági , együt tmű
ködési és kölcsönös segélynyújtási 
szerződést a moszkvai értekezleten 
résztvett országok közölt és örömmel 
kész aláírni a közös katonai pá ra ' 
nokság felállí tására vonatkozó meg
állapodást is!" 

Mi egyetértünk ezekkel a ha*' 
zatokkal és teljes erőnkkel részt fo> 
gunk venni e határozatok végrehaj-> 
tásában. 

mikor a má jus 1-i felvonulásra 
készülsz, vagy nótaszóval m e 

netelsz, gondolj a felszabadulás előt
ti sötét múl t ra — és emlékezz. Emlé
kezz arra , mikor édesapád m u n k a -
nélkül m a r a d t és a lakásból kilakol
ta t tak benneteket . Jó l eset t volna 
egy d a r a b kenyér, de szüleid azt 
sem tud tak adni! Sötét jövő v á r t 
rád az úri Magyarországon. Az or
vosi vizsgálatok adatai szerint 1938-
ban az if júmunkások 14 százaléka 
szív-, tüdő-, vagy vesebetegségben 
szenvedett, 40 százaléka túlzsu 
lakásban lakott . Most tiéd a j< 
mérnök leszel, megvalósulnak szüleid 
és magad vágyai. Odaadnád, meg 
engednéd zavarni a mi egyre boldo-
gabo életünket? Nem! Ezt biztos 
nem engeded! Akkor harcolj is é r t e ! 

Emlékezz a r ra , amikor a grófok, a 
földbirtokosok Magyarországa szü
leid talpa alól kihúzta az utolsó; 
cella földet és dobravere t te házato
kat. Lenézett tagja voltál a t á r sa 
dalomnak, a nagygazdák fiai lányai 
nem ál l tak veled szóba, k izár tak a 
mulatságaikról ! Ma a Rákosi egye
tem hallgatója vagy. Tiéd a színház, 
a mozi, Tiéd a kul túra minden vív
mánya ! Odaadnád valakinek a mi 
boldog é le tünke t? Megengedned, 
hogy elvegyék tőled a tanulás lehe
tőségét? Nem! Tudom, ezt nem en 
geded. Akkor harcolj is é r t e ! 

A május 1-én felvonulásunk ha 
ta lmas demonstráció lesz a béke 
mellett , a felszabadító Szovjetunió 
mellet t , a mi nagy pá r tunk m e l l e t t 

Az emberek milliói kiáltják majd 
május 1-én az egész világon: Vesz-
szenek a háborús gyújtogatok! 

Ebben a hangban benne lesz a mi 
hangunk is, anná l is inkább, m e r t 
van hazánk, van mit védenünki 
Egvetemünk hallgatói, dolgozói! J á 
rul junk hozzá mi is, egyemberként 
fe lvonulásunkkal ahhoz, hogy a mis 
kolci május is legyen — harcos m á 
jus! 

Éljen május elseje, a proletárnem-' 
zetköziség harcos ünnepe, a békéért 
küzdő népek nagy seregszemléié) 

Dicsőség a világbéke legföSb né* 
delmezőjének, hazánk felszabadító* 
jának, a nagy Szovjetuniónak! 

Éljen szocializmust építő népünk 
élcsapata, győzelmeink szervezője, a 
Magyar Dolgozók Pártja és annak 

—b-né Központi Vezetősége. 



Éljen a szocializmust épifo népünk élmn% gyozelíneluk szervezője, a Magyar D o í p z i Perüa és annak Központi Vezetősége! 
Vaskoliászafissili 10 é¥es fellelése és jövendB feladatai 

Dr. Verő Józsei akadémikus Kossuta-dijas egyetemi tanár 
1955 március 26-án elmondott előadása 

IVT incs ta lán az iparnak olyan 
ága, amel.V többé-kevésbé meg 

tudna lenni a vaskohászat nélkül . 
amely n e tükrözné a vaskohászat 
munkájának eredményei t , jóságát, 
gazdaságosságát. A vaskohászatnak 
ilyen központi jelentőségét látva, 
vizsgáljuk meg azt a fejlődést, ame
lyet a vaskohászat a felszabadulás 
ó t a elért. Hogy jól lássuk a fejlő
dést, a világ vaskohászatával ha
sonlítom össze vaskohászatunk fej
lődéséi. 1938-ban az egész vüág a 
lakosság egyedére számítva éven
ként 70 kg acélt termelt . Ugyan
ennyi volt Magyarország acél terme
lése a lakosság számához viszonyít
va. 1954-ben a világ egy emberre 
számítva, ke reken 100 kg acélt ter
melt. 

Magyarország acél termelése egy 
főre számítva 160 kg. 

Tehát tú l ju tot tunk a világátlagon 
és az ipari ál lamok közül csak olyan 
erősen ipari jellegű ál lamok előz
nek meg, mint amilyenek pl. az 
Egyesült Államok, Luxemburg , a 
Szovjetunió, Nyugat-Németország. 
Egy színvonalon vagyunk Francia
országgal 

többet termelünk, mint Angija. 
A vaskohászat ilyen nagyarányú 
fejlődése az ország egész iparának 
fejlődésére is muta t . Nem akarom 
részletesen jellemezni, mik voltak 
vaskohászatunk fejlődésének össze s 

tényezői, csak a főbb okokra aka
rok rámuta tn i , amelyek meglehető
sen ismertek, mer t lapjaink mindig 
megemlékeznek a nagyobb jelentő
ségű eseményekről . 

Acéíteimecesi kapac i t á súak az 1945 évinek 
íööb irtsni ké t szerese 

1954-ben vaskohászatunk lényegé
ben a századfordulóban és azt meg
előzően épült , és az első vi lágháború 
előtti részben kibővített üzemekre 
támaszkodott. A második világhá
ború vége erősen kifosztott á l lapot
ban talál ta vaskohászatunkat és 
fejlődése a megmarad t egységekben, 
de nem korszerű üzemekben indult . 
A vaskohászat termelőegységeinek 
építési ideje mindig hosszú, és ezért 
7—3 évbe telt, amíg az új termelő
egységek munká juka t megkezdhet
ték. Az első, a 

diósgyőri ór iáskohónak 
nevezett 700 köbméteres nagyolvasz
tó 1953-ban, majd a 

180 tonnás mar t inkemenee 
Diósgyőrött indult meg, ezt követte 
a szovjet tervek alapján épült 

Sztál invárosban 
1954. február végén megindult 
ugyancsak 700 tonnás nagyolvasztó 
majd két 120 tonnás mar t inkemence . 

A vaskohászat fejlődése terén lé
nyeges lépés, hogy &• Vasipari Ku
tató Intézet megkezdte működését , 
mely a vasipar munká j ának jobbá
tételét szolgálja. 

Az új termelőegységeknek beállí
tásával acélgyáraink kapacitása. 

a szorosabb ér te lemben vet t 
vaskohászat acéltermelési kapa
citása az 1938., illetve 1945. évi

nek több mint kétszerese. 
, Hogy ezek a termelőegységek mi

lyen anyagmozgatást k ívánnak, meg
említem a 700 köbméteres diósgyőri 
kohó napi üzemének fő adatai t . A 
napi nyersvas mennyisége éppen 
megtölt egy ötször öt méteres a lap
területű 4 mé te r magas szobát. En
nek a nyersvasmennyiségnek a pro
dukálásához a kohóba be kell ju t t a t 
ni mindennap 

1600 tonna körüli mennyiségben 
ércet, kb. 800 tonna kokszot, 
400 tonna mészkövet és kb . 4 

ezer tonna levegőt. 
Öriási anyagmozgatásról van sző, 
hogy ilyen termelőegységet életben 
lehessen tar tani . Á vaskohászati 
termelőegységek felépítése és elin
dí tása hosszúlejáratú feladat, s nem 
lehet azt várni , hogy ezalatt a ' 0 
év alatt i rohamos fejlődés közepette 
vaskohászatunknak minden problé
máját sikerült volna megoldani. 
Probléma és teendő van még bőven. 

Izekről a teendőkről vaskohá
szatunk jelenlegi helyzetét 

elemezve, szeretnék megemlékezni. 
A problémák elsősorban abból adód
nak, hogy termelőegységeink meg
vannak, de még nincsenek megold
va azok a nehézségek, amelyek or
szágunk nyersanyag-szegénységéből 
származnak. Vaskohászatunk legfőbb 
alapanyaga a vasérc, amelynek csak 
töredékrészét, egyharmadát fedezi 
hazai vasércbányászatunk. Vasérc
szükségletünk évenként 

többszázezer tonná t tesz ki. 
amely külföldről, nagy távolságok
ról, jórészt a Szovjetunióból é rke
zik. Á szállítás nagyon megdrágít ja , 
az érc drágább , mintha helyben bá
nyásztuk volna, éppen ezért, nagyon 
fontos, hogy ezzel az anyaggal a leg
takarékosabban dolgozzunk. I t t van 
még egy olyan problémája vasko
hászatunknak, amelynek megoldása 
a közeljövő feladata: az ércelőkészí
tés. A rudabányai érc, minden elő
készítés nélkül, töret lenül érkezik a 
nagyolvasztó üzemeinkbe. A szovjet 
érc jelentős részben poros. Ennek 
az a következménye, hogy nagy
olvasztóinkba adagolt ércnek k b 
K) százalékát a belső nyomás ki
fújja por alakjában. Azok a rőttes 
felhők, amelyet gyakran lá thatunk a 
diósgyőri kohó felett, mind ércpor. 
Az ércpor egy része a szelek szár* 
nyán elszáll, jórésze pedig össze
gyűlik a berendezésekben, de vég
eredményben felhasználatlanul. Igen 
nagymennyiségű poros érc van rak
táron felhasználatlanul, ami komoly 
pénz. Ennek 
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a poros ércnek darabossátétele 
egyik legközelebbi feladat 

és minden nagyolvasztó mellett meg 
kell építeni az ércelőkészítőt, hogy 
előkészíttetlenül semmi érc ne ke

rüljön a kohóba. Az ércelőkészítes 
nemcsak az ércveszteség, a szálló 
por veszteség csökkentése céljából 
fontos, de 

az előkészítetlen érc kokszfo
gyasztása is lényegesen több. 

Egy tonna nyersvas 1200 kg kokszot 
emészt. Eddig ez is külföldről érke
zett, a barát i államokból, de rész
ben nyugatról is. Ez a fogyasztás 
jóval több, mint amit a világon ál
talában fogyasztanak a nagyolvasz
tók. Az acélgyártás részére készített 
nyersvasat . 800 900, 1000, de kivéte
lesen 700 kg koksszal is lehet ter
melni. Ha megoldódik az ércelőké
szítés. 

20 százalékkal csökkenthető a 
kokszfogyasztás. 

A szálló porveszteség, va lamint a 
kokszfogyasztás csökkentése az egész 
vaskohászat önköltségének kereken 
4 százaléka: ugyanaz az összeg, 
amelyet a nemrég tar tot t vaskohá
szati kongresszus az idei év felada
tául tűzött ki a vaskohászat elé. 
Minden külön fáradság nélkül, az 
ércelőkészítésnek megoldásával ez 
az önköltségcsökkentés ingven hul
lana az ölünkbe. Ez egyik oldala a 

költségcsökkentésnek. 

Acélgyártásunk problémái 
Ma az acélgyártás szintén küzd közének azt a módszert jelölte meg, 

ilyen a lapvető problémákkal . Az 
első ilyen probléma az ócskavas
hiány. Acélgyár tásunk túlnyomó 
részben nyersvas-betétből dolgozik. 
A leggazdaságosabb acélgyártó mód
szer kiindul 50—60 százalék ócska
vas-betétből, a többi nyersvas. Eny-
nyi ócskavasat Magyarországon nem 
lehet összeszedni, hogy ezt az a rányt 
ta r tani lehessen. Nagy acélműveink 
közül a csepeli dolgozik egészséges 
betéttel, a diósgyőri és ózdi acélmű 
b'O—70 százalék nyersvassal , a sztá
l invárosi vasmű 80 százalékkal. En
n e k az a következménye, hogy az 
acélgyártás során bekerülő szennye
ző anyagokból sokkal nagyobb 
mennyiséget kell el távolí tani, mint 
a iólműködő üzemekben. Többet kell 
itt oxidálni, mint a világ többi gyá
raiban. Ennek következménye, hogy 
átlagosan nagyobb sa lakmennyiség
gel kell dolgozni, emellet t a kemen
cék fűtőanyagszükséglete is több, 
min tha a betét a ránya kedvezőbb 
lenne. Sajnálatos következmény, 
hogy az acélgyártó kemencékben az 
igen nagy mennyiségű szennyező
dést nem is lehet eltávolítani ezek 
rontják az acél minőségét. Jelenleg 
a magyar acélt felhasználó ipar ré 
széről elhangzott igen sok panasz
nak eredeti oka ez. A betét a rányá t 
egészségesebbé kell tenni . Ha nincs 
elég ócskavas, rá kel l térni a r ra az 
útra, hogy mesterségesen kell ter 
melni. Ezt kohászaink régóta sür
getik, d e eddig ki tér tek előle, míg 
a mull. évben ezirányban Diósgyőr
ben kísérlet történt. 

Az acélgyártás más ik stilyos 
problémája 

a kén. 
Két évvel ezelőtt 

Bárgyin J. P. 
akadémikus , iparunk vezetői és a 
vaskohászat képviselői előtt a kén 
elleni küzdelem leghatásosabb esz-

hogy 
nem is szabad a ként bevinni 

az acélgyártó kemencébe. 
Acélgyártásunk a következőkép 

áll. Múlt év első negyedéig acél
gyártó kemencéink magyar szénből 
készült generátorgázt ha szná l t a i . 
Ennek köbméterenként 18—14 g. 
kén ta r t a lma volt. A mi acélgyártó 
kemencéink egy tonna acél ovártá-
sához másfélmillió kalór iá t igényel
nek. Gyártásközben 15 kg, másfél 
százalék ként viszünk be a fűtő
anyaggal a kemencébe. A megenge
dett mennyiség 

köbméte renkén t m a x i m u m 2 g. 
A minőségi acél ot t kezdődik, ha n 
kán ta r t a lom n e m több, mint 0,0-1 
százalék. A fűtőgázzal 25-ször vagy 
40-szer ennyit viszünk be, elképzel
hető, hogy milyen küzdelmet kell 
vívni, hogy a kén ta r t a lma t a meg
kívánt mér téken tar tsuk. Acélgyár
t á sunknak kénben kellően szegény 
tüzelőanyaggal való folyamatos el
látása is olyan feladat, amelyet s ü i -
gősen meg kell oldani, mer t erősen 
veszélyezteti ennek az iparágnak 
gazdaságosságát. 

Az acél feldolgozásának fejlődését 
csak megeml ' t em. lényeges fejlődés
ről még nem lehet beszélni. A ter
melt acél feldolgozása ezidőszerint 
is lényegében a diósgyőri és ózdi 
blokksoron kezdődik. Ez a régi acél
termelés feldolgozására volt elegen
dő, kétszer annyi acélt feldolgozni 
ezekben az üzemekben n e m lehet. 

A legnagyobb hengermüvünk , a 
sztálinvárosi, termelését még nem 
kezdte meg. Egyelőre min t kisegítő 
megoldás kerü l előtérbe, hogy a ter 
melt acél nagyrészét szomszéd álla 
mokban hengerl ik ki. Ez sem tekint 
hető tar tós megoldásnak, a r ra kell 
törekedni, hogy a termel t acélt ma 
gunk dolgozhassuk fel. 

A vaskohászat egységének jellemzésénél 
nagy számokat említet tem. Ezek a 
nagy számok feltételeket, követel
ményeket támasztanak, amelyeket a 
vaskohászatnak meg kell adni, hogy 
a termelése egészséges, gazdaságos 
lehessen. Azt mondhatom, hogy a 
vaskohászat munká j a jól megrakot t , 
erős teherautóhoz hasonlít . A köny-
nyű személykocsi tekervényes, göd
rös úton is k i tudja kerülni a göd
röket. A jól megrako t t t eherau tó 
csak sima, egyenes úton tudja tel
jesítőképességét kifejteni, nem ke
rülgetheti a gödröket, mer t vi 
lassan halad, vagy a r akománnya l 
baj tör ténhet . Olyan zökkenők, ami 

. a magyar acélgyártásban ol.l nem problémák. 

a múl t évben észlelhetők voL<»k, 
hogy többször is kellett tüzelőt vál
toztatni, nem egészségesek. A vas 
kohászat előtt ki kell simítani az 
utat , el kell tünte tni a gödröket. 
Legfőbb vágyunk, hogy a népgazda
ság számára mennél több és jobb 
acélt termeljünk, mennél olcsóbban. 
Minden erőt és minden lehetőséget, 
amely kezünk ügyében van. ipar
kodjunk felhasználni, de hogy a 
vaskohászat biztosan működjön, gaz
daságosan termeljen. feltétlenül 
szükséges, hogy a kohászokat men 
tesitsük azoktól a problémáktól 
amelyek sehol máshol a világon 

ezreiokre l izel í ief ir me® az abszolút zérnsfoko? 
Cseppfolyós hélium és nagyerejü 

mágneses mező együttes hatása ré
vén az oxfordi Clarendon laboratóri
umban Kür t Mendelssohn-nak .sike
rült az eddigi eredményeket túlszár
nyalva még jobban megközelíteni az 
abszolút zéruspontot. (—273° C). El
méleti megállapítások mellett a ku
tató közlései némi világot vetnek a 
nagyjelentőségű kísérlet technikai le
bonyolítására is. 

A hűlendő ..anyag"" különleges mág

neses- tulajdonságokkal rendé'1 

vasat és eéziumot tartalmazó ve 
szer. Ezt kettősfalú edénybe hely 
A kettős fal tulajdonképpen hűtő
köpeny, amelyben hélium van. Az 
egészet esökígyószerűen kiképzett 
árainvezeték veszi körül. 

A kettősfalú edényben lévő héliu
mot egy hűtőgép cseppfolyósítja. Ez
által közelítik meg az abszolút skála 
zéruspontját. 

A kitüntetést munkám elismeréseként 
értékelem 

ZOKKÖCZY BÉLA prof ess 
Mechanika Technológia I. Tanszék 
vezetőjét Népköztársaságunk kormá
nya a „Munka Érdemrendjével" tün
tette ki. Kitüntetése alkalmából fel
kerestem Zorkóczy Béla prol 
és megkértem, mondja el, milyen 
munkájáért kapta a kitűntél 

Professzor elvtárs a következőket 
mondotta: 

„A válasz nem könnyű, mert mű
ködésem sokrétű. Másodállásban va
gyok a Vasipari Kutató In!' 

A hegesztési osztály vezetői 
töltöm be. Társadalmi munkában •'" 
Akadémia gépészeti főbizottságában 
mint tag veszek részt. Az Intéző Bi
zottságban a gyártástechnológiai 
szakbizottság elnökeként dolgozom. 

Magam is folytatók aktív tudomá
nyos munkát a hegesztés témakörben. 
Az iparral való együttműködésem 
élénk. Helenként általában 1—1 gyár
ban teszek látogatást, ahol szel:mai 
és elméleti segítséget nyújtok hőke
zelési kérdésekben. Mivel feladato
mat igyekszem sikeresen ellátni, nagy 
elfoglal'súgom miati nem tudok a 
minisztériumba gyakran eljárni, igy 
azt sem tudom pontosan, miért tün
tettek ki. A. Munka Érdemrt • 
Minisztertanács Elnökségének elnöke. 
Dobi István adta át, az Oktatásügyi 
Minisztérium kitüntetettjeinek sorá
ban. 

Jólesik az, hogy az ember munká
ját figyelemmel kisérik és éli 
eredményen. Az első kitüntetésemet 
a ,,Kíváló dolgozó" kitüntetést 1952. 
ben kaptam. 1953 ban a „Népköztár
sasági Érdemrend" arany fokozatát. 
Ez az elismerés az Akadémiától ér
kezett. 

Én a legnagyobb elismerésnek azt 
tekintem, ha hallgatóimnak tetszik 
az előadásom és látom, hogy szeret
nek és szívesen hallgatnak. Nagy 
megelégedéssel tölt el, ha tanácsaim 
és munkám az iparban sikeresen vi
szi, előre a termelést. A kitüntetést 
feltétlenül munkám elismeréseként 
értékelem,." 

Megkértem ezután Zorkóczy pro
fesszor elvtársat, hogy beszéljen •er
veiről. 

„Jelenleg bevonatötvözés mee'haniz-
musával foglalkozom. Ez lényegében 

rakó 
).» :. alapja, 

Eze. 
a Népiét 
.1. is cl-

ismt •• ' 
A i ilwz-

zelést 
ala-

.•/.• alkalmazá
sával." 

Fejezi be nyilatkozatát Zorsőczy 
professzor olvtl 

Ha Zorkóczy professzor elvtárs nem 
is tudja teljes poi 
kapta a magas kit anan 

iuk mi, mert láttuk és látjuk azt 
a nagy oktató, nevelő és tudornál] 
m rí • 1 amelyet egyetemünkön 
folytat! 

Az ő, kitüntetése egyetemünknek is 

Üdvözöljük Zorkóczy professzor 
elvtársat a -"Munka Érdemrendé-
dél való ki tüntetése alkalmából. Kí
vánjuk, hogy még hosszú ideig ne 
velje a jövő mérnökei t és tudomá-
nyos munkásságával továbbra is s i
ke resen ' járuljon hozzá iparunk fej
lesztéséhez. — p — 

Megalakult a gépész szakkör 
M á r "az 1954—55-ös "tanév" e l ' > nem 

lenne-e jó ugy, ahogy más elméleti tárgyból , egy gyakorlati 
tárgy továbbfejlesztésére is szakkör t alakítani. így született meg a gé
pész-szakkör gondolata. A Mech. Teehn. II. tanszék, közelebbről Kór-
doss professzor és Zimonyi ad junk tus e lvtársak segítségével, a;kik szí
vesen támogat tak minket , márc ius közepére megindulhatot t a 20-as lét
számú gépész szakkör munkája . Cél: a gépgyártással kapcsolatos mun
kák, alkatrészek gyártásánál?, megismerése , amci. d a forgácso
lástól kezdve a lakatosmunkákon, hegesztési m u n k á k 
számgépek szét, illetve összeszerelésén kivül az i 
tervezésére és rajzolására is. A' szakkör tagjai jórészt azok a hallgatók, 
akik m á r biznoyos előképzettséggel rendelkeznek, de vannak , akik még 
csak most i smerkednek mindezekkel . A szakkörben végzett m u n k a 
nagymér tékben segiti a gyakorlati És a jövő 
gyártástechnológus mérnöke i számára , úgy gondolom, éppoly fontos a 
lehető legmaximál isabban ismerni szakmájuk gyakorlati részét, mint az 
elméletet. 

Bár a kezdeti nehézségek itt is jelentkeztek, pl. kevés a szerszám
gép, amelyen dolgozhatunk, a szerszámok sem kielégitőek, de bizom 
benne, hogy ez a kérdés és a többi sem marad megoldat lanul és a fel
adatot, amelyet vál lal tunk, a legjobb tudásunk szerint tudjuk megva
lósítani. Maró János II . G. 

i 

•jépészkari foglalkozáson Schang er András í. eves gépészmérnöíi-
hallgatő marógépen dolgozik. 

Napfénnyel felhúzott óra 
A svájci Patek óragyár aj asztali 

órájánál; rugóját apró elektromotor 
húzza fel, melynek áramát fényelem 
szolgáltatja. A kis motor teljesítmé
nye 20 -mikromait, megindulásához 
néhdsny mikroam.per áramerősség 
szükséges, melyet a fényelemre eső 
100 lux megvilágítás is fedezni ké
pes. Mivel vráshoa és olvasásához 

általában 500 lux megvilágítás szük
séges, közönséges lakóhelyiségekben 
az óra mindig kap annyi fényt, 
amennyi mozgásban tartásához szük
séges. A motor egyszeri felhúzása 70 
órányi járást biztosít. Teljes felhúzó
dás esetén a fényelemes felhúzómű 
autontatikusafi: kapcsolódik. 

A modern híradás-
echaikában használatos 

•íetők egyik fa.ilá-
ja a termisztor. Ha a 
lermisztoron áram fo
lyik keresztül — a ben
ne hővé átalakuló elek
tromos teljesítmény h a 
sa,'ára — ellenállása 
megváltozik. Negatív 
hőfoktényezöje 1.10-2 
rendű, kb. 10-szer n a 
gyobb, mint a tiszta fé
meké. Karakteiisztikájia 

A ( e r i n i K t t ^ r 
nem Imeario .,.n . .< 
lúai) használható 
mint pl.: hőmérő, hő
fokszabályozó, teljesít
ménymérő, vákuum-
mérő, áramlási •• b 
mérő, dinamik: 
der, vagy kompresszor, 
igen kisfrekvenciá 
géskeltő, sugárzás 
kelő. szintszabályozó 
stb. 

A mikrohullámú tech
nikában használatos 

tor iiiére-
• i u i k . h o g y ÍÍ 

ásához szükséges-
nyersani ag m< nnyisége 
gyakorlatilag jelenték. 

mindössza 
0.25 g. A típus ára a 
kapitalista piacon da 
rabonként 6 dollár. Ez 
kitűnő példa arra, hogy 
a hazai nyen 
áilíthuf elő munkaigó-
i tket. 

Összeállította: DarínSt 



DIcsOség a világbéke védelmezőiének, hazánk felszabadítójának, a nagy Szevletnntönak* 

*> DCifogytunk az idoi&L...". 
halljuk sokszor a fájdalmas pana
szokat. Ha nem ismernők a panasz
kodó hallgatók gondolatvilágát, s ha 
nem tudnók felmérni a tőlük meg
kívánt teljesítmény időben kifejez
hető mennyiségét, el is kellene hin
nünk, hogy a „rengeteg rajz" elké
szítése, az előadásokban „nagyon sü-
•ritett'' tananyag megértése, elmélyí
tése, megoldhatatlan feladatokat je
lent számukra 

Vegyük ezért sorra a panaszkodó 
hallgató leggyakrabban hangoztatott 
sérelmeit: 

1. „A tankőrben nagy a lárma, 
rendetlenség, nem lehet rendesen 
tanulni." Kétségtelen, zajos tankőr
ben vagy egyáltalán nem lehet ta
nulni, vagy csak az átlagos idő 
többszörösére nyújtott tartama alatt 
lehet megtanulni, vagy elvégezni bi
zonyos tananyagrészleget. Az átla
gosnál hosszabbra nyújtott idő a 
termelékeny munka szempontjából 
elveszett idő. Mennyi időt lehetne 
megmenteni, s a megmentett időben 
mennyi tanulmányi munkát lehetne 
elvégezni, ha a tankörökben az egy
más munkáját gátló, zavaró esetek 
megszűntek volna. De ha a panasz-
kódot megkérdezzük, mit tett annak 
érdekében, hogy tankörében 

az egyetemi élet megkövetelte 
rend kialakuljon, 

legtöbbször szégyenkezve bevallott: 
„Semmit" kapjuk válaszként. Nem 
mernek, vagy ál-baj társiasságból 
nem. akarnak, még a többség aka
ratát érvényesítendő sem a rend-
bontoókkal szemben fellépni, vagy 
eljárni, pedig egy-egy tankörben 
mégis csak a íegyemezettek vannak 
többségben. 

2. „Nem tudtam elmenni az órák
ra, mert a rajzot kellett határidőre 
elkészítenem." Kétségtelen, vannak 
az egyetemi életben időszakok, ami
kor a nappalt az éjszakából kell 
megtoldania a hallgatónak, hogy a 
kiszabott munkát elvégezhesse. 
Egyetemünk vezetősége erre is meg
adta a lehetőséget és a hallgatók 
zöme be is adja időben a rajzait 
anélkül, hogy miatta órát kellene 
mulasztania. Természetes tehát, hogy 
az említett címen hiányzott óra iga
zolatlan óra. De akár ilyen, akár 
más címen hiányzik valaki, az órá
ról való hiányzás mindenképpen 
időveszteséget jelent; 

mert az órán előadott anyagot 
többé soha olyan formában, olyan 
megvilágításban, mint a professzor 
előadásán, nem kapja meg senkitől, 
következésképpen a rendesnél sok
kal több idő alatt fogja megérteni, 
elmélyíteni tudni a professzor he
lyett mástól átvett anyagot. 

H A MÉG TOVÁBB SZÁMÍTÁS
BA vesszük azt a körülményt is, 
hogy az elmaradt, és a következő 
előadási óráig legtöbbször nem pó
tolt óra tananyagának ismerete néi-i 
kül a következő órák anyagát sem 
érti meg a mulasztott hallgató, 
könnyen elképzelhető, hogy egy mu
lasztott óra. csak sok órában pótol
ható többletmunkát jelent a hiány
zó hallgató számára. 

Természetesen ezek a megállapí-
ik vonatkoznak az igazolható 

mulasztásokra is, azt várnánk tehát 
minden józanul gondolkodó hallga
tónktól, hogy óraigazolásra alkalmas 
okokkal is csak a legritkábban, és 
nagyon kivételesen maradjanak el 
órákról. Sajnos, egyetemünkön en
nél a kérdésnél tapasztaljuk a leg
nagyobb lazaságot. Számadatok 
megvilágításában vizsgálva a kér
dést, a következő eredményre ju
tunk: 

Ennek a félévnek február és már
cius hónapjában a hallgatók létszá
mát és az előírt oktatási órákat szá
mítva. 279 412 órát kitevő oktatást 
végzett volna el a Gépész Kar tan
személyzete, ha minden hallgató 
minden órán megjelenik. A hiány
zások folytán elesik azonban ebből 
az összegből 13 048 óra (4,6%). Ha a 
két hónap 49 tanítási napjára átlag 
6 kötelező tanítási órát veszünk fel 
több mint 44 hallgató hiányzott na
ponta. A 6 óraelmaradást az előbb 
elmondottak alapján legkevesebb 12 
óra többletmunkával lehet i"endesen 
pótolni. 

A mulasztott hallgatók százalékos 
aránya március hó végére emelke
dett. Ez az emelkedés azt jelenti, 
hogy a hallgatók nagy többségének 
van, vagy volt elmaradása, pótolni
valója. De azt is jelenti egyúttal, 
hogy a hallgatók tekintélyes része 
csak 

rövid időre terjedő hiányzással 
szerepel a nyilvántartásban. Ha leg.-
alább ezeket a rövid időre terjedő 
hiányzásokat meg lehetne szüntetni, 
lényegesen csökkenne részint a hi
ányzó hallgatók százalékos aránya, 
részint pedig a hiányzásokból eredő 
többletmunka. tovább pedig a 
..rendkívül nagy elfoglaltság" miatt 
emelt panasz. Nagyon természetes, 
hegy tanulmányi kötelezettségeiket 
könnyelműen kezelő, 

hanyag hallgatóknál 

}
hamar összetorlódnak a feladatok 
annyira, hogy önmaga mentségére 
szívesen kimondja: kifogyunk az 
időből, nem lehet megoldani a ne 
hézségeket. 

FEBIG MEG LEHET OLDANI 
n« hézségeket; őszinte igyekezettel 
meg lehet oldani akkor is, ha vala
kinél mégis elkerülhetetlen 1—2 napi 
hiányzás. Példa rá 

Csontos Sándor 
G/206 hallgató esete, aki ebben a 
félévben 14 óra hiányzás, és 1 uv. 
mellett a legutóbbi matematika 
zárthelyi dolgozatával elérte a le 
magasabb pontszámot, és 2,5-nél 
gyengébb zárthelyit még nem írt eb
ben a félévben. Azok, akik Csontos 
Sándorhoz hasonlóan szintén a leg
magasabb pontszámot elért matema
tika zárthelyi dolgozatukkal Dékán 
elvtárs és a Matematika Tanszék 
dicséretét kiérdemelték: 

Mitterllach Éva G/201, Diner 
Gyula G/208 csak kettő és Nagy 
Dezső G/210 csak három órát 

hiányzott ebben a félévben. 
Nyugodtan megállapíthatjuk, legna-
gyobbrészben a szorgalmas óraláto
gatások következménye, hogy a töb
bi zárihelyi dolgozataik jobbak a 
Csontos Sándorénál. Azt akarjuk ez
zel a megvilágítással bizonyítani, 
hogy őszinte igyekezet mellett is az 
óralátogatások szorgalmas teljesíté
se, mint érzékeny műszer jelzi az 
elérhető eredményeket, mert biztos
ra vehető, ha Csontos Sándornak 
nem kellett volna uv.-jával az előző 
félévi mulasztását pótolnia, és nem 
hiányzott volna 14 órát, a többi 
tárgyból is jobb zárthelyiket irt 
volna. 

Eddig a hiányzásokról, mint a ta
nulmányi munkát erősen gátló és 
rontó tényezőről csak általánosság
ban beszéltünk. Ki kell térnünk 
azonban az igazolatlan hiányzások
ra mint a 

tanulmányi fegyelmet súlyosan 
sértő vétségekre. 

Az előbb már említett február, már
cius hóban nyilvántartott 13 046 óra 
hiányzásból 2883 óra (22,09%) van 
igazolatlanként nyilvántartva. Kény--] 
telén volt a Kar ezzel a kérdéssel 
külön foglalkozni, s kénytelen volt 
a Dékán elvtárs 62 hallgatót igazo
latlan órákért szóbeli intés és meg
rovás mellett szociális juttatásuk 
csökkentésével büntetni. 

Nem sorolom fel ezeknek a hall
gatóknak a Dékáni Hivatal hirdető
tábláján kifüggesztett neveit, de le
gyen komoly figyelmeztetés minden 
hallgató számára az ott felsoroltak 
esetei abban az értelemben, hogy 

az Egyetem vezetősége nem lesz 
többé engedékeny ilyen, és eh
hez hasonló lazaságok elbírálá

sában. 
AZ EGYETEM — a technika mai 

magas fejlettségében — csak a 
mérnöki tudás alapismereteit adhat
ja négy és fél év alatt. A végzett 
mérnöknek a napi munkája, az el
engedhetetlen további önképzés le
foglalja idejét, nem lesz tehát mód
jában az alapismereti hiányokat pó
tolnia. Az alapismeretek glapos tu
dása nélkül pedig az üzemben mű
ködő mérnök nem végezhet teljes 
értékű, termelékeny munkát; nem 
végezhet olyan munkát, amellyel 
üzemének szocialista munkaverse-
nyét eredményesen tudná segíteni. 
Félő, hogy az ilyen mérnök komoly 
szaktudás helyett csak az egyete
men jól betanult, de értéktelen szó
lamot viszi ki magával az életbe. 

Génész Dékáni Hivatal. 

Lenin élt, L v>IJ I I J él, Lenin élni fog! 
-Mit tett ő? 

Ki volt, 
S honnét eredt — 

ez a 
Minden emberek közt leg
emberibb ember? 

Rövid 
s a végpercig adva van 

az élet. amit 
mint »Uljanov« 

élt le. 
De mint «Lenín elvtársnak* — 

élete határtalan. 
Leírása mindig ujabb 

írást kérne.-
— mondja Majakovszkij: s valóban, 
hogy Leninnek mit köszönhet az 
egész haladó emberiség, annak csak 
nagyon vázlatos elemzéséhez is 
hosszú időre lenne szükség. Éppen 
ezért Leninről méltóképpen csak 
úgy emlékezhetünk meg, ha a lenini 
eszmék szellemében élünk. 

MIÉRT PÉLDAKÉPE LENIN 
MINDEN EMBERNEK. 

KÖZTÜK AZ IFJÚSÁGNAK IS? 
«Ha erre a kérdésre akarunk vá

laszolni, Leninről, mint emberről 
kell általános képet alkotnunk. Le
nin életét kora ifjúságától az ész
szerű, rendszeres, céltudatos munka 
jellemezte. Kevés ember van, aki 
olyan képességgel és munkabírással 
rendelkeznék, mint Lenin rendel
kezett. Életében nem volt egy perce 
sem, amit haszontalanul elfecsérelt 
volna. Hatalmas munkabírását és 
rendszerességét bizonyítja, hogy húsz
éves korában önállóan dolgozta 
fel a négyéves egyetemi anyagot és 
kiváló eredménnyel vizsgázott. An
na Iljinicsna Jelizárova mondja, 
hogyan dolgozott Lenin, mikor vizs
gákra készült: »Akkor itten sokan 
csodálkoztak azon, hogy Lenin, aki 
ki volt zárva az egyetemről, egyet
len rövid év alatt, minden segítség 
nélkül, anélkül, hogy közben évközi, 
vagy éwégí vizsgákat tett volna, 
olyan jól elkészült, hogy saját év
folyamával együtt tette le a vizsgá
kat. Ebben nagy tehetségén kívül 
roppant munkaereje és rendszeres
sége segitette.« 

Lenin tudatában volt tehetségének, 
de sosem volt fennhéjázó, a rendkí
vüli szerénység és egyszerűség jel
lemezte. Leninnek ez az egyszerűsé
ge és szerénysége, az a törekvése, 
hogy észrevétlen maradjon, vagy 
legalábbis, hogy ne legyen feltűnő, 
és magas pozícióját ne domborítsa 
ki — ez a vonás egyik legjellem
zőbb oldala volt. Nagyon jellemző 
vonása volt érdeklődési köré
nek rendkívüli sokoldalúsága és 
határtalansága. — Szerette a 
művészetet. Kitűnően ismerte és 
nagyon szerette a klasszikuso
kat. Milyen szenvedéllyel tud
ta hallgatni a zenét. Ki tudná fe
je jteni meleg szavait, amelyeket 
Beethoven »Apassionáte«-járól mon
dott: »Nem ismerek az «Apassioná-

*z egyetemi könyvtár új könyvei 
Az alábbiakban folytatjuk az uj 
könyvbeszerzések közlését, melyet 
a márc. 17-i számiban kezdtünk el. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a jegy
zékben felsorolt müveket máris so
kan keresték és vil is kölcsönözték, 
ami azt mutatja, hogy szerzemé
nyezési munkánk és ennek ilyen 
közlése helyes irányban halad és 
gyakorlati haszonnal jár. 

Későbbi időpontban külföldi és 
tanszékeken nem található folyóira
tainkról is kívánunk tájékoztatást 
adni, hogy a tanszékek is tudomást 
szerezzenek a munkájukhoz szük
séges és általuk nem ismert folyó
iratainkról. 

MATEMATIKA 
Hincsin: Kratkij kursz rnaleniati-
cseszkogo analiza. 
Lebedev: Special'nüe funkcii í ih 

prilozsenija. 
Byrd: Handbook of ellipfcie integraís 

tor engineers and physiicists. 
Grossmann: Gründzüge der Aus-

gleichungsrechnung. 
Beszereztük antikvárúton a Jour

nal of the Mathematical Society of 
Japán Vol. 1—2. (1948—1951.) c, fo
lyóiratot is, mely olyan kérdéseket 
tárgyal, melyek az egyetemen folyó 
kutatómunka körébe vágnak. 

KÉMIA. 
Evans: Chimie et störucture crisíal-

line. 
FIZIKA. 

Matz: Anwendung des Aebniích-
keitsgrundsatzes in der Verfa-
hrenstechnik 

Hofímann—Sachs: Introductk>n to 
the tiheory of plasticity for engi

neers. 
Kammerer: Les propriétés mécani-

ques des solides réels et la théo-
rie de Félasticité. 

Fouillé: Physique des vlbratíons a 
Fusage des ingenieurs. 

Baker—Ryder—Baker M, A.: Tem 
perature measurement in enginee 
ring. 

Stoewer: Engineering thermodyna 
mics. 

Lewitt: Thermodywamics applied to 
heat engines. 

Hund: Materié als Féld. 
Peterson: Stress eoncentration de

sign factors. 
Proceedings 1953. Conference on 

Nuclear Engineering. 
KOHÁSZAT 
ÉS ROKONTERÜLETEK 

L'vovszkij: Szpravocsnoe rukovod-
sztvo mehanika metalluL'gicseszko-
go zavoda. 

Fel'dstejn: Obrabatüvaemoszt1 szta-
lej. 

Cookson: New metlhods for sheet 
metál worfc. 

Lüth: Planung und Bau von Hüt 
tenwerken. 

Naish—Clennel—Kingswood: Select 
metlhods of metallurgical amalysis. 

Chaussin—Hilly: Métallurgie. I-II. 
Stoughton—Butts—Bounds: Enginee

ring metallurgy. 
Keyser: Basic engineering metál-

fcrailfcjíezzeíek Ha... 
Emlékezzetek Rá, szeressétek, tanulmányozzátok Iljicset, tanító

mesterünket, vezérünket! 
Harcoljatok és győzzétek le az ellenséget, a belsőt és a külsőt -* 

mint Iljics. 
Építsétek az új életet, az élet új tormáit, az új kultúrát, — mi»t 

Iljics. 
Sose tagadjátok meg a munka apraját, mert apróból lesz a nagy 

— ez Iljics egyik legfontosabb hagyatéka. 
(Sztálin Leninről c. műből.) 

tánál" szebbet, minden nap meg
hallgatnám. Csodálatos, szinte nem 
emberi zene ez. Mindig büszkén, 
sőt talán naivan gondolom: ilyen 
csodákat hoz létre az emtoer.« Egy
szer Lenin társaságban Svédország
ba utazott és a vasúti fülkében egy 
Dührerről szóló német monográfiát 
lapozgatott. A fülkében ülő néme
tek megkérdezték, micsoda könyv 
ez. Aztán kitűnt, hagy semmit sem 
tudtak nagy művészükről. Lenin 
szinte ragyogott az örömtől és büsz
kén mondta. Deszmicskinetk kétszer 
is: "Nem ismerik saját nagyságai
kat, mi pedig ismerjük őket!" 

Leninnek egy másik jellemző vo
nása, hogy hitt a tömegek teremtő 
erejében, megvető magatartást ta
núsított mindazokkal szemben, akik 
felülről néznek a tömegekre. Innen 
Lenin fáradhatatlan tevékenysége és 
intelme: «Tanitand a tömegeket és 
tanulni a tömegektől!" 

Minden szó, minden kifejezés, bár
mily fenkölt is legyen az. szürkének, 
laposnak tűnik, ha "Lenint akarjuk 
jellemezni. Majakovszkij fejezte ki 
legszebben talán Lenin jellemének 
lényegét, amikor ásat mondta: «Min-
den emiberek közt legemberibb em
ber." 

AZ IFJÚSÁG FELADATAIRÓL 
Lenin rendithetetlenül hitt a tö

megek alkotó erejében. A társadal
mi változásokat csak a tömegekre 
támaszkodva tudta elképzelni. Óriá
si szerepet, tulajdonított Lenin e 
feladat végrehajtásában az ifjusá; 
nak is. «A kommunista társadalom 
megteremtésének igazi feladata ép
pen az ifjúságra vár — mondotta 
Lenin. — Ha mármost ebből a szem
pontból vizsgáljuk az ifjúság fel
adatainak kérdését, azt kell monda
nom, hogy az ifjúság feladatait ál
talában a kommunista ifjúsági szö
vetségeknek és mindenféle más if
júsági szervezetnek feladatait külö
nösképpen, egyetlen szóval lehetne 
kifejezni: a feladat — tanulni." 

Miért tulajdonított Lenin ilyen 
óriási jelentőséget az ifjúság szere
pének az uj társadalom felépítésé
ben és miért a tanulásban jelölte 
meg főíeladatát? 

Erre a kérdésre röviden azt vála
szolhatjuk, hogy az ifjúság testesiti 
meg azt az uj generációt, amely a 
legnagyobb részt veszi ki az uj tár
sadalom felépítésében. elsősorban 
életkoránál fogva is. De a feladat 
megoldásához nem akármilyen if
júságra, hanem elsősorban uj if
júságra van szükség, abban az érte-
leniben újra, amely képes e feladat 
megoldására. Ezért jelöli meg Lenin 
az ifjúság elsőrendű feladatát a ta
nulásban. Ezt a feladatot csak úgy 
oldhatja meg az ifjúság, ha elsajá
tít minden korszerű ismeretet, ha 
képes lesz a szocializmus eszméit 
készen, kapott, betanult formulákból 
olyan eleven erővé változtatni, amely 
egységbe foglalja közvetlen munká
ját, ha képes lesz a szocializmus esz
méit gyakorlati munkája vezérfona
lává tenni. Ezt pedig tanulás nélkül 
megvalósítani lehetetlen. Lenin nem
csak általában az ifjúság szerepének 

Monitort öven nagy jelentősé

get, de külön kiemelte a diákifjuság 
szerepét is. «A diákság az értelmi
ség legfogékonyabb része, amely 
mindennél őszintébben, hevesebben, 
s odaadóbban tanul, amelynek ré
szébe átmennek az uj rendről szer-
zett uj benyomások, amely ledobja 
magáról a régi, kapitalista előíté
letek köntösét és még szilárdabb 
kommunistákat, kovácsol ki soraiból^ 
mint régi nemzedékünk." 

Milyen szerepet is kell tulajdona 
képpen betöltenie a diákságnak a> 
szocializmus építésében? 

Az egyetemek, főiskolák, középis-
kólák, szakiskolák stb. — a gazda
sági és kulturális parancsnoki kaaf 
kialakítását szolgáló iskolák. Az or
vosok, a közgazdászok, a pedagógu
sok, a mérnökök, a statisztikusok, 3 
technikusok, a vegyészek, a mező
gazdászok stb. -i— valamennyien le
endő paracsnokai az uj társadalom
nak, a szocializmus gazdaságának és 
a szocialista kultúra létrehozásának. 
Nem lehet uj társadalmat építeni uj 
parancsnoki gárda nélkül, mint 
ahogy uj hadsereget sem lehet szer
vezni uj parancsnoki kar nélkül. En
nek az uj parancsnoki gárdának az 
előnye az. hogy nem a dolgozók ki
zsákmányolása céljából kell építenie 
egy maroknyi gazdag érdekében, 
hanem a dolgozók érdekében, a ki
zsákmányolók maroknyi csoportja 
ellen. Az a fő, hogy a főiskolai egye
temisták síto diákok — munkások és 
parasztok, párttagok és pártonkivü-
liek megértsék és tudatosan, lelki
ismeretesen be is töltsék ezt a meg
tisztelő szerepet. 

Lehetetlen uj nemzedéket és uj tu-' 
doniányos munkásokat olyan embe
rekkel kiképeztetmi, akik maguk 
nem akarják, vagy nem tudják el
sajátítani az uj tudományokat. Ezért 
jelöli meg Lenin az ifjúság fő íél-

I adatát a tanulásban. 
Az ifjúság általában, a diákiíjuság 

is csak úgy emlékezhet meg méltó
képpen Leninről, ha a lenini eszmé
ket magáévá teszi, ha úgy szereti a 
lenini eszméket, mint ahogy Lenin 
szerette az ifjúságot. 

Forduljunk ismét a költőhöz: 
«Lenin ma élőbb. 

mint azok, kik élnek, 
Ö nekünk a tudás, 

erő és fegyver." 
Bangó Anna 

tanársegéd 

nélkülözhetetlen az agitációs 
munkába* 
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Jó! ..átdolgozták" w 
A Szabad Ifjúság 7M5 április 17-i számában cikk jelent tneg „Sport-

•j-^yái építenek a miskolci egyetemisták" címmel. 
Ezt a cikket annak a tudósításnak alapján állították össze, amelyet 

a Szabad Ifjúság szerkesztőségébe küldtem! 
Meglepődve vettem észre, hogy a tudosiíásomat annyira „átdlogoz-

ták", hogy ez az átdologozás kifogásolnivalót hagy maga után. 
A legsúlyosabb hibára kívánok csak rámutalni. A cikkben ez áll: 

„Mindennap más-más csoport dolgozik..." Én ezt nem írtam és ez a 
valóságnak nem felel meg. meri pályaépítés csak szombaton és vasárnap 
van. Súlyos felelősség terheli a Szabad Ifjúság sportrovatának vezetőjét, 
vagy azt a. munkatársat, aki a cikkemet ilyen nagyvonalúan átdolgozta. 

IFJ. PÓKOS ISTVÁN 
* 

Amikor a „biztató Ígéretet" tett nem követi 
A 83. számú bolt — magasföldszint büffé •— panaszkönyvébe be

jegyeztem észrevételemet, hogy ;i péksütemény, tej kiszállítása késve 
történik meg. Ezért egyetemi hallgatóink, dolgozóink közül azok, akik 
n e m a menzán reggeliznek, legtöbbször az első óra u táni t ízpercben 
fogyasztják el a tejet, vagy a kiflit. Ugyanis a péksü temények és *üj 
kiszállítása sosem történik egyszerre. 

A panaszkönyvi bejegyzésre válaszolva a miskolci Élelmiszer
kereskedelmi Vállalat igazgatósága a következő levelet küld te a szer
kesztőségbe: 

, A 83. sz. bol tunk panaszkönyvébe te t t bejegyzésére válaszolva 
közöljük, hogy panaszát teljes mér tékben jogosnak tar t juk. 

Az 4gys temi hallgatók, illetve egyetemvárosi boltjaink péksüte
mény el látásában mutatkozó súlyos hibákról már korábban a bolt ve
zetőiétől, intézőjétől és az Állami Kereskedelmi Felügyelettől már ér te

ik. A szállító Sütőipari Vál la la tnál a szükséges intézkedést meg
tettük Sajnos, a Sütőipari Vállalat — megfelelő mennyiségű szállító
eszköz hiányában — még mindig nem tudja bol t jainkat teljes egészé
ben nyitásra ellátni péksüteménnyel . 

Megjegyezzük, hogy tárggyal kapcsolatban több esetben folytat
tunk beszélgetést 

a Sütőipari Vállalat tal és legut íbbi tá rgyalásunk a lka lmával 
biztató ígérete t k a p t u n k 

a r r a vonatkozóan, hogy a Szállító Vállalat meg fogja tudni oldani a 
szükséges péksütemény kiszállí tását az egyetemvárosi boltok nyi tásá
n a k időpontjáj. 

Nézzük meg azonban, mit m u t a t n a k a tények. Április 21-én: a t e 
jet fél tízkor, a péksüteményt tíz órakor és a kenyere t tizenegy óra
kor szállították ki. Április 23-án: a péksüteményt kilenc órakor, a ke
nyeret fél tizenegy órakor, a tejet pedig negyed t izenkettőkor, ebédre 
hozták ki egyetemi hal lgatóinknak! 

íme, amikor a „biztató ígéretet" a te t t nem követ i ! 
— P — 

a n ^ m ^ i 

A harag; napja — új színmű 
a miskolci Déryné-szin házban 

T)OR KÁLMÁN Kossuth-díjas 
irónk, akinek „Senki városa" című 
drámáját nemrég mulatta be a 
Nemzeti Színház — „A harag nap
ja" című drámája legjobb új drá
máink közé tartozik. A darab 1919. 
májusában játszódik le egy Salgó
tarján melletti kisvárosban. A kis 
városka rendkívüli, történelmi ese
mények izgalmas légkörében ég. A 
oiép fiatal államának belső és külső 
ellenség ellen kell felvenni a har
cot. A külső ellenséget az egyre 
közeledő cseh ellenforradalmi csa
patok jelentik. A belső ellenség: a. 
•városka volt urai, Máriássy Endre 
törvényszéki bíró és Varjagos ma
lomiul ajdowos vezetésével feg.i/r 

Üek a forradalmi 
erők ellen: Be a jobboldali 
szocdem Viznicz kárpitossegédet, a 
forradalmi törvényszék elnökét is 
és szabót ázsokat, gyilkosságokat 
hajlanak v 

Sós Ferencnek, a kommunista 
Hadbiztosnak nehéz feladnia van. 
igazságosait kell ítélkeznie a lelep
lezett összeesküvők felett, megtalál-

a helyes utat a baloldali túl.. 
a hajlamos Normái és n 

jobbaldali, végül, is aljas árulásba 
keveredő, gyáva Viznicz közölt. E 
annál nehezebb, inert a fővádlóit 
ílláriássy-fiúhoz rokoni szálak fű-

Sós Ferenc törvénytelen fia 
Máriássy Károly tanárnak, s így 
félU Máriássy Endrének. A 
feszült légkörű törvényszéki tárgya
lóit a csen ellenforradalmi csapatok 
betörése szakítja meg — az urak 
kerülnek felülre. Sóst börtönbe rc-

és embertelen kínzásokkal akar-
rábírní, hogy megakadályozza6 

munkások felkelését, Magda, Sós 
régi szerelme azonban elviszi a ve
szély hírét a munkásoknak s ezek-
nek, egyesülve a kommunista csa
patokkal, sikerül megfutamítani az 
idegen csapatokat, újra felszabadí
tani a városkát. 

Az igazi dráma a külső cselek-
yt az emberek belső éleiével 

szervesen összeforrva mulatja be. 
Sándor Kálmánnak azzal, hogy a 
történelmi eseményekben résztvevő 
emberek politikai, osztályharcét mű. 
vészien, egybekapcsolja a rokoni 
kapcsolatokból adódó feszültséggel, 
sikeriilt emberileg is közelhozni az 
akkori küzdelmes időket és nagy
mértékben felfokozni a történet 
drámaiságát. Hús-vér emberek tes
tesítik 'meg a- osztályharcot, ami
kor szembekerül a, tanár apa tör. 
•vényteten fiával, akivel harminc 
évig nem törődött, —' amikor fia 
éle'éért könyörög a> tanár felesége 
a cseléd!rngként elcsábított és el
felejti ti -nél —. amikor a. 
kot nyomdász Sós a jobb, 

új társadalomért küzdve leleplezi 
féltestvére, a feslett erkölcsi életet 
élő, ellenforradalmár Máriássy otrá 
összeesküvését. A tanár elítéli a 
vérontó osztályharcot, de megtörik 
Sósék vádjainak súlya alatt. Érzi, 
hogy bűnhődnie kell azért, hogy 
akaratlanul is az urak társadalmát 
szolgálta. Meg is bűnhődik, tulaj
don fiában megláthatja az urak 
romlottságét: fia a legforróbb per
cekben levet minden emberiességet, 
apját is eltaszítja magától. Jól 
•megrajzolt alakok a munkások ve
zetője, az örökké dudorászó Józsi 
bácsi vasön'tő, valamint a néppel 
együttérző Hanák hadirokkant köny
velő. Adós maradt a darab a haladó 
értelmiség ábrázolásával. 

PItOKAY ISTVÁN nagyon jó ala
kítási nyújtott a tántoríthatatlan, 
öntudatos kommunista vezető sze
repében, mely egyéniségének is jól 
megfelel. KOVÁTS TERUS termé
szetes, mélyen emberi játékával je
leníti meg a fiáért aggódó, de ön
tudatos munkásasszonyt (Sós nénit), 
aki inkább akarja fiát hősi halott
nak, mint gyáva, árulónak látni és 

beszéli rá az árulásra, bár ez-
megmentheiné. 

A darab jó előadásáért dicséret 
illeti meg az együttes nr.nden tag
ját, akik ezzel a darabbal kívánták 
méltón megünnepelni a nagy Lenin 

ésének 85. évfordulóját. 
-st-

EGYETEM1 HiBEK 
— ÁPRILIS 18-ÁN, hétfőn az 

egyetem Oktatási Bizottsága ülést 
tar tot t , melyen az oktatói ka r leg
közelebbi ideológiai konferenciáját 
készítették elő. Ez a konferencia 
fogja megvitatni a pár t Központi 
Vezetőségének legutóbbi határozatá t 
is. 

* 
— ÁPRILIS 20-AN, szerdán tan-

terv-fe!ülvizsgáló karközi é r t e k e i t 
volt egyetemünkön. Az értekezlet, az 
oktatási rektorhelyet tes elnökiedével, 
a négy kar képviselői: Gyulai Zol
tán, Pa t t an tyús A. Imre , Petrich 
Géza, Sébor János öékának jelen
létében, az a laptárgyak okta tásának 
koordinálásával foglalkozott. 

* 
— ÁPRILIS 21-ÉN, csütörtökön 

egyetemi tanácsülés volt. A tanács
ülésen magjelentek a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
képviseletében Kádá r László rektor 
va lamint Szarvas Pál és Ká lmán 
Béla dékánok. A debreceni vendé
gek a tárgyalás folyamán igen sok 
hasznos tanáccsal segítették egyete
m ü n k problémáinak megoldását . 

• 
— EGYETEMÜNK központi kul -

túregyiit tese április 23-án este két
órás műsor t arlott a Helyőrségi Tiszti 
Klubban. Különösen kiemelkedő tel
jes í tményt nyúj tot tak a tánc- és 
színjátszóeseport tagjai, akiket a kö
zönség nagy tapssal jutalmazot t . Az 
egyetemi DISZ-bizottság ezúton kö
szöni meg az e lvtársak jó munká já t 
és a kul turál is seregszemle elődön
tőjén sok sikert k íván. 

A Mi Egyetemünk szerkesztősége 
Farkas József elvtársat , a Mechani 
ka tanszék ad junktusá t az egyetemi 
újságban kifejtett lelkes munká jáé r t 
könyvjuta lomban részesítette. 

S P O R T 
KÉZILABDA 

Haladás—Kinizsi 21:5 
Egyetemváros—Ózd 11:11 

Mindket tő megyei kispályás b a j 
noki mérkőzés volt. 

Jelenleg a bajnokságban első a 
Haladás , s ötödik az Egyetemváros 
csapata. 

RÖPLABDA 
^Április 17-én megkezdődtek a Te

rületi Bajnokság küzdelmei. 
Első forduló: 

M. Törekvés—M. Haladás 3:1. 
A jó mérkőzésnek ígérkező talál

kozót a kedvezőtlen időjárás erősen 
befolyásolta. Az át lagosan mozgó 
játékosok közül Joós muta to t t jobb 
játékot . 

A második fordulót az egyetem
városi pá lyán já tszot ták le. 

ASZTALITENISZ 
Megyei csapatbajnokság: 

M. Vörös Meteor—Haladás 11:8 
Haladás—Özdi Vasas 11:1 
Haladás—Ózdi Szpar takusz 11:2 

Városi csapatbajnokság: 
Haladás—Di. Pap í rgyár 11:2 
Haladás—Di. Vasas 11:8 
A húsvétkor rendezet t I II . osztá

lyú egyéni bajnokságot Kővár i J ó 
zsef nyer te . 

VIVAS 
Március 17-én a M. Haladás vívó

szakosztálya országos III . osztályú 
kardversenyt rendezett . A versenyen 
egri. miskolci és diósgyőri sporto
lók vet tek részt. 

A döntő e redménye : 
1. Juhász L. (Di. Vasas) 6 gy. 
2. Radimecky L. (M. Haladás) 

6 gy. 
3. Várnai Tibor (M. Haladás) 5 gy. 

* 
Haladás II.—Lillafüred 3:3 (2:3) 
A k ismére tű és rossztalajú pályán 

1 Haladás fölénye jellemezte a mér
kőzést. Sok esetben szépen és öt le
tesen játszottak a fiuk. Já tékukon 
azonban meglátszott a jó csapat
m u n k a hiánya. 

Zeneszó a tárnán tűi 
•"Csak tel t pohár ra l szép az élet, 
Igyunk, vigadjunk, r a j t a há t . 

De játszi ú e d w e l szórjuk széjjel 
fi. kedélyek sötot hadá t 

No nem valódi tárná
ról van szó, hanem csak 
arról, amelyiket — jel
képként — szombaton 
este, a VI-os diákszálló 
bejáratánál építettek. 

ácsolat gerendáján 
sárga fénnyel lobog a 
bányászlámpa lángja és 
tompa fénye simogató-
an öleli át az alatta el
helyezett fekete gyé-
mán Idarabokat. A be
járat fölött a régi bá
nyászjelszó: Jó szeren
csét! Mintha igazi bá
nyába mennénk — úgy 
tűnik. De a csendesen 
kiszűrődő muzsika bi
zonyítja, hogy a „tár
nán, túl" jókedv ural
kodik. A II. éves ba
ri íjászok tartják bál ju
hai.t 

A táncterem egyik 

oszlopán — a be járat fal 
szemben — a fentebb 
idézett puskini jótaná-
csot olvashatjuk. Nem 
kell különösebben bizo
nyítani, hogy a megje
lentek nagy százaléka 
megfogadta ezt a való
ban jó jótanácsot. 

A büfé melletti kis 
szobában jókedvűen da
lolnak a fi'ik. A tánc
teremben, arcukon bol
dog mosollyal suhannak 
a párok és a „klubtera. 
Szón" elégedett mamák, 
lányok, akik a tánc fá
radalmait pihenik ki-
partnereikkel, szolidan 
koccintanak az ismer
kedés örömére és arra. 
hogy az új viszontlátás 
remélhetőleg hamaro
san bekövetkezik. 

Éjfélkor. ssívböljövo. 

(Puskin) 
érzéssel száll a bá
nyászinduló dallama, 
majd a „Gyért yafény-
keringő" lassú ütemére 
— gyertya világ ítv/s mel
lett, — meghatottan tán
colnak a jövő bányász
értelmiségei. 

Elejétől végig jó volt 
a hangidát, szinte kifo
gástalan a rendezés. 
Nagyon kár, hogy né
hány esetben — külö
nösen azok, akik több
ször megnézték a po
hár fenekét — elveiet
ték m sulykot. 

Amikor megjelenjünk, 
a bányászköszön téve1 

fogadtak bennünket. Mi 
is ezzel búcsúzunk. Jó 
szerencsét! — leendő 
bányamérnökök, 

K* J. 

Q DISZ II. kongresszusának tiszteletére 
A DISZ II. kongresszusa tisztele

tére megrendezésre kerü l a Haladás 
Sportegyesület spartakiádja. 

A ' s p a r t a k i á d célja: 
A DISZ II. kongresszusának méltó 

megünneplése. Ugyanakkor az i s 
hogy a kongresszusra való felkészü
lést és alapot szolgáljon az V. Vi
lágifjúsági Találkozóra. 

Feladata továbbá az alapvetően 
fontos spor tágaknak egyetemünkön 
való népszerűsítése és a bajnoksá
gokban nem szereplő egyetemi ha l l 
gatók és dolgozók sportolásának biz
tosítása. 

A spartakiád . há rom tokon lesz 
megrendezve: 

I. sportköri spar takiád 
II. területi spar takiád (május 

14-én Debrecenben) 
III. spar takiád országos döntője 

május 22—23-án Budapesten) 
A sportköri spar takiádon szereplő 
versenyszámok: 
a) Torna : alapfokú csapatbajnok

ság. 
b) Atlé t ika: 100 m. 400 m. 800 m 

síkfutás. Távgyaloglás, súlylökés, 

„Erős embere x 

k ispuskával 25 

magasugrás , távolugrás, 4x100 m 
váltófutás. 

c) Úszás: az úszószakosztályba,! 
ne mszereplők részére: 50 m tetszés 
szerinti úszás, 10x50 m váltó, tetszt's' 
szerinti úszással. Úszószakosztályban 
szereplők részére: 100 m mell-, 
és hát , 10x100 m váltó. 

d) Kerékpá r : közhasználatú gépe* 
ken 15 km távon. 

e) Súlyemelés: 
sportja". 

f) Sportlövészet 
m- re 5 lövés. 

g) Labdajá tékok: labdarúgás 
sár labda, röplabda, kézilabda 
lyambajnokságok formájában. 

A spar takiádon résztvehet minden 
egyetemi ní l lgató és dolgozó. 

A sportköri spar takiád első helyt -
zettei elnyerik az „Egyetem Bajno
ka" címet és az ezzel j á ró je lvényt 
és oklevelet. 

A terület i spar takiádon ugyanezek 
a sportágak szerepelnek, míg az or-
szagos spar takiádot tornában, a t lé-
t ikában és kerékpárban rendezik: 
meg. 

', k.0_ 

Labdarúgó élet 
A labdarúgás egyetemünkön Is a 

legkedveltebb sportág, még az öre
gebb generáció tagjai előtt is. Szép 
számmal rúgják a focit hallgatóink 
is. Közel 150 hallgató futballozik 
rendszeresen az egyetemi zöld me
zőkön. Közülük sokan szerepelnek 
a Haladás minőségi csapataiban is 
Mégis egyesek visszahúzódnak a ver
senyzéstől, vagy más egyesületben 
já tszanak, vagy egyáltalán nem is 
já tszanak. I lyenek pl.: Csabai László, 
Gyur ica József stb. 

A Haladás há rom csapatot szere
peltet. A városi I., II. osztályban és 
ifjúsági bajnokságokban. Az I. osz
tályban 14 csapat küzd az NB H-be 
való jutásért . Eddig ebben a m e 
zőnyben a Haladás nem tudta meg
állni a helyét. Hat mérkőzésből 1 
győzelem, 2 döntet len, 3 vereség a 
mérli 

gyenge szereplés okait a követ
kező tényezőkben lehet megjelölni: 

1. Az első osztályban szereplő 
mas csapatok játékosaival szemben 
a mi já tékosaink — az ellenfél 
szerint is — szép játékot muta tnak , 
de n e m jut e re jük a befejezéshez. 
Ál ta lában a játékosok erőnléte 
gyengébb, min t ellenfeleiké. 

2. Egyetemváros még n e m 
delkezik olyan labdarúgópályával , 
mellyel szemben a minőségi igé
nyek is kielégülnének. 

3. A játékosok ál ta lában különböző 
időben jelennek meg edzésen. 

4. A játékosok csapatszelleme 
nem kielégítő. Nem érzik egymáshoz; 
való tar tozásukat , a sportkör és az 
egyetem iránt kevés felelősséget 
éreznek. 

Labdarugóink törekvése csak .egy 
az idény végéig annyi ra fel

javulni, hogy bent marad janak a vá
rosi I. osztályban. Ez elsősorban a 
labdarugó szakosztály tagjain mú
lik. Nem kis mér tékben segítene a^ 
is, ha a szurkolók is megfelelő tá-< 
mogatásl adnának . 

Haladás—Postás 3:1 (3:0) 
Csapatunk lényegesen jobban 

szőtt, mint az eddigi mérkőzésekem 
A némileg új csatársor jónak bizo^ 
nyúlt . Nem háru l t sok m u n k a a 
hátvédekre , mer t a csatárok tud ták 
tar tani a labdát. Ezzel a mérko 

rosi I. osztályben az e'sii 
győzelmét szerezte meg a Haladás . 

Allé l i l i ít 
A Haladás a t lé t ikai szakosztálya 

f. hó 13-án rendezte meg az idei 
sportköri mezei bajnokságot 3000 
méteren. Eredmények: ' 

1. Főző (Bányászkar). 
2. Makk (Gépész). 
3. Pa tak i (Kohász). 
4. Kovács (Kohász). 
5. Farkas (Bányász). 
6. Balatoni (Gépész). 
Csapatban: 1. Bányászkar , 13 p . 
17-én a Diósgyőri Vasas 5000 m-en 

országos versenyén Főző Is tván 
16:35.8-as idővel a h a i m a d i k helyen 
végzett. 

20-án, szerdán rendezték 
Miskolc város mezei futóversenyé'., 
melyet a Haladás csapata nyer t meg. 
(Főző, Makk. Farkas.) Az egyéni 
versenyben 2. Főző, 3. Makk, a táv* 
5000 m volt. 

Megyei bajnokság: 
24-én kerül t lebonyolításra, SS 

tén 5000 m-es távon. 
Csapatunk ez a lkalommal 2 pont J 

ta l a Lenin Kohászati Művek csapa-
ta mögé szorult. 

véni versenyben 2. Főző, 4, 
Makk. 

\ \/iUá*n \ 
I. G /A, I. G / B alapszervek fali

újságai hosszú idő óta vágyakozva 
vár ják a cikkeket . De nem sokáig 
kell várniok, mer t az alapszervek 

vezetősége gondoskodik arról , hogy 
a DISZ-munká t megjavító a hiány
zókat kipellengérező cikkek kerül 
jenek a fal iuiságokra. Ugye. így 
lesz, e lv társak? 

FC^r-ÖSw] 

re ké rünk választ, vagyis a r r a hogy 
miér t bontják le az ál lványokat * 
kőlapok felrakása u tán? Nem lehet
ne a vakolást is elvégezni egy áll
ványozással Várjuk a választ. 

Nem kell azt gondolni, hogy ezt 
a t i lalmat megszegik! Pedig a ládá
ban van m á r annyi papírhul ladék 
és szemét, hogy többet nem tudnak 
belerakni . Ugy látszik, a takar í tók 
a r r a várnak, hogy valami esoda kö
vetkeztében a szemét .kimászik" a 
ládából!? Ezért kezdésként gondolái
ban a következőket írjuk n szemed 
tcsláda oldalára: dönteni szabad! Mi
nél előbb, anná l jobban esik a büfé 
előtt elfogyasztott reggeli! 

Örömmel lát juk, hogy megkezdték 
a diákszállók tatarozást munká la 
tai t . Azonban il letékesektől a miér t -

A Ml EGVFTF.MPNK 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottsáfr 

Felelős szerkesztő: ifj. Pókos Is tvaü 
Miskolc. Egyetemváros 

Felelős kiadó: Csépányi Sándor 
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Felelős nyomdavezető: Koszti liajoa 



A RAKO/l_AVfryA/ NEHÉZIPARI AVÜl/ZAKt E&YETEM P Á R T B I Z Q T T / Á G X N A K " 

"REVOORATVÍ /ÁNAK bl/Z-BiZOU/Á^ÁNAK, É/ iZAKJZER VEZETI BtZOTOA&ÁKAK LAP3ÁT 

Hí, évfolyam — 9. szám ARA 40 FILLÉR ^fisko'v 195S. máiu*» 12 

í^úifid&lai&k a ktkm&i 
A napokban, naptáramban lapoz. 

1 ^ x gatva kis feljegyzés ragadta 
meg figyelmemet: löíi május 9, a 
fasizmus felett araiolt győzelem 
napja. Igen. Ezelőtt tíz esztendővel 
utolsót dörrentek nz ágyúk Európá
ban', elliallgáttajs a kattogó gépfegy
verek: a béke győzedelmeskedett 
a, háború felett. 

Emlékszem, ezelőtt tíz ere is ilyen 
meleg tavaszi este volt. Apám, Szer. 
gcj és én kint ültünk . az udvaron, 
a mikor a sötét égboltozatra arany, 
kígyóként kúszott fel egy rakéta. 
Egy, kettő és sok-sok még azután. 
V< ni. tudtam mit jelent mindez, s 
ekkor hallottam először ezt a szót: 
ir'r. Es megérleltem. Megértettem, 
mert, ez a szó ,,béke" minden nép 

ii Ivén egyet jelent: nincs vérziva
tar, nem süvöltenek a bombák, vala. 
mi megfoghatatlan érzés iölli cl az 
emberi. Azóta tíz esztendő telt el. 
Eltűntek a romok, új házak, új gyá
ruk, új városok emelkedtek körülöt
tünk. Megpezsdüli az alkotó élet, 
gyümölcseit mindannyiunk számára 
hozzáférhetővé téve. Boldogok, igazán 
boldogok lettünk. Ügye emlékszel 
még az óváhélyek rettegésteli könyör
telen életére? Megborozongsz, amikor 
talán legjobb barátod véres tetemére 
gondolsz, akit a háború szakított el 
szeretteitől, az éleitől. Ezen a napon 
uzonboM emlékezz! Éljenek elmédben 
elevenen ezek a képek, mert csak így 
tudod megérteni a béke jelentőségét. 
Gondolj szerelmesedre, felesegedre és 
öszhajú anyádra, mert csak így tudod 
rnr.gértpni mi a béke. Lásd a szabad, 
boldog nép építő, teremtő erejét, az 
új lakásokat, mélyekbe boldogan kői. 
főzik be az új pár. az új gyárakat, 
•melyekben, korszerű gépek •mellett 
egészségig fcétüVményék között dolgo
zik a munkás — és érzed majd: ez 
a béke. Emlékezz! Emlékezz, mert 
•nap mint nap olvashatod nz újság
ban, hogy esztelen gyilkosok szövet
keznek a béke. az élet ellen, dög
keselyűként prédára éhesen. Ügye még 
nem felejtettél? 

Engedd meg kedves olvasóm, hogy 
idézzek Róbert A. Lewisnek, az első 
atombombát ledobó pilótának múlt 
évben a „New-York Journal and 
Amerikán" tudósítójának adott nyi-
latkozatábóh 

„ . . Reggel 8.15-kor érkeztünk Hiro
sima fölé. Nagyon szép város volt. 
A lakosság munkába indult, ahogy 
lepillantottunk, kivehettük az utcák 
forgalmát, a trolibuszok, teherautók 
sorait, a gyalogosok csoportjait. .. 

Amint a bombát kioldottuk, a re
pülőgép súlyveszteség miatt hirtelen 
nagyot ugrott. Teljes sebességgél szá
guldottunk előle és két perc múlva 
hátrapillantottunk. 

A város eltűnt, nem volt több 
trolibusz, nem volt teherautó, gya
logjárók sem voltak. A város felett 
hatalmas lángcsóva csapott fel. A 
tűz gyorsan nyelte a kilométereket, 
a lángok belekaplak a szomszédos 
dombokba. Hirtelen eszembe ötlött 
valami: mind. a tizenegyen életben 
maradtunk, de száz- és százezer em
beri lényt pusztítottunk el. Ezek az 
emberek valószínűleg nem voltak 
sem rosszabbak, sem jobbak, mint 
én." 

Wgy történt. Ennek is csaknem 
tíz esztendeje, hogy többszáz

ezer ember életét oltotta ki egy új, 
borzalmas fegyver, az atombomba. 
S most annak tökéletesített formájá
val fenyegetnek bennünket. Tíz évvel 
a béke győzelme után ismét vannak 
olya.nok, akik üztetük, „fellendítése" 
érdekében emberek millióit gyilkol
nák meg. Azt akarják, hogy az anyák 
meghalni lássák gyermekeiket, hogy 
a szerelmesek örökre elváljanak, el
haljon ajkainkról a boldog kacaj, s 
helyei adjon valami borzalmas, né
pek temetését jelentő gyászmelódtá.. 
nak. Mi, akik életünket az alkoiás. 
nak, népünk jólétének, hatalmas ter
veink vatóra.váltásának szenteljük — 
békét akarunk! Békét akarunk, de ez 
még nem elég. Nekünk cselekednünk 
is kell. • Még többet kell tennünk a 
békéért, fokozni eredményeinket, gya
rapítani erőinket, hogy visszaretten
jenek a kalandorok. Emlékezzünh 
gondolkodjunk és cselekedjünk! E. 
figyelmeztet bennünket ez a 
mely a történelem lapjain 
emléket hagy azoknak, akik életüket 
adták a népek boldogságáért, békés, 
alkotó életükért, 

ifj. TORNYOS FERENC 
I. gépészmérnök halig. 

A MI KÜLDÖTTÜNK 
NÉHÁNV HÉT MÚLVA összeül 

a DISZ II. kongresszusa, hogy meg
határozza ifjúsági szövetségünk fel
adatai t , hogy ér tékel je ifjúsági szö
vetségünk munkájá t . Ez a kongresz-
szus nagyjelentőségű lesz a magya r 
ifjúság életé:ben. A DISZ létrejötte 
óta, sok nehéz m u n k á b a n vezet te a 
magyar ifjúságot a pár t mellet t , sok 
nehéz feladatot oldott meg s ikere
sen. Most új feladatok, uj ha rcok 
előtt ál lunk. Munkás , parasz t és ér
telmiségi fiatal u j , harcos te t te i re , 
erőfeszítéseire van szükség. A DISZ 
II. kongresszusára if júságunk leg
jobbjait küldi el: a m u n k á b a n , ta
nu lásban élenjáró f iatalokat , jó 
m u n k á t végző, áldozatkész, harcos 
DISZ-vezetőket. Elküldi minden 
DISZ-kollekt iva a küldöt té t és ú t r a 
valót ad neki . Munkás - és pa rasz t 
fiataljaink termelési s ikereinek, a 
pá r t mellett i kiállás tet teinek, győ
zelmes munkave r senyek e redménye i 
nek jelentéseit küldik út ravalóul . 

A BORSODMEGYEI kü ldö t tvá -
lasztó értekezlet küldöt tévé válasz
tot ta Nagy Is tván élvtársat , egye
temi DISZ-'bizottságunfc szervező
t i tkárá t Borsod megye küldöt te i kö
zött ő fogja egyetemünket képvisel
ni az ifjúsági szövetségünk kon
gresszusán. Nagy Is tván elvtársait, 

vagyis Nagy Pistát egyetemünk min
den hallgatója ismeri. , ,örökmozgó" 
DISZ-vezető, aki minden alapszerv
hez eljut, akihez sokan fordulnak, s 
aki sokakhoz fordul. Parasztfiú. A 
felszabadulás adta meg a lehetősé
get neki is a tanulásra , mint sok 
rnás fiatalnak Nagy Pista él* ezzel 

a lehetőséggel, de többel is tett en
nél . Korán beáll t az ifjúsági veze
tők sorába s áldozatkészen dolgo
zott közös célkitűzéseink valóravál
tásáért . Sokan vannak, akik példát 
vehe tnének tőle, hogyan, kell fárad
ságot, nem ismerve dolgozni közös 
célokért, ifjúsági szövetségünk eied-
rnényesebb munkájáér t . Sztálin elv

társ mondotta a szovjet ifjúsági ve
zetőknek, hogy a tanulást és a tá r 
sadalmi munkát összeegyeztetni ne-
néz feladat, de hozzátette: „mióta 

ek a kommunisták a nehéz fel
adatok -lói?" 

NAGY ELVTÁKS kommunista , 
4 éve már . hogy a párthoz tartozik. 
Nagy István a kongresszuson a mi 
nevünkben a Rákosi egyetem DISZ-
tagjai nevében fog beszélni, nekünk 
kell őt útravalóval el lá tnunk. Mit 
adjunk neki 9 Eredményes munkánk 
bizonyítékait adhat juk csak. Ugy 
kell dolgoznunk, s ez becsületbeli 
ügye minden DlSZ-tagnak, hogy 
eredményes vizsgákról, szép vizsga
átlagokról, szilárd fegyelemről, po
litikai egységről adhasson számot a 
kongresszuson. Hogy ez igy legyen, 
még kell egyet s mást tenni a lap
szerveinkben Nagy István e lvtársa t 
a DISZ KV oklevelével jutalmazta* 
eddigi jó munkájáér t . Bízzunk ben
ne, hogy ez a nagy megtiszteltetés; 
hogy kongresszusi küldött lett. to
vábbi még eredményesebb m u n k á r a 

ösztönözni Valamennyiünknek 
feladata, hogy úgy tanuljunk, dol^ 
gozzunk a jövőben, mintha szemé
lyesen kellene a kongresszus előtt 
számot adni munkánkról . 

Tudományos diákkörünk I. díjat nyeri 

lik, p 
nap, I ménysegere 

örökéletű 

Képek a máius elsejei felvonulásról 

<>n az Egyetem 

| AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTÉ
R I U M és a DISZ Központi Vezető
cége a Tudományos Diákkörök I. 
p r s z á g o s Konferenciáját h a z á n k fel-

zabadulásának 10. évfordulójla tisz-
eietére ápri l is 20—22-ig rendezte 

meg. Ezen a konferencián a vidék; 
egye temek is képvisel te t ték m a g u 
kat, így köztük egye temünk is. A 
metallográfia tanszék mellet t m ű 
ködő tudományos d iákkör tagjai „A> 

itán hatása az acél másodlagos Ke-
c ímű alőadással k é 

szültek fel a konferenciára. A ros-
E'iny, amelyben f ia ta l ja inknak in-
Sulni kellett , nagyon erős volt. 19 

fcéle szakkonferencián egyetemi t ana -
l t o k elnökletével 108 önálló tudomá-

W o s t anu lmány t v i t a t t ak meg. Meg
becsülés t és el ismerést szereztek a 
t i á k k ö r tagjai egye temünknek azzal, 
••hogy lelkiismeretes m u n k á j u k ered
ményeképpen a négy d a r a b 1000 fo
r intos első díj közül egyet elhoztak. 

Szönyi Gábort, a metal lográfia 
. nszék adjunktusát , e kimagasló 

•-:dményt elért Tudományos Diák-
"u- vezetőjét kér tem meg. hogy Is-

nertesse azt a lelkes m u n k á t , amely
nek eredményeképpen sikerült öreg
bíteni egye temünk hírnevét . Szönyi 
Gábor elvtárs a következőket mon
dotta: 

„Ez a diákkör, amely ilyen nagy
szerűén szerepelt, 1954 őszén alakult 
meg, . A diákkör első témája nem a 
pályadijat nyert előadás volt. Fon
tosnak tartottam, hogy mielőtt na
gyobb munkához fognának hozzá j . 
diákkör tagjai, elmélyüljenek a 
tárgykörben és gyakorlati tapaszta
latokra tegyenek szert. Múlt év 
őszén elkezdett munkánk jeladatául 
azt tűztem ki, hogy egy ötvözetlen 
acél ausztelit szemnagyság változá
sát vizsgáljuk meg és ennek hatását 
a mechanikai tulajdonságokra. Eb
ben a kisérletsorozatban a kiválasz
tott acélt különböző hőmérsékleten 
izzítottuk- utána mikroszkópon mér
tük az ausztelit szemnagyságot. Az 
előre elkészített, azonos hőmérsék
leten izzított, ütőpróbákon mértük 
az ütőmunka váltcr.ását. Eredménye
inket összehasonlítottuk Bain 1938-
bav publikált diagrammjával és azt 
azzal jól egyezőnek találtuk. A pró
batest készítési hőben való kezelés, 
mikroszkópos és töretsorozattal való 
összehasonlítás alapján megejtett 
vizsgálat és az Utómunka vizsgála
ta egybekapcsolódva a diákkör tag
jainak elméleti aya' :rlati isme
reteit bővítették. Ezek után vállal, 
köztünk arra a feladatra, hogy a 
Tudományos Diákkörök Országos 
J<'on-fprenciájára, egy előadással fel-
készüliünk. A konferenciára „A Ti
tán hatása az acél másndlaoos ke
ménységére" című előadással készül
tünk feí. Es a tárgykör kmpcsotődtk 

a metallográfiai tanszék kutatómun
kájához cs -annak egy szei ves részét 
képezi. A feladat megoldásában a 
következő hallgatók vettek részt: 
Gruber Imre, Kocsis István, Horváth 
Géza, Reményi Éva. Tóth Klára, 
r.'íórícz Imre IV. éves kohómérnök-
hallgatók. A Tudományos Diákkör 
minden tagja kivétel nélkül lelkiis
meretes és becsületes munkát reg
lett. A kitüntetésben,, amelyei a Tu
dományos Diákkör kapott, a diák
köri munka értékét látom és most 
mér világossá válhat mindenki előtt, 
hogy diákköri munkát lehet végez
ni és ez az eredmény kell, hogy hall
gatóinkat ösztönözze a diákköri 
munkában való részvételre. 

Bízom benne, hogy ezt az ered
ményt még további eredmények fog
ják követni a miskolci egyetem di
ákkörei részéről." 

í m 

„Izgalmasan vártuk azl a pillái 
natot, amikor a mi előadásunk kö
vetkezett. Az előadást „kívülről'* 
akartam elmondani, ez még jobbam 
zavart, mert köztudomású, hogy egy 
kezdő előadónak, még jegyzetből ol
vasva is nehéz az előadását nagy 
nyilvánosság előtt, megtartani. Úgy
hogy az előadási „felesen" tartottam 
meg, vagyis egyes képek levetítesz 
után. amikor a villanyt felgyújtott 
ták. támaszkodtam a jegyzetfüzetem-1 

re. A mi előadásunk volt az utolsói 
ezzel zárult, a gépészkari konferen
cia. Eredményhirdetésnél tudtuk 
meg meglepetésszerűen, — amikor 
felolvasták, hogy a miskolci Ró.kosi 
Mátyás Nehézipari Műszaki Egye
tem 5 hallgatójának tudományos di
ákköri dolgozatát első díjban. 1000 
-forint pénzjutaionban résTesíieité' — 

Gruber Imre es Kocsi s Is tván i\. kohászmernökhallgatók, akik 
az I. pályadíjat nyert diákkört képvisel ték az országos konferencián. 
1. éves gépészek a spor tpálya épí tésén. 

A Tudományos Diákkör képvisele
tében Gruber Imre és Kocsis István 
utaz tak fel Budapestre . Az előadást 
Gruber Imre tar tot ta , Kocsis István 
pedig az előadáshoz szükséges képek 
vetítését végezte. A diákkörnek 
minden tagja megérdemelné , hogy 
megszólaltassuk az újságon keresz
tül, azonban én mégis úgy döntöt
tem, hogy Gruber Imrét keresem fel. 
aki az egész munkából a legnehe 
zebb. a legnagyobb részt vállalta 
magára . 

Amikor a K 404-es tankörbe be
léptem, azonnal lá t tam az arcán, 
hogy nem szívesen beszél eredmé
nyeiről. Gruber elvtárs csendes, sze
rény ember, aki nem szeret sokat 
beszélni. — Hogy sikerül t az elő-

l a ö á s ? — teszem íed neki a kérdést. 

hogy a négy első díj közül egyet si~> 
került nekünk elhozni." 

IV. éves kohászaink a diákköri 
munka területén is példát muta t tak . 
Feltétlenül szükséges, hogy e példa 
eredményeképpen egyetemünk hall
gatói minél nagyobb számmal kap
csolódjanak be a Tudományos Diák
körök munkájába . Tanszékeink. a 
metallográfiai tanszékhez hasonlóan, 
megadnak minden támogatást a 
munka sikeres elvégzéséhez. 

Üdvözöljük Gruber Imre. Kocsis 
István. Horváth Géza. Reményi Éva, 
Tóth Klára, Móricz Imre IV. éves 
kohómérnök-hai lgatókat , az első pá
lyadíjat nyer t Tudományos Diákkör 
tagjait és k ívánnunk további sikere
ket munkájukhoz. 
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Qfátháimk a D/S/ U. bfuweé&usúáké&üt 
A LEGUTÓBBI taggyűlésünkön 

a vezetőség beszámolója különösen 
két, nagyon egelő kérdéssel foglal
kozott. Az egyik röviden úgy fo
galmazható meg, hogy nagyon le
romlott az utóbbi időben a tanul
mányi fegyelem. 

Bizony, ezt évfolyamunk minden 
becsületes tagja sokszor érezte. 
Előfordult például, hogy a G 203-as 
tanulókör csütörtök délután szer
kezeti anyagok tech. gyakorlatán 
I—2-ig még alig volt ott a tanuló
kor fele. a következő m a t e r , 
gyakorlatra pedig csak úgy beszál
lingóztak a tanulókör hallgatói. 
SeÉ tanulókörből pedig mar 
sMrotnáriuBi előtt e l tűnnek az em-
ísstsk. Nagyon sokszor szégyenkezett 
még rendbontó társai miat t évfo-
'.'•amunk a szerdai szerkezeti 

•leadáson, vagy a CSÖtörtöli 
marxista előadáson. Ezekről az 
érákról sokszor 50—Sü között já r t 
a hiányzók száma. 

I-M voltak ezek az e lv társak? 
— Senki se tudta! — Senki se el
lenőrizte! A dékáni felelősök nem 
tartották kötelességüknek. h.3"y 

megállapítsák, kik is vannak távol. 
A DISZ-vezetőség pedig szinte 
aludt. Még DISZ-csoportí'elelósök 
is azt vi tat ták, hogy nem lehet 
ezt megváltoztatni , így van ez 
rendjén. 

A MÁSIK KÉRDÉS összelő 
előbbivel, mégis újdonsággal bír. 
A beszámoló így fogalmazta meg: 
..Évfolyamunk egyi ••akból 
nagyon a sokévi átlag alat t maradt 
tanulmányi e lőmenetel- szempont
jából." Sajnos, ennek is igen ko
moly oka van, még a szárr 
orec'mények értékelésénél is. Kié
gendő, ha csak a G 204-es t: 
kör h á r o m minősíthető fizika zárt
helyijét emiitjük. 

A kérdés ezekután az, hogy mi 
is ennek az oka? Ki a felelős ezér t? 
A válasz talán az lehet. a', egész
séges, kollektív, jo : szel
lem helyébe egy rossz került feiai-
rc, a rn i ellen a DISZ felvette ugyan 
a h*reot, de nem elég 
Elnézte m igazolatlan hiányzást: 

a DlSZ-vezetö a bará tnak , a 
dékán; felelés s kollégának, 

koma 2 komának . 

A taggyűlés igen erélyesen ei 
ítélte évfolyamunk kisebbségének 
ezt a megengedhete t len kilengését 
éa határozatot hezeü , hogy a há t 
ralévő időben megszüntet i — ha 
kell, adminisztrációs eszközökkel 
— a rendbontók a k n a m u n k á j á t és 
megvédi az egész egyetem előtt a 

51. éves gépészek becsületét. 
ÖRVENDETES TÉNY, hogy ar

ról számolhatok be, nagyot csök
kent a hiányzók száma az elmúl t 
héten a kr i t ikus előadási órákon. 
Az utolsó zár thelyikre való készü
lés lendülete pedig remélhetőleg 
megoldja a tanulmányi muiiKa 
problémáit és jó előkészületet 
nyújt a nehéz vizsgaidőszakra. 

Ha sikerül a II. éveseknek be
tartani és tet tekkel megvalósítani 

al fontos pontjait, akkor 
valóban jóíanulással és a íegye-

.ilárditásval készülünk a 
DISZ i i . kongresszusára, 

KISS LAJOS 
G/203. 

Június 15-én kezdodífc a DISZ II. kongresszusa 
A DISZ Központi Vezetősége a Dolgozó Ifjúság Szövetségének má

sodik kongresszusát 1955 június 15- re hivja össze. 
A kongresszus napirendje: 
1. A DISZ Központi Vezetőségének beszámolója. Előadó: Szakali 

József, a DISZ Központi Vezetőségének első t i tkára . 
2. A DISZ feladatai a falusi ifjúság között. Előadó: Gosztonyi J á 

nos, a DISZ Központi Vezetőségének t i tkára . 
3. A DISZ Szervezeti Szabályzatának módosítása. Előadó: Molnár 

János, a DISZ Központi Vezetőségének t i tkára . 
4. A Központi Vezetőség és a Központi Revíziós Bizottság meg

választása. 
DOLGOZÓ l í J U S Á G S Z Ö V E I S É G E KÖZPONTI VEZETŐSÉGE. 

Mi a DÍVSZ? 

A IV. §*épés% DISZ-aiapasíerv kapcsolata 
a DIS 

A félév elején a DISZ bizottság 
azt javasolta. hogy teremtsünk kap-
c.olalot a DIMÁVAG DISZ szerve
zetével, úgy, hogy az mindkét szer
vezel számára előnyös legyen. A 
gondolatot csakhamar tett követte. 
Miután a taggyűlés elfogadta a bi
zottság ajánlatát, felvettük a kap
csolatot a gyár DISZ bizottságával. 
Sikerült megegyeznünk abban, hogy 
03 együttműködés során mivel fo
gunk foglalkozni és azt írásban rög
zítettük. Röviden ismertetem annak 
legfontosabb részeit. 

A mi célunk az, hogy közelebb ke
rüljünk a termelés, a gyakorlat 
p; obiémáihoz. Ennek érdekében en
gedélyt kapunk, arra. hogy mindén 
hétfőn hallgatóink bemehessenek a 
Pijérba. A gyár megoldásra váró 
szaki feladatait megkapjuk és azt 
bárki megoldhatja. A tervek közé 
vettük egy-két ankét rendezését ak-
t.ilis szakmai problémákról, ame-
1 ;rí a vállalat mérnökei tartanai; 
s SS. 

A DIMÁVAG DISZ szervezetének 
célja az. hogy az üzemi alapszerve 
zztek politikailag és szakmailag erő-
soijemk. Vállaltuk: szakmai tanfo
lyam rendezéséi, illetve egyes elő-
adások megtartását; segítséget ••• 

'*>gVi 

tünk a Petőfi iskolák munkájához; a 
mérten beszélgetünk 

3 fiatalokkal annak érdekében, hogy 
megismerjék a DISZ-t és en 
folytan beálljanak soraiba. Nézzük 
meg, hogy mi valósult meg eddig a 
tervekből? 

Az engedélyt valóban megkaptuk, 
s egy alk.alom.mal csoportosan meg
néztük a revolver automatái, mivel 
ez volt a. szerszámgép feladatún'-. 
Elhoztuk, az újításra váró műszaki 
feladatokat. Ezek egy részének ki
dolgozását az időközben megalakult 
szerszámgép és metallográfia szak
kör vállalta. 

Szerveztünk a DIMÁVAG-baii egy 
tyamot, amely a. jövő 

! i fog megindulni. A tanfolyam
ról a liseszterga. készülék és fog 
műhely fiataljaival beszélgettünk. 
Ebben a. munkában i:> IV. -
pész tett részt, A szervezet során 

tégy ZS-en jelentkeztek, 
töttük azt >s. hogy mit sze

retnénk megtanulni az etőo 
Mi csak az első előadást tartjuk meg} 
mert a ViZíffi ÖbOTe 
nem VéllalkozhatHnk, A» elSé elő
adó Szabó he, előadás 
Címe: „Trigonometriai alapfogaltnak. 
Szög-, hur- i Mt", 

Összeállítottuk a többi előadás anya
gát is. úgy, hogy mind a kezdők, 
mind a fejlettebbek tanulhassanak. 

Az elmondottakból látható, hogy 
a kapcsolat nem marad papíron, de 
nagyobb eredményekről számol halnánk 
be, ha a DIMÁVAG DISZ bizottsága 
nagyobb gonddal foglalkozna vele. 
Elhúzódott az engedély megadásától, 
ezért nem tudtunk több csoportos lá
togatást szervezni, nem foglalkoz
hattunk kellően műszaki feladatok
kal. A szakmai tanfolyam is rég 
megindult volna, különösen, ha az 
ígéreteknek megfelelően, a megállo-
•oodott időpontban bemehettünk vol-
••ea a gyárba. 

Ebben a félévben mar nem sokat 
tudunk tenni a kapcsolat ápolása ér
dekében. Azonban, a termelési gya-

it alatt és a lövő félévben tevé
ién dolgozhatunk, ha a DIMÁ-

'AG DISZ bizottsága is jobban fog-
a támogatni az együttműködést, S 

éljük, elmondhatjuk majd. az 
eredeti elgondolásnak megfelelően, 
nagy a DIMÁVAG számára ÍS és ne
ttünk is hasznos volt a. kölcsönös se-

Kfíöüh IMfíE 
IV. G. 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINK ÉLETÉBŐL 

A Világifjusági Találkozó alatt 
egy napot — a DÍVSZ Napját — a 
Demokra t ikus Ifjúsági Világszövet
ség munkájának , ha rcának megün
neplésére szentelnek. Ifjúsági Szö
vetségünk, a DISZ, tagja a DIVSZ-
nek. I smerkedjünk meg ezért rövi
den az ifjúsági vílágmozgalom szer
vezőjével és vezetőjével. 

1945-ben, amikor a szabadságsze
rető népek a Szovjetunió döntő rész
véteié meliett győzelmet a ra t t ak a 
hitleri Németország és az imperia
lista Japán fölött, számos ország 
haladó ifjúsági szervezete azzal a 
iavaslatlal lépett fel, hogy létre kell 
hozni a demokra t ikus ifjúság nem
zetközi egyesülését. Ez az eszme 
mindenfelől lelkes támogatásra ta
lált. 

1945. október 29-én az Albert Hall
ban, London egyik legnagyobb ter
mében nyíit meg az ifjúság elsfi 
világkonferenciája. Ezen 1437 k'ú 
dött és 148 megfigyelő jelent meg, 
63 ország több mint 30 millió fia
tal jának képviseletében. Ott voltak 
a konferencián a magyar ifjúság 
képviselői is. 

A londoni értekezlet tanácskozá
sai során megtárgyal ták a küldöt
tek az ifjúságot legjobban érdeklő 
kérdéseket , majd november 10-én 
létrehozták az ifjú nemzedék világ
szervezetét, a Demokra t ikus Ifjúsági 
Világszövetséget. Ez a nap azóta a 
világ ifjúságának nagy ünnepe , 
amelyről minden évben világszert-e 
megemlékeznek. 

A megalapí tás napjától eltel évek 
során a Demokra t ikus Ifjúsági Vi

lágszövetség mindenkor tevékenyen 
résztvett a békéért folyó világméretű, 
harcban. Hogy csak legutóbbi, ma 
is folyó akcióját emlí tsük: magáévá 
téve a Béke-Világtanács nemes 
mozgalmát, segíti, szervezi az alá
írásgyűjtést az ifjúság körében az 
atomfegyverek és egyéb tömegpusz
tító fegyverek beti l tásáért , harcol 
Nyugat-Németország felfegyverzése 
ellen. 

Lankada t l anu l küzd az elnyomott 
népek függetlenségéért. A DÍVSZ 
tavaslatára minden évben, február 
21-én az egész világon megünnepl ik 
a gyarmat i ifjúsággal vállal t nem
zetközi szolidaritás napjá t , ápr i l is 
14-én a frainkócüenes, nemzeti füg
getlenségért harcoló spanyol ifjú
sággal vállalt szolidaritás napját . 

A DÍVSZ mindenkor védelmezi 
az ifjúság jogait és érdekeit , moz-

ia az ifjúságot jogos követelé
seiért vívott harcban . Tevékenyen 
résztvett az Ifjúság Jogait Védő 
Nemzetközi Konferencia és a Falusi 
Ifjúsági Nemzetközi Találkozó mun
kájában. 

Szolidaritási Alapot hozott létre a 
gyarmat i és félgyarmati népek ifjú
ságának megsegítésére. Nemzetközi 
versenyeket szervez és kezdeményez 
a kul turál is élet és a sport te rüle
tén, u tazásoka t szervez különböző 
országok ifjúsága között. És nem 
utolsó sorban: szervezi és tevéke
nyen résztvesz a Világifjúsági Ta
lálkozók megrendezésében. 

í m e néhány kiragadot t példa a 
DÍVSZ sokoldalú tevékenységéből. 

Néhány szót a DÍVSZ szervezeti 
felépítéséről 

A matemat ikai Tudományos 
Diákszakkör a második félévben 
alakult meg. A szakkört 

dr. Gáspár Gyula 
professzor és 

dr. Nikodémasz AM*Ú 
aspiráns elvtárs vezeti. 

A program kidolgozásánál dötttó 
szempont volt a hallgatók érdé 
dési köre. Ennek figyelembevéte
lével négy előadást ü temeztünk be. 
Programunk a következő: 

t. Kombinator ika : Előadás: 
..Alapfogalmak és alapössze
függések (kombináció, p e r m u 
táció). Alkalmazás a polinomi-
áiis tételnél és a de te rmináns 
értelmezésénél." 

2 Geometriai helyek: Előadás: 
Algebrai görbék szing. helyei
nek vizsgálata. Gördülési gör
bék. Üldözési görbék." 

3. Szélső é r lékszámí tás : Előadás: 
,,Áttekintés az egyváltozós 
szélső-értékszámításról. Exis-
tenci a-vizsgálat ok." 

4. Differenciálegyenletek: Elő
adás: „A differenciálefvenle-
tek. mint a fizikai folyamatok 
matemat ika i megfogalmazá
sa." Egyenletek felállítása, 
megoldása, a megoldás disz-
kuszciója. 

Az ülés első feleben előadás van, 
melyet egy hallgató önállóan tart 
meg. Az ülés második felében az 
előadást vita követi. Befej 
egy rövidebb előadás következik s 
matemat ika törtenetéből. 

A matemat ika történetéből a 
következő előadások lesznek: 

1. ..A görögök előtti ma tema t i 
ka." (Egyiptomi, babiloni, asz-
szir. indiai, matemat ika tört.) 
töri.) 

' ..Görög matemat ikusok." 
ti. „Newton és Leibnilz matema

tikai munkás---
..Magyar matematikusok." 
pos Pál élete és munkás sága ) 

Az üléseken sorrakeftll több é r 
dekes és ta r ta lmas példa megöldá* 
sa is. Célunk az önállóság és az 
egyéni kezdeményezés kifejlesztése 
mellett az előadói készség javí tása 
is. Egy-egy vitát dr. Gáspár Gyula 
professzor e lvtárs összefoglalója 
zár le. Minden ülésről jegyzőköny
ve; vezetünk. 

Kombinator ikából az első 
értékes előadást . lámbor Imre 
(G 113) hallgató tar tot ta . Igen "r-
dekes volt Kovács Att i la (G I0!i) 
.,A görögök előtti ma tems 
című előadsa is. A szakkör tagjai 
rendszeresen látogatják a ,,Bolyai 

Matemat ika i Társulat*' ren
dezvényeit. 

A felkészüléshez több szakköny
vet á t tanulmányozunk. Az idegpn-
n.velvű könyvekből a szükséges 
anyagrészt a szakkör tagjai ford-t-
ják le. Az irodalom megszervezé
sében — a matemat ika i tanszék 
könyvtá ra mellett -— nagy segítsé
günkre van az egyetemi könyvtár 
is. További m u n k á n k során még 
fokozottabb mér tékben használjuk 
fel ezen igen ér tékes segítséget. 

R. K. 
G/110 

1. 

A világ ifjúsága készül 
a varsoz -re 

Bulgária: Szófiában 10000 fiatal résevételével ifjúsági találkozót tar
tottak a l'IT előkészületeinek jcyycb>n. Megkezdődtek a kulturális együt
tesek válogató versenyei, 

* 
Innia : Nagyarányú előkészületek folynak a VIT-re. India különböző 

á l lamaiban helyi ifjúsági találkozók ~.t rendeznek májusban. Bombayban 
a városi VIT előkészítő bizottság kul turál is- és sportversenyt rendez 
a Világifjusági Találkozó tiszteleté e. Elhatározták, hogy művészeti k i 
állí tást szerveznek. Ugyancsak itt, nagyszámú közönség előtt levctitet-
ték a bukarest i VIT-ről készült film H. Indiából mintegy 200 tagú kü l 
döttség utazik Varsóba. 

Norvégia: .1 norvég VIT-blzottség .Jsmerd meg Lengyelországol!" 
.ivrit ifjúsági találkozót rendezett Oslóban, amelyen a Lengyelország. 

hnn járt norvég fiatalok tartottak beszámolói az V. VIT országáról. A 
norvég l'IT-hi: nltsri'i újságot ad ki. 

Finnország: A finn ifjúság e lhatározta , hogy számos kul turál is és 
sportrendezvényt szervez és annak tiszta bevételét ? varsói VIT-re ké-
szülő senegáli (Francia Nyugat-Afr ik a) fiatalok utazási költségeinek fe
dezésére fordítja, Finnország több városában, így Helsinkiben. Tu rku -
ban, Tamperében és Kotkában ifjúsági találkozókat rendeztek. 

* 
Anglia: Májusban nagyszabású VIT-karnevál t rendez a londoni 

VIT-bizotiság. New Castleben megkezdték a munkásifjúság közölt a 
VlT-küldöMrk választását 

A Demokra t ikus Ifjúsági Világ
szövetség legfelsőbb szerve « kong
resszus, amely háromévenként ül 
össze. Legutóbb 1953-ban ülésezett 
Bukares tben a IV. VIT előtt. A két 
kongresszus közti időszakban a 
DÍVSZ Tanácsa intézi a világszerve
zet ügyeit. A tanács évenként tart 
ülést, hogy döntsön az ifjúsági 
mozgalom halasz thata t lan kérdései
ben. A tanács ülései között i idő
szakban a Végrehai 'obizot lság híva
tott a legfontosabb kérdésekben ha

tározni. A Végrehaj tó Bizottság há
romhavonként ül össze, amikor át
nézi a folyó munka kérdéseit . A 
ti tkárságon keresztül á l landó össze

köttetést tart fenn az ifjúság nem
zeti szervezeteivel — a DÍVSZ tag
jaival — összhangba hozza tevé
kenységüket és kiadja a világszö
vetség hivatalos folyóiratát, a „Vi
lág Ifjúságát", va lamin t a DÍVSZ 
egyéb tájékoztatóit. 

A DÍVSZ fennál lásának teedití 
évében biztosan halad a megkezdett 
úton, az ifjúság bizalmára és ha
talmas segítségére támaszkodva, k i 
tóftóan viszi előre a béke, az 
egyenlőség, a szabadság és a barát 
ság büzske zászlaját, amely alatt, a 
boldogságukéri harcoló fiatalok — 
97 ország 85 millió ifja és leánya 
sorakozik fel. 

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 
ÜZEMBEHELYEZ- nak energiát , amely- hát egyenirányí tó be-

TEK a svájci Iverdon- lyel 6—7 km utat. le- rendezésekre és lap
ban, az eddigi kísér- het megtenni anélkül , kábe lekre sincs szuk-
leti vonal helyén az hogy közben a kocsi ség. Az eddigi tapasz
első rendszeres gyro- külső energiaforrás tálatok szer int a gyt"°-
busz- jára tot . Az újsze- igénybevételére szo- busz kis és közepes 
rű közlekedési eszköz rulna. Az energia pót- forgalmú útvonalakon 
alsó részén nagy for- l á s a a végállomáson gazdaságosabb az au to -
dula tszámú és tömegű a városi vá l tóáramú busznál és trolibu^z-
lendí tőkerékben tárol- hálózatból történik, "e- nál. 

Kékacél és más kemény anyagok fúrása 
Kemény anyagok fúrásához fel

használható az új szerű u l t rahang
fúrógép, amellyel rendkívül kemény 
anyagok fúrása is lehetséges. Műkö
dése a következő: Az ul t rahang-fú
rógép olyan hosszirányban rezgő fú
róval dolgozik, amely lágyabb, mint 
a megmunká landó anyag. Csak ke
ményebb anyagokat lehet így meg
munkáln i , például keménvfémet . ed
zett acélt, gyémántot , üveget, porce
lánt, vagy hasonlókat . A kifúrt hen
gerfelület, ugyanakkor ki is fényese-
dik. Az ul t rahang-generá tor 25 kH 
frekvenciájú mechanikai rezgéseket 
állít elő. Az ezidőszerint legnagyobb 
gép rezgésteljesí tménye 500 W, a 
legkisebbé 100 W. Míg az elektromos 
nagyfrekvenciás generá tor külön 
házban helyezkedik el, addig az 
elektromos rezgések energiájá t me
chanikai energiav i a lakí tha tó hang
fej, a precíziós fúrógép á l lványára 
van rögzítve, ott, ahol egyébként a 
fergófúró szokott elhelyezkedni. A 
hangiéi , amelynek alsó homlokfelü
letére a tetszőleges „fúróorrtnány" 

felcsavarozható, ellensúly hatása 
alat t áll. Állandó fúrónyomással dol
goznak, amely mérőórán olvasható 
le és amelynek a sága a fúrási 
á tmérőhöz igazodik. A fúró lágy acél
ból van, megfelelő fúróhelyek ke-
ményforrasztácsal is felerősíthetek. 
A művelet c s u p i - néhány percig 
tart . A valóságban inkább köszörü-
lési, mint fúrási folyamatról van 
szó. Vízbe kevert bórkarbid, vagy 
nagyon kemény anyagok esetében, 
vízbe vagy más folyadékba kevert 
gyémántpor játsza a csiszolóanyaí 
szerepét. Ez a tulajdonképpeni fúrót 
hajszálvékony réteggel vonja be és 
ezált í l messzemenően megakadá
lyozza a szerszám kopását. A szer
szám rendkívül gyoro rezgő mozgá
sa következtében fúrja magát be a 
kemény anyagba. 

összeál l í tot ta : 
Darin Sándor 

http://alk.alom.mal
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lyaií állunk a tanulmányi fegysiemmel 
a Xoiió és Bányamérnöki Karon? 

,.bb a 

.; ..A MI EGYETEMÜNK" lege 
•számában a Gépész Dékáni HivataJ 
részlegesen foglalkozott a gépssz-
mérnökhallga Imányi le 
meben tapasztalható lazulásokkal, 
va lamint azok okaival. 

Szükséges a bányász- és ki 
Thallgatók tanulmányi vei is 
foglalkozni, mer t az el 

jest itt is tapasztalható bizonyos 
Jcsu rosszabbodás. 

'Nézzünk egy pár számadatot . 
A bányászoknál 1. es II. éven 

együttesen az elmúlt felévben a 
hallgatók létszáma 307, az & 
kötelező órák száma 176 932 volt. A 
!c>';'v folvamán egy hallgatónak te-

órát kei-
lett teljesítenie. Miután azonban 
összesen 3844 órát mulasztottak, 
lagosan csak 584 órát dolgi : 
hallgató. A mulat ::nak 8.72 
százaléka volt igazolatlan. Ez 
kedvező kép, de mé 
helyzet a II. félévben. 

A II. félévben. április 
havi felmerés után az alábbi kepét 
kapjuk: 

A hallgatók létszáma 263, 
ízesen 1 13 7.32, 

egy hallgatónál'; ; 
kellett volna teljesítenie. Mulasztot
tak azonban 6460 órái át la
gosan csak * dolgozott c'\y 
hallgató. A mulasztott i 14,43 
százaléka volt igazolatlan. A 
végéig ennek az ál lapotnak lénye
gesen javulnia kell. 

A kohász négy évfolyamon össze
sen az elmúlt félévben 280 ha 
volt. összes kötelező órák száma a 
félév folyamán 1.41216. így egy hali

na' átlagosan 540 órát kellett 
volna teljesítenie. Ezzel szembe, 
átlagos munkaóra teljesítmény csak 
330 óra, mer t a mulasztott órák szá
m a 3342 veit. A mulasztott Órái 
7 százaléka volt I •• 

A II . FÉLÉVBEN február—április 
havi felmérés után az alábbi képet 
kapjuk: 

A hallgatók létszáma ' 
'zö órák száma összesen 98 984 voit. 
Egy hal lgatónak tehát 432 órát kel
lett volna teljesítenie, de ha !' 
lembe vesszük, hogy összesen 3424 
órá t mulasztot tak, akkor megáll i-
pí tható. hogy egy hallgató átlagosan 
csak 417 órát dolgozott. A mulasz
tott ó ráknak — és itt javul a kép 
•— 5,39 százaléka volt igazolatlan, 

de ebből kirívó » I I I . éves ko
hászok 0,05 százalékos igazolat

lan mulasztási átlaga, 
amely lerontotta » viász-

évto lyam jobb átla 
Ha keressük a sok hiál 

amely különösen ebbe--', a féli 
a bányászoknál aggasztó. a követ
kező okokat találj 

Az utóvizsgát szerzett ha 
•február és március hónapban in-
lk ább 
hogy — nézetük az utó
vizsgájuk sikertelen legyen! I 

tény viszont csak azt mutat ja , hosy 
a karácsonyi és félévi szünetet nem 
használták fel tanulásra , ids jükkel 
rosszul gazdálkodtak. 

Elterjedt az az elítélendő felfogás 
is, hogy 2—3 igazolatlan óráért ..leg
feljebb megintést kapunk"', ez pedig 
„nem számít semmit". Erre az ál
láspontra helyezkedve például a H. 
éves bányászok, egyik Mechanika 
előadásról, mer t szerdai napon utol
só óra volt, 12-en távolmaradtak, 
vagy éppen a szünet alatt eltávoz-

Ugyanez történt a III . éves kohá
szoknál, ahol a reggel kezdődő Tü
zeléstan elő. dásokról az álmosabb 
hallgatók hiányoztak szép számmal. 
Figyelemreméltó, hogy mindkét tárgy 
az illető évfolyamnak főtantárgya. 

Hasonló módon jár el egyénileg 
sok hallgató, ha ..csak" orosz nyelv, 
vagy „csak" testnevelési óráról vaa 

Jellemző, hogy nagyon sok hall
gató nem törődik mulasztás; 
igazolásával, akkor sem, ha tudná 
igazolni, mert úgy gond ••<•/, 
a dékáni megbízott és a dékán i 
hivatal dolga, hiszen ö megte t te a 
magáét azzal, hegy volt szíves mu
lasztani. 

Köztudomású, hogy miniszteri reu-
1 szerint is, bármiféle mulasz

tást egy héten belül igazolni I 
Különös tehát annak a hallgatónak 
az észjárása, aki mulasz tásának iga
zolását elhanyagolja, de mikor iga
zolatlan mulasztásáér t felelősségre
vonják, mél ta t lankodik. 

A közölt számadatok azt muta t 
ják, hogy az igazolt mulasztások 
száma is nőtt a félévben. Sok eset
ben azonban az igazolások nem bi
zonyítják kellően, hogy a hiányzá
sokra komoly ok lett volna. Több 
orvosi bizonyí tványban pl. ez áll: 
..Igazolom, hegy rendelésen megje-

vagy , fogkezelés alat t áll", 
síb. Ezek a hal lgatók nem gondol
nak arra , vagy nem akarnak , hogy 
orvosi rendelésre és fogkezelésre 
csak nagyon kivételes esetben van 

; délelőtti e lőadások alatt . 
a többi esetekben ilyen óraigazolás 
nagyon kétes értékű. 

Ennek megakadályozására a rek
tori tanács március hó végi ha tá -

ta ér te lmében csak olyan orvosi 
bizonyítvány fogdaható el, amit az 
egyetem orvosa ad, vagy ha más 
orvos vizsgálta meg az illetőt, a bi-

itványt az egyetemi orvossal 
lá t tamoztatni kell . 

"Végül meg kell azt ál lapítani — 
és ez örvendetes —, hogy a hiány
zásokon kívül a í <s t e rmé-

i fegyelmezetlenség r i tkán f,:ít
élő. Ha tehát hallgatóink 

indokolatlan mulasztásokat felszá-
) Kohó- és Bányamérnöki 

i a fegyelmi színvonal jó lesz. 
Kohó- és Bányamérnöki 

Dékáni Hivatal . 
K a r 

iSegítsüb az egyetemi könyvtár munkáját 
Könyvtárunkban nagyon g.-

előfordul 
Üeg szépirodalmi könyveknél — i 
utóbbiaknál a kölcsönzés hatái ti 
csak a könyvtárat 
igénybevevő egyetemi halle 
vagy dolgozót. i kölcsönzésre 
k i í r t 5—6, vagy még több <! 

könyv közül néha csak egyet, de 
rosszabb esetben még egyet sem ta
lá lunk a helyén és m tudjuk 
az olvasók könyvigényet !. 
Ennek egyik oka abban re 
a kölcsönzők nem tart ják be a ki
adott könyvek lejáraii határit 
és nagyon sok esetben napokkal . 
Bőt hetekkel később hozzák 
vissza a könyvet, esetié", csak írás
beli felszólításra, A könyveknek ez 
a késedelmes viszajuttatása nem
csak a könyvtár dolgozóinak jelent 
fölöslegei munkatöbble te t (íelszólí-
tólovelek írása és kézbesítése, az 
igényelt könyvek sokszori, hiábavaló 
keresése, stb.), de a kölcsönözni kí
vánó dolgozóban, vagy hallgat 
is csalódást vál t ki, hogy az általa 
igényelt és kereset t könyvek közül 
több nincs bent a könyvtárban, jól
lehet, a könyvtár 
annak meg kellene lennie. 

Tekintet te l arra , hogy úgy a 
mint a szépirodalmi könyvállom 
szaporítása a könyvtár anyagi hitei
keretétől függ, így az újabb kö 
beszerzések nagyobbára csak i ; 
könyvekre (és itt csak kéve 

lányszám me 
lehetőség), valamint bel- és kül 

[folyóiratok beszerzésérc szorítkoz
nak. A könyvtá rnak a kö 
hiány nagyobbmérvü szaporítása a 
jelenlegi keretek között nem áll 
módjában és így 
Vek kiadása a lejái 

k- t ' • 

Ezért a könyvtár dolgozói kérik a 
iönző egyetemi hal lgatókat és 
ozókat, hogy a lejárat i ha tár idő 

- amely a kiadott könyv 
lapján, be van bélyegezve — :i 

könyvet feltétlenül ,ju1 lássák vissza 
i rnak, hogy azokhoz mások 

is ho nak és csak a legszűk
ebb esetben ké l jenek határ idő-

:abbítást. 
Ezáltal elősegítjük azt, hogy a je 

gi könyvál lomány mellet t is, 
íöbb hallgató és dogozó jut a könyv
höz, így szakmai tudását bővítheti, 
vagy pedig a szépirodalmi könyvvel 
rzabadidejét kellemessé teheti . A 

. vtár dolgozóinak pedik keve-
> munkáva l és fáradsággal meg 

lesz az a jóleső öröme, hogy a kí
vánt könyvet egyszeri kérésre is ki 
tudja adni az igénylöknek és n e m 

a polcokon feleslegesen több 
után is kuta tni . 

Laborczi Béla 
könyv 

nh 10 éve 
Zorkóczy Béla professzor 1955 március 26-án eluioudoit előadása 

C""* ép iparunk 10 éves fejlődésének 
y értékeléséhez a helyes össze

hasonlítási alap: helyzetképe felsza-
i 'ásunk időpontjában. 

Gyára ink 90 százalékát háborús 
érte. 

A munkagépek 75 százaléka szen
vedett kárt. 

A felemelkedésünk nehézségére 
legjellemzőbb a gazdasági életünk 
vérkeringésének, a közlekedésnek 
bénult ál lapota: 

2800 mozdonyból megmarad t 450 
(16 százalék). 

59 000 vasúti kocsiból megil 
8500 (14 5 százalék) 

28 Duna és Tisza hídból egy sem 
marad t ! 

Erről a szinte ki lá tás ta lan mély
pontról való felemelkedésünket és a 
a magyar gépipar mai szintjére való 
kifeilődését történelmi ténvek mér
földkövei örökítik meg. Ezek a tör-

ílmi tények: 
1. A romeltakar í táshoz, a sérült 

-k kijavításához és a termelés 
megindításához elsőnek a magyar 
munkásosztály látott hozzá 

2. Lelkes munká jában s-nrítutársu 
volt a néphez hü műszaki ér telmi
ség. 

3. Az újjáépítés motorja az M S P 
volt. 

4. A felszabadító Szovjet Hadse
reg műszaki csanatai ta öjjőéwítés-
ben az első naptól fogva segítséget 
nyúj tot tak. 

5. Az M K P mén a ha t a lom átvé
tel? előtt kidolgozta és törvényerőre 
emelte razcSasájrl életim!* rek«*st*ruk-
cióiát biztosító hároméves tervet. 

6. A mapvar dolgozó nép lendü
letes szorgalma a, háreméves tervet 
két és fél év a la t t teljesítette. 

7. Az MDP k-zdoménvrasK" *S 
i rányí tása alat t végrehajtott első öt-
éve* terv hazánka t e lmaradt mező
gazdasági országból fejlett ipari or 
szaggá emelte. 

8. Ipari fejlődésünket a Szovjet
unió gazdasági és műszaki segítsé
gével ér tük cl. 

Gépiparunk romjaiból való fel
emelkedésének első, legnehezebb 
szakaszát hal lat lanul nehezítet te 'v 
áruhiány, s közlekedés bénultsága 
és a gazdasági zűrzavar következté

sben kisarjadt rakétaszerű infláció, 
melynek gyorsulása és csúcsszámai 
világrekordot teremtet tek. 

IPARUNK FEJLŐDÉSÉNEK 
IDÖJELLEMZŐI: 
Az első szakasz: a romel takar í tás 

és termelés beindításának befejezése. 
a forint stabilizálása: 1948. augusz
tus 1. 

A második szakasz: a gépipar re
konstrukciója és szocialista átépíté
sének befejezése, a hároméves terv 
teliesítése: 1919. december 31. 

A harmadik szakasz: hazánk ipa
rosí tásának szakasza, tehát 1950. ja . 
nuár 1-én indult. 

Gépipari fejlettségünk mai szín
vonala tehát a 75 százalékos hábo
rús kárt szenvedett gépiparunk Öt
éves helyreállí tó és ötéves szocia
lista iparfejlesztő munkájának gyü
mölcse. Ilyen rövid idő alatt gép
iparunk ha ta lmas és rohamos fejlő

it csakis a tervgazdálkodás biz
tosíthatta, amely a fejlődés sokrétű 
alapfeltételét te remtet te meg. 

A gépipar fejlődése megkövetel te 
a bányászat és kohászat felfejlesz
tését, a meglévő gyárak újraépíté
sén és bővítésén kívül számos ú.l 
gyár létesítését a munkae rő bizto
sítása céljából decentral izálva olyan 
vidékeken, ahol azelőtt gyárak nem 
voltak. 

Az ötéves tervidőszakra esik a 
tervszerű tudományos és ipari ku
tatás megszervezése, va lamint a 
mérnök és technikus kénzést bizto
sító műszaki egyetemek és techniku

mok létesítése is. 

Gépiparunk mai helyzetképe 
A szocialista tervgazdálkodás alatt 

kifejlődött gépiparunk teljes képét 
megadni egy rövid előadásban lehe
tetlen. Ezért a súlyponti gyártások 
területén elért fejlődést szeretném 
csak néhány vonással jellemezni. 

SZERSZÁMGÉPGYÁRTÁS. 
A felszabadulás előtt nem volt 

számottevő. A Rákosi Mátyás Vas-
és Fémművek etak a saját üzemei 
számára készített külföldi min ták 
után szerszámgépeket. Eladásra 

csak kisebb üzemek készítettek egy
szerű exportképtelen szerszámgépe
ket. 

Ezzel szemben ma m á r a tiszla-
pretiiu 

Rákosi Mátyás Művek Szerszám-
gépgvára, 

a Budapest i Szerszámgépgyár és 
a- Esztergomi Szerszámgépgyár, 

mint a vegyes profilú 
DIMÁVAG sserszémgépg; 

;e számos olyan szerszámgépet 

állit elő, amelyek minőségük folytán 
expor tunkban kcrnply tételként sze
repelnek. 

Az K. M. Szerszámgépgyár a ha
zai gyáraknak szerszámgépekkel való 
[elszerelésén kívül az utóbbi évek
ben 70 százalékban expor t ra dolgo
zik. Eő gyár tmányai a különböző 
típusú marógépek, radiál fúrógépek, 
síkesztergák, lemezollók. Közöttük 
több saját konstrukciójú elektrohid
raul ikus meghajtású szerepel. Leg
újabb konstrukciója a különleges 
pontosságú koordináta fúrógépként 
kiképzett radiálfúrógép. mely gép
iparunk régi hiányát pótolva léha 
tővé teszi a korszerű készülékgyá1--
tás olyan feladatainak megoldása ' , 

vekre azelőtt kénytelenek vol
tunk drága valutáér t külföldi gépe
ket behozni. 

A Budapesti Szerszámgépgyár 
több kis üzem összevonásából kelet-

tt és az utolsó 10 év alatt kor
szerű gyárrá fejlődött. Céltudatosan 
kifejlesztett tiszta profilja az esz
tergapad. Egyik legújabb típusa az 
E 320. melynél az 

egy karos sebességváltás, 
muta tó vezérlésű menet- és elő* 

tolás kapcsoló, 
csökkentet t baleseti veszély, 
a kés azonos helyzetbe való visz-

szaáüitása, 
60 százalékos súlycsökkentés, 
50 százalékos önköltségcsökkente-, . 

az előző hasonló típushoz képest-
olyan előnyök, melyek azt mulat ják, 
hogy konstruktőrjei mérnöki tudá
sukat jól hasznosítják. 

Az Esztergomi Szerszámgépgyár 
korszerű, pontos megmunkálás t biz
tosító egyetemes marógépeket gyárt 
exportképes kivitelben. 

A DIMÁVAG Gépgyár a régi 
hadigyártást teljesen helyettesí tet te 
a felszabadulás után polgári gyár-

1 és a szerszámgépgyártás te
rén a hároméves terv szakaszában 
fejlesztette ki az exportképes MVE 
280 típusú esztergapadot. Ujabb p r o -
filczás során e helyett síkeszlerga 
gyár tására állt át. 

A felsoroltakon kívül természete
sen még számos szerszámgépet ké
szített gépiparunk: összesen 106 tí
pust. A céltudatos tipizálás ozt .-i 
számot kb. 60-ra csökkenti . Ez az 
adat mindeneset re azt mutat ja , hogy 
nehéziparunk bázisa, szerszámgép
gyártásunk, gépgyárainkat már c) 
tudjt legfontosabb szerszám
gépekkel. 

(Folytat juk) 

Megjelent a politikai gazdaságtan tankönyv 
A KÖZELMÚLTBAN megjelent a 

jetunidban összeállított politikai 
an tankönyv magyar for

dítása A tankönyv összeállítását a 
jetunióban széleskörű közgazdá

jáéi vita előzte meg és igen sok ér-
bírálat a lkalmazásra is került 

benne, 
összeál l í tása és anyaga a marxiz-

'eninizmus klasszikusainak ta
nításain is alapszik, de igen sok új 
problémát is felvet és kielégítően 
meg is oldja azokat. 

A tankönyv három nagy részre tá
ti!:. Az első rész a kapital izmus 

I termelési módok ismertetését 
foglalja magában és ezen belül az 
ősközösségi, a rabszolgatar tó és a 
feudális termelési mód sajátosságait 

val.ja. Ennek a résznek külö
nös jelentőségét az adja meg, hogy 
a marxizmus- lenin izmus klassziku-
talnak taní tásaira támaszkodva, elő

ször fogalmazza meg a kapital izmus 
előtti termelési módok gazdasági 
alaptörvényeit . 

A tankönyv második része a tőkés 
termelési móddal foglalkozik. Ezen 
belül a monopóliumok előtti kap i ta 
lizmust és a monopolkapi ta l izmus: 
különválasztva tárgyalja. Részletesen 
elemzi a marx i ér téktöbble t elméle-
lei és a kapi ta l izmus fontósabb gaz
dasági törvényeit , közöttük pedig el
sősorban a modern kapi tal izmus 
gazdasági alaptörvényét . Ezenkívül 
részletesen tárgyalja az imperializ
mus gyarmat i rendszerét , az általa-

EGYETEMI HÍREK 
— Április 30-án Terplán Zénó rektor -

elvtárí kiosztotta az admi-
és fizikai dolgozók félévi 

jutalmai t . 101 dolgozó részesült ösz-
szesen 23 3C0 forint ju ta lomban. 

— Május 1-től május 3-ig a Pécsi 
Szakérettségis Kollégium Bánya
mérnöki és Gépészmérnöki Osztálya 
látogatta meg egyetemünket . 

— Május 3-tól 1-ig az ok' 
iai konferenciáin a 

nü Vezetőség márciusi ha táro
zataival foglalko 

— Május 9-én és lfl-éi> a 
Villamos-

őr. Kovács I 
Pál és Taky Ferenc tanszékvezető 

egyetemi tanárok, egyetemünk Vil
lamosgépek tanszékén tapasztalat
cserén vet tek részt. 

— A Gépipari Tudományos Egye
sület május 6—9-ig hegesztési kon-

inciát tar tot t . A konferencián 
..Szei -irakóhegesztés metallo
gráfiai kérdései" címmel előadást 
tar tot t Zorkóczy Béla egyetemi ta
nár, egyetemünk Mech. Tech. I. tan
székének vezetője. 

— Május 20-án délután fél 4 óra
kor a Bolyai János Matemat ikai 

ulat Nagy-miskolci Tagozata ren. 
ényén dr. Petrich Géza: ..Tér-

geonomettria alkalmaz; 
lésekben" címmel előadást tart a 
Gépipari Technikumban. 

válságot és a válság két szaka
szát. Ez a rész széleskörű ismerte
ti í ad a kapitalista termelési mód
iéi és megkönnyít i a szocializmus 

'kai gazdaság tanának megérté
s i t is. 

A h a m ' > a .szocialista ter
melési móddal foglalkozik. Ezen be
iül külön szakaszban tárgyalja a 
kapital izmusból a szocializmusba 
való á tmenet gazdasági cs gazdaság
politikai kérdéseit, a népgazdaság 
szocialista rendszerét és a szocializ
mus felépítését a népi demokra t ikus 
országokban. A szocializmussal fog
lalkozó rész a tankönyvnek több 
mint a felét teszi k i e s rendszerezi a 
politikai gazdaságtannak a szocia
lizmusra vonatkozó alapelveit . 

A POLITIKAI GAZDASÁGTAN 
tanulását hallgatóink számára a t an -

• v igen nagy mér tékben meg-
nyíti, mer t egyszerűen és világo

san foglalja össze azokat a bonyo
lult elvi kérdéseket , amelyek isme
rete nélkül a politikai gazdaságtant 
'ehetet len volna megér teni . Meg
könnyíti a tanulás t azzal is, hogy 
minden fejezete után rövid összefog
lalót t a r ta lmaz . 

Részletesen elemzi a szocializmus 
fő gazdasági törvényeit . így pl. a 
szocializmus gazdasági a laptörvé
nyét a népgazdaság tervszerű 
(arányos) fejlődésének törvényét és a 
munkaszer int i elosztás gazdasági 
törvényét. Az elemzés középpontjá
ban a szocializmus gazdasági a l ap
iörvénye áll, min t olyan gazdaság: 
törvényé, melynek az összes többi 
gazdasági törvények alá vannak 
delve. Ez ér the tő is, hiszen ez a tör
vény az, amel; -lista gazdi 
lénvegét a legtömörebb formában ki
fejezi. Foglalkozik a könyv ezen Iií-
sul — az alaptoi vens , el való össze 

i — a munka e •" 
ége ál landó nőve 

rializmu.sbnii érvényesülő g i 
törvényével. ••> szo 

• el és a szo-
nénesedési törvényével is. 

Nem célunk itt most a tanköny 
különböző fejezi szletes i--

Csupán arra aka runk rá
mutatni , hogy a tan 

n nagy > lele«t n 
politikai gazdaságtan megértéséhez 

az oktatás 
terén igen nagy nehézséget okozott, 

hogy politikai gazdaságtanból meg
felelő tankönyv nem állt a hallgatok 
rendelkezésére. Ez a hiány különö
sen érezhető volt a szocializmus po-
r.likai gazdaságtanánál , A tankönyv 
viszont átfogó képet ad az egész 
marxis ta politikai gazdaságtanról és 
éppen ez az egyik legnagyobb erde
me. Jelenlegi gazdasági feladataink 
megoldásához is nagy segítséget je
lent. Lehetővé teszi továbbá, hogy a 
politikai gazdaságtan taní tását egye
temünkön is kiszélesítsük. Ezt idáig 
nehezítette az, hogy sok hal lgatónk
nak nehezen ment a „Tőke" tanul
mányozása. A tankönyv egyszerűsé
gével ezt a problémát igen nagy 
mér tékben megkönnyíti . 

Figyelembe kell viszont venni, 
hogy a tankönyv csak a legfontosabb 
kérdések tárgyalására tér ki és bár 
ezt a klasszikusok alapján teszi, 
mégsem helyettesítheti a tőkét és 
más klasszikusok tanulmányozását 
sem. 

A TANKÖNYVNEK nem az a cél
ja, hogy a klasszikus irodalmat he
lyettesítse és e r re nem is képes. A 
célja az, hogy megadja azt a szük
séges alapot, melynek bir tokában a 
marxi politikai gazdaságtan klasz-
szikusainak tanításai könnyebbé és 
ér thetőbbé válik. A tankönyvet te
hát nem a „Töke" és más klasszi
kus irodalom, helyettesítőjeként kell 
elképzelni, hanem csak úgy, mirf 
segédeszközt ezeknek az i rodalmak 
nak a tanulmányozásához. 

A vizsgákhoz való felkészüléshez a 
III. és IV. évfolyamon a tankönyve'; 
hallgatóink feltétlenül használják fél. 
Ezen a cikken keresztül is szeretnők 
a figyelmüket felhívni azonban ar ra , 
hogy csupán a tankönyv alánján va
ló készülés a vizsgákhoz nem. olc-
geniő. Szükséges hozzá a megadott 
klasszikus irodalom alapos á t tanul
mányozása, valamint az előadások 
anyagúnak cs nem utolsó sorban a 
Központi \ • márciusi hatá
rozatának a feldolgozása is. Ha hall-

szempontokat fi
gyelembe veszik, akkor a vizsgán 
nem tk őket csalódások ér-

esak ilyenfo ián tudnak meg
felelni k szemben támasztot t 
követi tiek. 

mus Tanszék. 
Politikai-gazdaságtan csoport. 



>11 EGYETEMÜNK 
111, i inimii HILI ffi j, 

1965 m i m ? 12. 

„Nevepk hailgatóinkaí a szép szeretetére!" 
(.Az egyetemi kultúrmunkárólj 

A Felsőoktatási Szemle márciusi 
számában megjelent Pa,pp—Bizó— 
Baikos—Pálffy: A kul turál is nevelő
imunka az egyetemeken és főiskolá
kon c. eikik néhány igen találó meg
állapítását szere tnénk itt közölni és 
hozzáfűzni néhány megjegyzést a 
imi egyetemünkre vonatkozólag. 

,,A kulturál is nevelőmunika a hal l
gatók általános műveltségének eme
lésére törekszik. Módot nyújt a r ra , 
hogy hallgatóink körében olyan lég
kör t teremtsünk, amely szellemi 
élénkséget, bizakodást és életörömöt 
sugároz. Lehetőséget teremt a r ra 
ás, hogy hallgatóink érdeklődési kö
rüket a nemes szórakozás eszközei
vel is állandóan szélesítsék, a tudo
mányok és művészetek területén is
mere tüket szüntelenül gazdagítsák." 

.(Hallgatóink nyelvi kul turá l tsága 
terén el kell é rnünk, hogy képesek, 
legyenek anyanyelvükön gondolata
ik, Ítéleteik, következtetéseik írás
ban és szóban való hibátlan meg
fogalmazásaira.'' 

..Hallgatóink jelentős része tisztá
ban van azzal, hogy a szép iránt i 
vágy, a szép szeretete és élvezése 
igen értékes tulajdonsága a müveit 
embernek s hogy az esztétikai fo
gékonyság képessé teszi őket a kör
nyező tárgyi valóság mély: 
ismerésére is Hallgatóink számot
tevő részéből azonban hiányzik a 
művészetek iránti érdeklődés, esz
tétikai műveltségük egészen ala
csony. Egyesek nagyon gyakran be
érik a szórakoztató színvonallal és 
hiányzik belőlük a nagy és mély 
átéléseket kiváltó művészi élmények 
keresése, igénylése." 

„A szép iránti vágy felkeltésével. 
a szépség szeretetével, a szépség 

szeretetére és élvezésére való ráne-
veléssel főfeladatunk, hogy hal lga
tóinkat képessé tegyük a szép felis
merésére és értékelésére úgy, hogy 
az esztétikai hatások átélése segítse 
őket a valóság mélyebb megismeré
sében és az így kivál tot t érzelmek 
hazánk tevékeny építésére sarka l 
ják őket. Művészi igényességük fej
lődjék magas fokra és ízlésük az 
ember erkölcsi maga ta r tásá t illető
en is kifinomodjék." 

..Sajnos, hallgatóink egyrészénél 
mély magatar tásbel i h ibák is m u 
tatkoznak. Akadnak, akik megret 
tennek a nehézségektől, épí tésünk 
hősi harcában csak mini szenvtelen 
szemlélői; aka rnak élni. Akadnak , 
akik cinikusan, lelkesedés n é l k ü l n é 
zik társaik becsületes munkájá t , azt 
nem egyszer becsnnérlik, des t rukt ív 
módon fékezik.. A kul turál is nevelő-
munkának feladata az is, hogy hal l
gatóinkat hozzásegítse a kul turá l i s 
magatar tás és a szocialista együtt-
•lés szabályainak elsajátí tásához. ' ' 

..Egyesek szerint felesleges az, 
egyetemem belül műkedvelő művé 
szi együttesek fenntartása, aktív 
'•-vJHrrélet megteremtése. Mi nem 
• "?n a véleményen vagyunk Ami

ül, valaki egyénileg zenét ta-
""il a legtöbb esetben nem művész 

lenni, hanem a művészet feltfo-
•*ésát, élvezését akar ja megtanulni . 
Az egyéni műélvezetnél ér tékesebb, 
ha egvüttesen. tehát zenekar, ének-
1 °r stb. kere tében képezi magát a 
művészet áíélésére. Hallgatóink az 
egvotem elhagvása u tán m u n k a h e 
lyükön is tovább terjeszthetik a m ű 
vészet örök értékeit . megszépítik 
egy kisebb embercsoport életét. ' ' 

Sokan nem ie in ik még szívügyüknek 
?t k i i? ü r m ü n k át 

A mi egyetemünk hallgatósága 
körében kétségtelenül megvan az ér
deklődés a kul túra iránt, azonban 
nem alakul ki megfelelő szellem, 
neim tekintik elég sokan szívügyük
nek a ku l turmunkát . Csak egy-két 
akt ív ember van, ak inek a nyakába 
szakad minden elintéznivaló ügy. 
Azt mondják, rossz a szervezés — 
ezt könnyű mondani . A szervezési 
kérdések azonban csak akkor old
hatók meg, ha van lelkes szellemű, 
öntevékeny kul turgárda . Hivatkoz
ha tunk hallgatóinlk tanulmányi túl
terhelésére. A Felsőoktatási Szemle 
márciusi számában olvashatjuk 
Sályi Is tvánnak, egyetemünk Kos-
suth-dijas rek torának felszólalását a 
rektorck értekezletén, éppen a túl
terhelés kérdéséről , amelyben meg

állapítja, hogy „az ifjúság megter
helése hovatovább nagyobb mérvű 
már . mint bá rmikor volt a múl t 
ban és nagyon is időszerű felvetni 
a túl terhelés kérdését a műszaki 
egyetemi okta tásban" . 

Tény. hogy a hal lgatókkal szem
ben támasztot t követe lményeket 
osak a legjobb hallgatóink, túlfeszí
tet t tanulással tudják kielégíteni. 
Azonban tény aa is, hogy még ők 
is fordítanak bizonyos időt szórako
zási, más i rányú érdeklődési igényük 
kielégitésére. Ezt az igényüket kell 
elsősorban magas színvonalúvá ne 
velni s ezzel pá rhuzamosan gondos-
kodni ennek az igénynek a kielégí
tési lehetőségeiről adott kö rü lmé-
we ink között. 

Egyetemünk !<u úrmunkájána! 
ío°vatő«ío*$ágai 

1. Feloszlott az egyetemi é n e k k - r . Énekka runka t jövőre feltétlenül 
meg kell szerveznünk, mert lehetetten, hogy kétezer ember közül ne 
akadna 40—50 jóhangú, aiki szervesen kapcsolódna be az énekkarba . 

2. A lemezhangversenyek Látogatottsága nagymérvű megcsappanásá
n a k oka az alkalmas időpont kiválasztásának nehézsége, va lamint a 
klubhelyiség barátságta lanul hideg légkörében keresendő, A lemezeste
ket most újra megindítjuk. 

3. A szákszervezet egyáltalán nem fejt ki ku l tu rmunká t , beéri fél-
évenkint egy bál rendezésével Általaiban téves nézet, hogy a ku l tu r -
m u n k a csupán bálák rendezéséből áll! 

4. Megfelelő irányítás h iányában egyes működő csoportjaink mű
sora, szereplésükén bemuta to t t számai nem szinvonalasak. (Színjátszó-
csoport, tánczenekar.) A DISZ és a pár t fokozott támogatására lenne 
i t t szükség. 

5. A független kultr igazgalói állás betöltése sokat lendí thetne a 
Jtulítunmunkán. 

Ku!túrmunkánk eredményei 
1. Tánccsoportunk jó szereplése Schandl Vilmosné művészeti vezető 

és a résztvevő tagság lelkes m u n k á j á n a k eredménye. 
2. A mozi- és színházlátogatások nagy száma a jó szervezést dicséri. 
3. Jelentős szerepet visz a k u l t u m u n k a terén a .ló műszaki felsze

reléssel rendelkező Hangos Hiradó. 
4. Egyes tanszékeinken a kul turá l i s igényeket belső rendezvények

kel elégítik ki (közös lemezhallgatások a gépelemek és ma temat ika tan
széken). 

Reméljük, hogy az egészségesebb közösségi szellem hamarosan ki
alakul s magával hozza a kul turá l i s élet fellendülését. 

Fa rkas József kulturbizottságii t i tkár. 

Minden ablakban virág 
Barátságos kép foga

dott, amikor május 1-én 
12 órakor az l-es szá
mú ebédlőbe beléptein. 
A már megszokott kül
sejű" ebédlő a menza 
dolgozóinak lelkes mun
kája- nyomán virágdísz
be öltözött. Az asztalo
kon és minden ablak
ban virág volt. Meglepő 
volt a menza dolgozói
vak ez a figyelmes gon
doskodása, amellyel ün
nepélyessé akarták 
tenni a május 1-i ebé
det. Ügy gondolom ez 
teljes mértékben sike
rüli is. 

S&entpéteri Lászlóné 
brigádvezet'ö el viársnöt 
kérdeztem meg, hol 
szedték ezt a sok virá
got? Szentpéteriné a 
liöretkezökei mondotta: 

;. —^í&menza vezetőjé

vel együtt öten, kint a 
határban szedtük össze 
ezt a sok virágot. Azon 
fáradoztunk, hogy az 
ebédlőbe is beköltözzön 
n május, a tavasz, a. 
virágok ünnepe." 
Köszönetünket és elis

merésünket fejezzük ki 
a menza dolgozóinak; 
azért a figyelmességért, 
hogy külsőségeiben is 
emlékezetessé tették a 
május 1-i ebédet. A 
„belsőség" ellen szintén 
nem lehet kifogás, mert 
az ebéd kifogástalan 
volt. Ezt a cikket nem, 
tudom anélkül befejez
ni, hogy pár szóval ne 
írjak a menza utóbbani 
munkájáról. Meg kelt 
állapítani, hogy azóta, 
amióta, az új telepvezető 
Rapcsák János átvette 
a telep vezetését, a 
koszt minősége feltétle

nül javult. Helytelen és 
káros az a felfogás, 
hogy régi hibáiért a 
menzái eleve rossznak 
minősítjük. Kérjük a 
telepvezető elvtársat, 
hogy az ételek minősé
gének tartása, mellett, a 
mennyiségre is fordít
son figyelmet. Figye
lemmel kísérjük és el
ismerjük a menza és a 
konyha dolgozóinak fá
radozását, amellyel 
hallgatóink zökkenő
mentes étkezését bizto
sítani kívánjak. 

Kérjük, a telepvezető 
elvtársat és a menza 
minden dolgozóját, to
vábbra is törekedjenek. 
arra, hogy minél keve
sebb legyen a kifogá
solni való a menza 
munkájában. 

— p — 

ÜLI IN 
TIZ ÉVVEL EZELŐTT, 1945. 

május 2-án az egész világ dolgo
zói örömujjongva ér tesül tek a ré
gen várt tör ténelmi tényről : a di
csőséges Szovjet Hadsereg hős ka
tonái elfoglalták Berlint, teljesítet
ték' Sztálin elvtárs 1944. május 
1-én kiadott parancsát . Saját bar
langjában semmisí tet ték meg a fa
siszta fenevadat . 

A berlini hadművele t a Nagy 
Honvédő Háború utolsó nagy döntő 
hadművele te volt, melyet a szov

jet csapatok 1945. április 16-án in
dí to t tak meg az Odera és Neiss j 
folyók vonaláról. A náci parancs
nokság kelet felől idejében meg
szervezte Berlin védelmét: három 
védőövből álló ha ta lmas védőrend
szert épített ki. melyek egyenként 
2—3 védőállással rendelkeztek és 
4—6 ki lométer mélységnek voltak. 
Állásaik megerősítését nagymér
tékben segítette elő az Odera és 
Berlin között lévő nagyszámú fo
lyó- és csatornarendszer . 

41 ezer iüzérségi ?öve".. 
A külső védőrend 

szeren kívül a berlini 
megerősített körzete i 
is megszervezték, mely 
ugyancsak három vé
dőövből állt. . 

A fasiszták Berl 
védelmére 4 hadsere
get vontak ei a nyn 
gáti frontról. Ezen 
vül nagyon sok ö n á ' v 

alakulatot hoztak lé! 
re. így a város vécls'; 
mében több, mint 50 
ezer emberből ál'*' 
haderő vett részt. 

A Szovjet Hadse, . ' . 
részéről 41 000 tüze 
ségi löveg és aknave ' 
8400 repülőgép. tö ;i 
mint 6300 harckocsi • 
gyalogos hadosztály-?' 
tömegei vettek részt 
hadműveletekben 

A hata lmas tüzérsé
gi lüz és Jégi előkészí
tés után megindult ? 
gyalogság és haccko 
esik mindent elsöpri 
rohama. A támadás r ; 

ső és második napja ; 
németek első és má 
sodik védőövének szél 
zúzására vezetett. 

ÁPRILIS 18-AN a szev..:. ...apu
tok á t tör ték a ha rmad ik védőövet 
is, 24-én pedig az első bjelorusz és 
az első uk rán front csapatai egye
sültek Berlin délkeleti szélén, ez
zel a frankfurti német csoport kö
rül is bezárult a gyűrű. 

Április 25-én befejeződött a ber-

iiiii csoport teljes körülzár -
A beker í te t t ellenséges csapatok 

teljes felszámolása április 26-án 
kezdődött és május 2-án fejeződött 
be. 

A városért vívott ha rc ápril is 
30-ról május l - re vi r radó éjjel ér te 
el tetőfokát. A szovjet csapatok 

április 30-án elérték a Reichs* 
tagot és az á l la tker te t . 

Többórás hősies harc árán, ápri
lis 30-án ha ta lmas tüzérségi tűz
támogatás mellett Jegorov és Kan
tária gárdisták 14 óra 25 perckor 
kitűzték a győzelem vörös zászla
ját a fasizmus gőgös jelképére, a 
Reichstagra. 

A május 1-én par lamente rkén t 
jelentkező Krebs tábornok jelen
tet te Csujkov vezérezredesnek, 
hogy Hit ler 30-án öngyilkos lett. 
Krebs tábornok még akkor sem 
fogadta el a feltételnélküli kap i tu
lációt, azonban a szovjet tüzérség 
borzalmas erejű tüze mégis e r r e 
kényszerí tet te őket. 

A szovjet tüzérség tűzerejéhez 
nem kell sok k o m m e n t á r t fűzni, 

megemlítjük, hogy Berl inben 
volt olyan terület , ahol percenként 

tden egyes méteren 2—3 tüzér
ségi lövedék robbant , melynek kö
vetkeztében sok német ka tona 
megőrült. 

1945. május 2-án 1 óra 50 pe rc 
kor végetért a 18 napos ütközet. 
"00 000 német ka tona esett a szov
jet csapatok fogságába. A város 

okban hevert , füst gomolygott 
a házakból, de a Reichstag felett 

vörös zászló h i rdet te az u.l 
' . mely azonban figyelmeztető 

is volí minden agresszor számára . 
1S45, május 8-án a hitleri Né
metország teljesen és feltétel 

nélkül megadta magát . 
__ MÁJUS 9-ÉN MEGJELENT 

• ;Ü! elvtársnak a végső győzel
met hirdető parancsa. Ünnepel lek 
a Vörös téren, Budapesten, Lon-
donban, mindenhol a világon az 

tétlen, a régóta áhított szót ki
ál tot ták boldogan az emberek : 
Béke! 

Örök dicsőség a Szovjet Had-
•egnek, amely bar langjában zúz-
szét a fasiszta fenevadat és 
lementette az emberi civilizációt 

a pusztulástól . Kegyelettel gondo
lunk az elesett hősökre és rá juk 
emlékezve harcolunk és t i l tako
zunk Nyugat-Németország felfegy
verzése, a fasizmus felélesztése el-

. len. 
ROHLIK SÁNDOR 

fhgy. 

Az egyetemi sportpályaépítés 
eddigi eredményei 

„A Mi Egyetemünk" m á r ismer
te t te épí tendő spor tpályánk ál ta lá
nos terveit . Az építési m u n k a meg
indult és mindenki jogos kívánságát 
igyekszem kielégíteni , mikor annak 
állását i smerte tem. 

A közelmúlt he tek mostoha idő
já rása több a lka lommal lehetet lenné 
tet te a hallgatóság szombat-vasár
napi munká já t és ugyancsak gá to l t a 
a víztelenítés szempontjából első
rendű fontosságú övárkot készítő 
kubikosokat is. A m u n k á b a n töltött 
napok kis száma el lenére a mére
teiben is nagyszerű övárok, a csat
lakozó szivárgók kivételével, készen 
van és ezáltal a 

pálya már is teljesen száraz. 
A szivárgó megépítése ezt a helyze
tet ál landósítani fogja. Az övárok 
készítésével egyidőben sikeres fásí
tással k ia lakí tot ták a pálya Tapolca 
felé eső ha tá rá t , és ezzel elkészült 
egyetemünk ha tá rvona lának egyik 
végleges szakasza is. 

A hallgatóság munká ja eddig elő
készítő jellegű volt. Az öltöző előtti 
domb tervszerű e lhordásával és a 
k ikerül t föld hejőmenti el terí tésével 
megteremete t ték a lehetőséget ar ra . 
hogy a következő a lka lommal hoz
zákezdhessenek a salakpálya kia la
kításához. Bár az eddigi m u n k a so
rán nem alakul t ki még a pálya 
képe, mégis e lsőrendű fontossággal 
bír a későbbi m u n k á k szempontjá
ból. 

Ugyancsak előkészítő jellege volt 

a kivágott fatönkök el távolí tásának 
is. 

A kirobbantáshoz szükséges .se
gítséget a Katonai tanszék 
nyújtot ta , melyér t ezúton is k ö 

szönetet mondunk. 
A vizsgaidőszakig még két -három 

a lka lommal számí tha tunk a hallga
tóság munkájára . Anélkül , hogy az 
egyes évfolyamok tel jesí tményét 
részletezném, köszönetet kell mond
jak mindenkinek, aki eddig részt
vett a munkában . Külön emlí tést 
érdemel a II. G. évfolyam esőben 
végzett munkája . Azok, akik fel
áldozták szombat-vasárnapi szabad
idejük egy részét, hogy méltó helyet 
létesítsenek saját sport juknak, va
lóban megér te t ték a kezdeményezés 
elképzeléseit és becsületes munká 
jukkal igyekeztek azt s ikerre is 
vinni. 

Az ő lelkesedésük legyen példa 
azok részére, akik még n e m vettek 
részt közös munkánkban . Csatlakoz
zanak ők is hozzánk, és a há t ra lévő 
időben végzett munká jukka l segít
senek hozzá mindenki t ahhoz, hogy 
vakációra elutazván, annak a pá
lyának nagyjából kialakult képét 
vigyék magukkal , melyet ősszel be
fejezve, m á r használni is tudnak. 

A mihamarabbi használhatóság 
érdekében köszönöm és kérem a 
többiek további támogatásá t is. 

IBOS IVÁN 
adjunktus . 

M ajus 15- en bemutató h a n g v e r s e n y 
az Krkel -sz ínt iázban 

lesz 

A DISZ kétszeresen VlT-dijjal kitüntetett központi ének-, zene- és 
táncegyüttese a VIT előkészületei során május 15-én bemutató hangver
senyt tart ,,Dalol, táncol a világ ifjúsága" címmel, a budapesti tírlicl 
Színházban. A műsorban az együttes tagjai a két VIT-ről hozott emlékei
ket elevenítik fel dalban és táncban. Orosz, német, skandináv, néger, al
bán, olasz, osztrák, angol, szlovák, francia lengyel, román dalok és nép
dalok, és még sok más nép dalaiban és táncaiban gyönyörködhet a kö
zönség. A műsort a Karnevál, című tánckompozíció zárja be, amelyben 
megelevenedik a bukaresti VIT színpompás karneválja, idézve annak 
vidám hangulatát, a világ fiataljainak tarka népviseletét. 

Másik bemutatójukon — amely valószínűleg júniusban kerül a kö
zönség elé — kizárólag magyar számok szerepelnek. Érdekesnek ígérke
zik a Rákóczi-induló előadása, melyet Polgár Tibor dolgozott fel ének
es zenekarra. Ezenkívül bemutatásra kerülnek Liszt, Bartók, Kodály, 
Bárdos Lajos kórusok, népdalok, új tömegdalok ifjúságunk mai boldog 
életéről. A tánckar a, többi között matyótánccal és legénya valóval sze
repel a műsorban. 

Az együttes tagjai gondoskodnak arról, hogy mivel kedveskedjenek 
a vendéglátóknak, ha az a kitüntetés éri őket, hogy részt vehetnek a, 
VIT.en. 

Az együttes hozzákezdett már lengyel barátaink dalainak és tán
cainak tanulásához is. Eddig két lengyel kórusművet tanultak, meg és 
szorgalmasan gyakorolják a lengyelek népi táncát, a krakoviákot. Har
monikazenekaruk megtanulta Moniuszko „Halka" c. operájának, mazur-
káját 

SPORT 
LABDARÚGÁS 

M. Haladás—M. Honvéd 2.0 (8:0) 
Az első félidőben a hátszél t á 

mogat ta csapatunkat . Ezt ki is 
használ ták a fiuk. Csonka, Rózsa
vári a csatársortban játszott szépen. 
Gólokat szerezték: Kiss és Modro-
vics. 

Második félidőben a szél ellen is 
tar tani tud ták az eredményt . Külö
nösen a lelkes já ték hozta meg a 
győzelmet. A csapat az előző mér
kőzésekhez képest sokkal jobban 
játszott. Ha a há t ra lévő mérkőzése
ken is tar t ják formájukat , akkor a 
városi I. osztályban a középhelyen 
tudnak végezni. 

M. Haladás II.—M. Dózsa I I . 2:0 
Minden tekinte tben jobban já t 

szottak az egyetemisták, megérde
melten nyer ték a városi II. osztá* 
lyú mérkőzésüket . 

RÖPLABDA 
A legutóbb lejátszott területi b a j 

noki mérkőzések: 
M. Haladás—Starjáni Vasas 3:2. 
Starjáni Bástya—M. Haladás 3:2. 
Mindkét mérkőzést Salgótarján

ban játszották. Az utazás és az első 
mérkőzés által k i fáradt játékosok 
nem tud tak győzni a második m é r 
kőzésen. 

KOSÁRLABDA 
A M. Haladás kosár labda szak

osztálya vi l lámtornát rendezett az 
egyetemvárosban. A Diósgyőri Vasas 
mögött csapa tunk a II. helyen vég
zett. 

SPORTMŰSOR 
Labdarúgás : Haladás—Törekvés H. 

Lckomotiv-pálya, szombat, 3 órakor. 
Haladás II.—Üveggyár, üveggyári 
pálya, vasá rnap délelőtt 10 órakor. 

Kosár labda: Haladás—Di. Kohá
szat. Egyetemváros—M. Lokomotív, 

Röplabda: Debreceni Haladás— 
Miskolci Haladás. Egyetemváros, va 
sárnap délelőtt, fél 10 órakor. 

Lemezha na versenyek 
Május 13-án, pénteken este 7 óra

kor : Peer Gynt. I rodalmi zenés ösz-
szeállitás részletekkel Ibsen d r á m á 
jából. Grieg zenéjével. 

Május 20-án, pénteken este 7 óra
kor : Bach: IV. brandenburgi ver
seny, Bach: d-moll zongoraverseny, 
Beethoven: I I . szimfónia. 

A Ml EGYETEMfNK 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: ifj. Pókos I s tvaa 
Miskolc, Egyetemváros 

Felelős kiadó: Osépányi Sándor 
Borsodmeave' Nvorntlaína-' Vállalat Miskola 

Felelős rwomdavezeíö: Koszti fcajos 



Az egyetemi 
aktíván. •. 

Gépiparunk 
tíz éve 
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Megkezdődtek a vizsgák 
Az évvégi vizsgák mindig a tanév 

legfontosabb eseményeit jelentik. 
Évfolyamaink hallgatói számot ad
nak — sok tantárgyból egész évi 
munkájukról. Egyetemünkön is 
megkezdődtek a vizsgák, megkez
dődtek a zárthelyi dolgozatoknak 
megírásai. Vizsgáznak már a IV. 
éves kohászok is. Öntészetből adják 
ie az első vizsgájukat. Felkeresem 
a vaskohászati tanszéket, hogy meg 
hallgassak egy-két feleletet. Zsák 
Viktor professzor elvtárs vizsgáztat
ja IV. éves hallgatóinkat. Én ma
gam is szorongó szívvel lépek a 
professzor elvtárs szabájába, mert 
tudom, hogy a vizsga szó már 
magában is izgalmat jelent. Persze, 
azt mondják, hogy aki jól felkészül 
az anyagból, annak nincs oka az iz-
gulásra és én a terembe lépve épp 
erről győződök meg. Az asztalnál 
ugyanis Horváth Géza IV. éves ko
hómérnök-hallgató felel. Horváth 
elvtárs öntödei segédmunkásként 
dolgozott egy öntödében és utána 
szakérettségivel került az egyetem
re. Amint látom az arcán, magabiz
tosan felei, mert az elméletben ta
nultakhoz megvan a szakmai gya
korlata, is. amellyel bizony — mint 
ez a vizsgán megmutatkozik — kevés 
egyetemi hallgató rendelkezik. Gon
dolataim papírravetése közben Zsák 
professzor elvtárs kérdése zavar 
meg, amely így hangzik: 

Mi az előnye a dugós üstnek'' 
Rövid gondolkozás utcn Horváth 
elvtárs helyesen válaszol, amikor 
lényegében azt mondja, hogy a du
gós üst salakmentes csapolást biz
tosít. A felelése végéhez ért, azon
ban megtudom., hogy Horváth elv
társ az elméleti részt kissé gyengéb
ben tudta, ezért Zsák professzor 
elvtárs feleletét jónak minősíti. 
Zsák professzor elvtárs megjegyzi, 
komoly gondot kell fordítani a 
szakkifejezések helyes elsajátítására 
és alkalmazására. A következő fele-
tő: Stark Bertalan. Az első kérdése: 

Beszéljen az organikus magköcő 
anyagokról. Miért alkalmaznak or
ganikus magkötő anyagokat? Ezt 
Stark elvtárs helyesen állapítja meg. 
Hogy osztályozzuk az organikus 
magkötő anyagokat? Hangzik a kö
vetkező kérdés. A felelet nehezen 
„döcög", késik... és a végén elma
radt. „Nehezen döcögött erre a kér
désre a felelet" — mondja a pro
fesszor elvtárs. Stark elvtársnak a 
második kérdése nagyon jól ment, a 
harmadik kérdésre szintén helyes 
választ adott, így közepes osztály
zatot kapott. A felelés befejezésekor 
megkérdeztem Zsák professzor elv
társat, hogy mi a véleménye az ed
digi felkészülésekről? S milyen 
eredmények születtek eddig? 

„Eddig általában az eredmény ve
gyes, elégségestől fölfelé. minden
fajta jegy van. Vgy látom, hogy év
folyam viszonylatban közepes kö
rüli eredmény lesz. Feltűnő, hogy 
egy-két nagyon jó képességű hall
gató gyengébb eredményt ért el, 
ugyanakkor gyengébb képességű 
hallgató, feltűnően jó eredményt ért 
el. Külön ki kell emelni Nagy Já
nos elvtársat a K 402-es tankörből, 
aki szakérettségivel került az egye
temre. A vizsgára nagyon alaposan 
és jól felkészült. Általában, akik ön
tödében dolgoztak, azok jól szere
peltek. Sajnos, az öntödei gyakorlat 
hiányát itt, az egyetmen nem tud
juk kellőképpen pótolni. Hallgató
ink kétszer voltak öntödében, ez a 
gyakorlat pedig kevés". — fejezi be 
nyilatkozatát Zsák professzor elv
társ. 

A következő hallgatók vizsgáztak 
jelesre: Gruber Imre, Szabó András, 
Nagy József, Bross Sándor, Kovács 
János, Marton Kornél, Molnár 
Mihály. 

Üdvözöljük a kiváló vizsgaered
ményt elért hallgatóinkat és továb
bi sikeres vizsgaeredményeket kí
vánunk. 

A világ ifjúsága készül a VIT-re 
CSEHSZLOVÁKIA 

Az egyik prágai általános iskola 
VIII. osztályos úttörői elhatározták, 
hogy fém- és papírhulladékot gyűj
tenek és az abból befolyó összeget 
elküldik a gyarmati és függő orszá
gok VIT-re utazó fiataljainak uta
zási költségeik fedezésére. A pajtá
sok kiszámították, hogyha mindegyi
kük csak 2 Ke (1 csehkorona =1.63 
Ft) értékű hulladékot gyűjt, akkor 
három távoli országból induló fiatal 
utazási költségeit tudják fedezni. Az 
iskola úttörői „Ki gyüjl többet, ki 
ad többet" jelszóval versenyre hív
ták Prága többi iskolájának úttörőit. 
A prágai pajtások példája egész 
Csehszlovákiában lelkes visszahngra 
és követésre talált. 
NIGÉRIA 

Nigériából érkező hírek szerint a 
VIT-re készülő fiatalok elé útlevél
szerzési és egyéb nehézségek tornyo

sulnak. Ennek ellenére lelkesen ké
szülnek a varsói útra és remélik, 
hogy sikerül legyőzniük az akadá
lyokat. A négy nigériai küldött — 
annyit akarnak útnak indítani — 
afrikai népművészeti tárgyakat, fa
faragványokat, népi szőtteseket, stb. 
visz magával Varsóba a V1T alatt 
megrendezésre kerülő népművészeti 
kiállításra. 

JAPÁN 
Az előzetes tervek szerint 100 

tagú küldöttséget küld Varsóba a 
japán nemzeti előkészítő bizottság. 
A küldöttség magával viszi a ,,-Ja
pán ifjúsága'' című filmet, amely 
bemutatja a japán ifjúságnak a jobb 
jövőért vívott harcát. A film tartal
mazza azokat a felvételeket is. ame
lyeket a Japánban járt DlVSZ-kül-
döttség lelkes fogadtatásakor készí
tettek. 

DIÁKKÖREINK ÉLETÉBŐL 
liíSkesreiés s z a k k ö r 

AZ ELMÚLT FÉLÉVI kisebb-
nagyobb túlterhelés után e félévben 
ismét dolgozni kezdtek a Tudomá
nyos Diákkörök. Újra megalakultak 
a szakkörök, s újabb hallgatók kap
csolódtak be az egyes tanszékek 
munkájába, hogy az elméletben ta
nultakat még jobban elmélyítsék a 
gyakorlatban. Ilyen céllal alakult 
mag a Mech. Tech. II. tanszék mel
lett működő Hőkezelés szakkör is. 
melyben aránylag kevés számú (8-9). 
de annál lelkesebb hallgató tevé
kenykedik. 

A szakkör vezető tanárának Ká
roly íjászlónak a segítségével tervet 
dolgoztak ki a szakkör tagjai, mely
nek megvalósítása — bár elég sok 
munkát, követel — jelentős mérték
ben növeli a szakköri munkában 
résztvevők gyakorlati tudását. 

NO DE NÉZZÜK CSAK, mit is 
tartalmaz ez a szép terv? A terv a 
szakkör ne\'ét tükrözi: szinte minden 
része hőkezeléssel kapcsolatos. Ab
ból az elvből kiindulva, hogy ha hő-
kezelni akarunk, hőfokot kell tud
nunk mérni — a terv első része ma
gában foglalja a gyakorlati hőfok
mérést, a termoelemmel való mé
rést, a mérőműszerek hitelesítését 
és az ehhez szükséges segédletek, 
táblázatok elkészítését és a hőfok
mérés felhasználását. Ehhez kapcso

lódna még, de már csak a leiv többi 
részének megvalósítása után (a szak
kör ezt meglepetésnek szánja) a 
Tanszék pályázatában foglalt ,,C" 
görbével kapcsolatos feladatok el
végzése. 

A terv második része a hőkezelés
hez szükséges kemencék megisme
rését tartalmazza, s itt „összekötve 
a kellemest a hasznossal'' a szakkör 
tagjai egy rossz állapotban lévő 
Marsch típusú kemencét fognak 
üzemképes állapotba hozni. 

A terv harmadik része szintén 
hőkezeléssel kapcsolatos. A tanszé
ken található műszerekkel való bá
násmód, mérés elsajátítását tűzi ki 
célul, 

LEGUTOLSÓ, s talán legnagyobb 
feladatul 

a DIMÁVAG-ban található hő
kezelési problémák megoldását. 
a reszelők és a hántolúszerszá-
mok repedésmentes hőkezelését 

választották. 
E nagyméretű tervből — melyhez 

aránylag későn kezdtek hozzá, s 
mely talán e félév rövidsége miatt 
a jövő félévbe is átnyúlik — eddig 
az első részt végezték el a szakkör 
lelkes tagjai. 

Lőrinc Károly 
IV G. 

A diákkör munkája eredményes volt 
Alig két hónapja alakult meg 

egyetemünkön a II. éves gépész 
évfolyam első tudományos diák
köre: a ^szerkezeti anyagok tech
nológiája szakkör«, mégis ezen rö
vid idő alatt is — bátran elmond-

dott végezni. A szakkör célkitűzése 
az volt. hogy elsajátítsuk azokat 
az elméleti és gyakorlati ismerete
ket, amelyek a későbbiek folyamán 
lehetővé teszik, hogy a, kapott tu
dományos feladatokhoz biztos ala
pokon állva lássunk hozzá és azo
kat eredményesen oldjuk meg. 

Elsősorban a mikroszkópi vizs
gálattal kellett megismerkednünk. 
Ehhez szükséges volt a próbadara
bok vizsgálathoz való előkészítésé
nek begyakorlása. Bizony, számos 
csiszolat készítése szükséges ahhoz-
hogy valaki mikroszkópi vizsgá
latra alkalmas felületet nyerjen. A 
szakkör tagjai jónéhány délutánt 
töltöttek csiszolatkészitéssel. hogy 
végül mindenki szép, fényképezhe
tő képet kapjon a próbadarab szö
vetszerkezetéről. Miután a csiszo
lás, polírozás, maratás technikáját 
elsajátítottuk sor került a mikro
szkóp szerkezetének megismerésé
re, majd a mikroszkópi fényképe
zés begyakorlására. Ezt két beszá
moló könnyítette meg. melyei 
Károly János tartott a fényképé
szeti eljárásokról és Groszmann 
Kálmán a mikroszkópok szerkeze
téről. 

Munkánk egyik érdekessége a 
különféle rezek és bronzok szövet
szerkezetéről készített képsorozat 
volt, mivel ezekről eddig a tan
széken nem készült felvétel. Apu
ba anyagok karcmentesre polírozá
sa eleji nehéz probléma 
de végül sikerült megoldani és 
szép felvételeket készíteni. 

A mechanikai technológia I. tan
szék minden segítséget megadott 
munkánkhoz. A tanszék részéről 
Dénes Miklós adjunktus vállalta a 
diákkör vezetését. Diákkörünk 10 
taggal indult. Legnagyobb létszám
mal a G 203 tankör képviseltetve 
magát, ahonnan 5 hallgató vett 
részt a diákköri munkában, név-
szerint: Maróth Károly, Kiss La
jos. Benes Ernő. Tóth Ferenc és 
Groszinann Kálmán elvtársak. A 
G 2Ö1-es tankörből Hunyadi Lász
ló és Károly János, a G 202-ből 
Bárkány Ernő, a G 204-ből Kovács 
Béla, a G 206-ból Szegedi Ferenc 
voltak a diákkör tagjai. 

Összegezve az elmondottakat, a 
diákkör munkája eredményes volt, 
még ha ezt az elkövetkezendő 
munkák szempontjából nem is 
vesszük figyelembe, mert a diák
köri foglalkozások során igen so
kat tanultunk. 

A jó munkára serkentett ben
nünket az a tény, hogy ezzel is 
készülhettünk a DISZ II. kongresz 
szusára. G. K. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

Szabó László II. eve- bányamer 
nokhallgató múlt évi tanulmányi 
eredménye jeles volt. A zárthelyik 
megírására lelkiismeretesen felké
szült, mint a DISZ-bizottság tagja 
komoly politikai nevelőmunkát vé-

?ez. 

Kovács JUHOS IV. éves kohómé; -
nokhallgató Rákosi-ösztöndíjas. Ko
vács elvtárs folyamatosan tanul, 
e félévi zárthelyiéit jo eredmény
űvel irta meg, szívesen segit tanuló
társainak. Egy vizsgáját már jele

sen tette le. 

Aiitterbach liva 11. eve\ gepesz-
mérnökhallgató Rákosi-ösztöndíjas. 
A múlt évet jeles átlaggal végezte. 
E félévi zárthelyi dolgozatait jó 
eredménnyel írta meg. Mint DISZ-
vezetőségi tag magatartásában pél

damutató. 

ivazsinér János IV. eves gépesz-
mérnökhallgaló a íélév folyamán 
igen tevékeny munkát végzett a 
tudományos diákkörben. Emellett ta
nulmányi kötelezettségeinek mindig 
időben tett eleget. Mint DISZ-cso-
portvezető lelkesen megoldja a rá

bízott feladatokat. 

EGYETEMI HÍREK 
Május 18-án d. u. 5 órakor a vá

rosi és az egyetem párt-végrehajtó
bizottság vezető értelmiségiek szá
mára konzultációs előadást rende
zett. Az előadásra az egyetem okta
tóin és vezető dolgozóin kivül a vá
ros, illetve a megye területéről 
mintegy 150 vezető értelmiségi volt 
hivatalos. Az előadást, amelynek 
tárgya az iparosítással kapcsolatban 
előzetesen felvetett kérdésekre adott 
válaszok volak, Antos István elv
társ, a Magyar Dolgozók Pártja Köz
ponti Vezetőségének terv- és pénz
ügyi osztályvezetője tartotta meg, 
A Központi Vezetőség kulturális és 
tudományos osztályáról megjelent 
Kónya Albert elvtárs is. Az elő
adás tökéletesen tisztázta a témá
val kapcsolatban feladott vitás kér
déseket. 

Az előadás után Antos és Kónya 
elvtársak beszélgetést folytattak az 
egyetem vezetőségével. 

Az oktatásügyi minisztériumban 
május 33-án megtárgyalták a gé
pészmérnöki karok tanterv terveze
tét. A megbeszélésen egyetemünk ré
széről Sályi István rektor, Terplán 
Zénó rektorhelyettes. Petrich Géza 
dékán, Zorkóczy Béla tanszékvezető 
egyetemi tanár és Csépányi Sándor, 
az egyetemi párt VB titkára 
vettek részt. 

30-án került sor a kohómérnöki 
kar tanterv tervezetének megtár
gyalására. A tanterv tervezetek meg
vitatásának célja a végleges stabil 
tantervek kialakítása. 

Az elmúlt héten valamennyi alap
szervezetben taggyűlések voltak Az 
oktatók és hallgatók közös alap-
szervezetében a taggyűlések a vizs
gaidőszak kérdésével foglalkoztak 

Megkezdődtek a már régen várt 
vakolási munkák. Elsőnek az E/ l . 
kollégium vakolási munkái indultak 
meg. 

* 
Május 12-én kínai küldöttség lá

togatta meg egyetemünket. A kül
döttség tagjai voltak: Hao Tö-Csing 
kínai nagykövet. Vang Csie-Fu ta
nácsos. Lim Je kulturtanácsos, Li 
Su-Cseng első titkár, Csang Keng-
Ho kereskedelmi attasé. Egyetemünk 
részéről a vendégeket üdvözölte: 
Kordos József dékányhelyettes és 
dr. Bognár János tanszékvezető egye
temi tanár. Keszler József, a DISZ-
bizottság titkára. 

Vendégeink megtekintették a me
tallográfia, fémkohászati tanszéket, 
az I. II. előadótermet, a nagy labo
ratóriumot és egy tankört. 

* 
Egyetemünk gépész, bányász, ko

hász levelező tagozatának felvételi 
vi/sgái május 6—7-én és 13-án vol
tai;, megtartva, A felvételi vizsgákat 
egvrészt a Miskolctól távolabb la
kók és Budapest környékiek részé* 
re a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
a miskolciak és környékiek részére 
egyetemünkön tartották meg. 

* 
Az egyetemi tanácstagok a VI. 

:,/.ii!ió klubhelyisegében május 26-án 
tartanak tanácstagi beszámolót. Itt 
ismertetni fogják Miskolc város 1955. 
évi városfejlesztési és várospolitikai 
tervét. 

* 
Az akadémiai nagyhéten egyete

münk részéről dr. Gelejí Sándor 
kétszeres Kossuth-dijas egyetemi ta
nár, akadémikus -A nagy alakvál
tozásokkal járó képlékeny fémalakí
tás mechanikájának továbbfejleszté
séről" tart előadást 25-én d. u. 3 
órakor. 

* 
Május 37-én d. e. 11 órakor rend

kívüli oktatói értekezlet lesz. mely
nek tárgya: "Beszámoló az oktatás
ügyi minisztérium 1955 márciusában 
és áprilisában az egyetemek rekto
rai számára tartott értekezlet anya
gáról*, valamint ->A nevclőinunka 
megjavítása, különös tekintettel a 
nehézségek leküzdésére a nevelés 
kérdéseire egyetemünkön^. A rekto
ri értekezletről Salyi István rektor, 
a nevelőmunkáról Terplán Zénó ok
tatási rektorhelyettes tart beszá
molót. 
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PARTÉLET 
Az I. számú MDP alapszervezet 

taggyűléséről 
1955. május 19-én az I. sz. pártalapszervezet taggyűlést tar tot t . 

Ezen a taggyűlésen, mely a tanév utolsó taggyűlése volt, Béda Gyula 
elvtárs ismertet te a vezetőség beszámolóját, majd a tagság vélemé
nyét , bírálatát ha l lha t tuk az alapszervezet munkájá ró l és feladatairól. 

A kozolt az utóbbi idők nagyobb 
"**• vezetőség beszámolója foglal-
jelentó'ségű nemzetközi eseményei
vel, így többek között a bandungi 
értekezlettel, mellyel kapcsolatosan 
Béda elvtárs kihangsúlyozta, hogy a 
29 ország ér tekezlete mélységesen 
elítélte a gyarmatosí tás t és s íkra
szállt a nemzetközi leszerelés és az 
atomfegyver elt i l tása mellett . To
vábbá ez az értekezlet bebizonyítot
ta azt, hogy különböző tá rsadalmi 
berendezkedésű országok módot tá
jolhatnak a békés együt tműködésre . 
Majd a szovjet kormány leszerelési 
javasla tá t emlí te t te meg, igazolva 
ezzel a Szovjetunió következetes 
béketörekvéseit . A varsói szerződés 
jelentőségének ismertetésénél k i 
emelte azt, hogy a párisi egyezmé
nyek létrejöttével a béketábor or
szágai ..nem nézhetik azt, hogy az 
események mene te vára t lanu l érje 
eket". 

Ez a szerződés az európai béke 
megőrzésének és hazánk függet

lenségének ügyét szolgálja. 
fagyai -ország ezen értekezleten való 
részvételével is bebizonyította azt, 
hogy azok közé tartozik, akik a ha
ladás nagy ügyét szolgálják. A Szov
jetunió békepoli t ikájának sikere az 
osztrák államszerződés megkötése — 
mondta tovább a beszámoló. Auszt
r ia visszanyerte függetlenségét és 
semlegességével szintén nagyban 
hozzájárul az európai biztonság 
megteremtéséhez. A Béke-Világ-
íanács t i tkárságának közleményét 
ismertet te még Béda elvtárs , mely 
szerint Bartók Bélának, az 1945-ben 
elhunyt nagy magya r zeneszrezőnek 
a békedíj bíráló bizottsága tisztelet
beli békedíjat adományozott , majd 
á t tér t a pártszervezet munkájá ra , 
feladataira, hal lgatóinak és oktatói
nak problémáira. 

r cnín elvtárs ú tmuta t á sá ra fi-
-*-* gyelmeztette a párt tagságot, 

mely szerint ifjúságunk legfonto
sabb feladataként a tanulás t jelölte 
meg. Az évfolyamokén a pár tcso-
por toknak kell a tanulás mozgósí
tóinak lenni. Hangsúlyozta a ta
nulókörökben a kollektív szellem 
kia lakulásának fontosságai, mely
ben hatékonyan kell közreműködni 
a pár tcsoportoknak és DlSZ-alap-
szervezeteknek. A munkafegyelem 
megjavítása most, a vizsgák előtt 
igen lényeges. A nyugodt tanulás 
egyik feltétele a tanulóköri csend 
megvalósítása, ami szintén pá r t - és 
DISZ-szervezeteink munká ja kell 
legyen. A marxizmus- lenin izmusnak 
a nemtanulása , va lamint a fizika
vizsgától való indokolat lan félelem 
is nagyban gátolja a vizsgák ered
ményességét. Majd rámutatott , a? 
egyes pártcsoportok munká já ra , 
nem feledkezve meg a vezetőség és 
a VB bírálatáról sem. Több esetben 
tapasztalható a tagság részéről la
zaság. Pl . az áprilisi pá r tnapró l a 
párt tagság nagyrésze hiányzott. Töb
ben rendszeresen nem j á rnak tag
gyűlésre, vagy pártcsoportét ' tekezlct. 
re, pl. Zádor és Repei elvtársak 
Ezek az e lvtársak a pártfegyelmet 
erősen megszegik és éppen ezért n 
jövőben a kötelességmulasztókkal 
szemben a vezetőség szigorúbb le~z. 
Ugyanakkor Gózon elvtársat megdi
csérte kiváló munkájáér t . 

E? 

Foglalkozott még a beszámoló áp
rilis 4. és május 1. megünneplésével , 
r ámuta tva a szervezés előnyeire és 
hibáira. Végül harobaszólította az 
alapszervezet minden tagját , okta
tót és hallgatót egyaránt , a jó vizs
gaeredmények eléréséért . 

zután több hozzászólásban bí 
rálat hangzott el a vezetőség 

munká ja felett, hangsúlyozva a tag
ság és a vezetőség közti jó kapcso
lat hiányát . A pártcsoportvezetők 
beszámoltak pár tcsoport juk m u n k á 
járól. Az I. éves pár tcsoport gyenge 
munká j ának az is oka, hogy a ve
zetőségtől n e m k a p n a k konkré t lei
adatokat —• mond ta a pártcsoport-
vezető, Pápay e lvtárs . A tanári pá r t 
csoportok munká ja va lami t javult , 
ami t az ideológiai konferenciában 
való ak t ívabb részvétel is bizonyít. 
Hofl'mann elvtárs felhívta a vezető
ség figyelmét a k u l t ú r m u n k a terü
letén je lentkező hiányosságokra ' s . 
Pl . József Att i la ünnepség megren
dezése senkinek nem jutot t eszébe 
az egyetemen, ugyanakkor , amikor 
az országban mindenü t t megemlé

k e z t e k József Att i láról . Az ilyen 
nagy emberek é le tműveinek az is
mer te tése komoly nevelőhatású len
ne. Márpedig a nevelőmunka igen 
fontos kérdése az egyetemnek. Eb
ben főleg az egyetem vezetői a I r 
hásak. J a k a b elvtárs az évközi ta
nulmányi munkáva l foglalkozott. 
Hegedűs és Major e lv tá rsak az áp
rilis 4-i és május 1-ii felvonulásról 
emlékeztek meg. Fancsal i e lv társ a 
politikai m u n k a hiányai t és a 
munkafegyelemben tapasz ta lha tó la
zaságokat emlí te t te meg. I smer te t te 
röviden azokat az e redményeket , 
amelyeket az utóbbi időben az a lap
szervezet elért , Törő e lvtárs i smer
tet te a ma tema t ika tanszék vizsga
időszakra vonatkozó terveit . Felhív
ta a figyelmet a tanszék nagyfokú 
segítségére. Igen élesen bírál ta meg 
az I . gépész évfolyam azon hal lga
tóit, akik az előadásokról való tá
vollétükkel lazítják a fegyelmet. 
Tundó e lvtárs a politikai m u n k a 
megjaví tásáról beszélt többek között, 
majd felhívta a figyelmet ar ra . 
hogy a hallgatóság azokat a ké rdé 
seket, amelyekben n e m lát tisztán, 
gyűjtse össze és a vizsgák előtt 
ezekre a marx izmus tanszék vála
s zd . Megemlítet te , hogy figyelembe
veszik azokat a hal lgatóktól eredő 
kéréseket, hogy a marx izmus vizs
gán vegyék figyelembe a vizsgázók 
évközi munkájá t . Bangó elvtársnő a 
marxizmus tanszék segítségéről be
szélt (a vizsgaidőszakban), majd 
Király elvtárs r ámuta to t t a r ra , hogy 
a t aná r pár t tagok felszínesen isme
rik a hal lgatók t anu lmányi m u n k á 
ját . Min t h ibát emlí te t te , a hal lga
tók nagyrésze megelégszik gyenge 
tanu lmányi eredménnyel , nem tö
rekszenek a jobb jegyek elérésére. 
Ez a taggyűlés ugyan n e m ér tékel 
he te t t k i k iemelkedő évközi m u n 
kál, de a jelenlévő pár t t agok aki i 
vitás garancia a r ra , hogy a jövő 
évben a pártfegyelem szigorúbb be-
tai Sásával és be ta r ta tásáva l , a ve 
zetőség és tagság, va lamin t a pá r -
tonkívüüek közötti kapcsolat szoro
sabbá tételével nagyobb e redménye
ke t érhessünk el. 

Szarka Zol tán 
adjunktus . 

G / 3 0 2 , t a n u l ó k ö r b e n 
A DlSZ-csoportérte-

kezleteknek igen leomolj/ 
jetentősége lehet és 
igen komoly eredményt 
éiheínek el, ha azok be 
Indiák tölteni szerepű-
kel. 

A G/30:.', tanulókör 
legutóbbi csoport éri e-

• le nem ad la azt 
e . ii edményt, amit egy 
ilyen megbeszélésnek 
adnia kelleti volna. 

Kezdődő!; azzal, hogy 
a csoport tagjai az ér
tekezlet megkezdése 
uhin szállingóztak be 

nkéftt. Magénak a 
DISZ-cSOportvezetönek 

a beszámolóiéi sem roll 
alapot és nem mutatta 
azt, hogy a csoportve
zető i'rre az értekezlet
re becsületesen felké
szült. 

El kell ismernie a 
G/302, tanulókörnek ni. 
hogy maga a csoport-
értekezlet igen keres 
pozitív eredményi tud 
felmutatni. A DISZ-
csopartvezető elmondta 
a DB. és PB. által ho. 

eoz<iloka<. Ami
kor a csoportvezető azt 
kérdezte, egyetért-e 

mindenki a felsorol 
problémákkal, akkor 
mindenki haltgalott. No 
elvtársai;., ennyi még 
kevés az „üdvösséghez", 
Yoll itt szó az uv.-k 
kérdéséről, az igazolat
lan hiányzásokról, 'vizs
gákról, vizsgák utáni. 
szórakozásokról, vala
mint a szociális jutta
tásokról, azonban úgy 
nézett ki a dolog, mind., 
czeh: nem érdeklik a cso
port tagjait. 

Fele élődött, az a prdb. 
lénia is, hogy a D1SZ-
CSOpOrt egyik tagja 
azért mm kapott tzo. 
cidlis segélyt, mertiga-

llan oiaja van, de 
a csoport tagjai nem
igen gondolkoztál; ezen 
a problémán seyn. Nem 
gondolkoztál; azon, hogy 
a tanulókör munkafe
gyelme igen gyenge lá
bon áll. Nem gondol
koztak azon, és vem is 
tettek semmit annak 
érdekében, hogy előadá
sokra, gyakorlatokra 
becsületesen el kell jár
ni a csoport minden 
egye.-; tagjának, 

A problémák, ame

lyek pedig megvannak-
nem léitek megtalál
va, pedig ez nagyon 
hasznos eredményekéi 
hozóit volna minden 
egyes csoporttag részé
rc. 

Egyáltalán nem lehet. 
ei i e a esopoiiértekez-
lelre azt mondani, hogy 
harcos volt, az1, hogy 
i •; a. vizsgaidőszakot 
előkészítő ctoportérte. 
kezlet volt. A csoport 
tagjai DISZ-lagok és 
goudohiiol; kell arra. 
hogy nem mindegy, ho
gyan dolgoznál; és nem 
mindegy az. fogy ho
gyan készülnek, a DISZ, 
II. kongresszusára. 

A G/302. tanulókör
ben megvannak az 
adottságok ahhoz, hogy 
jó eredményt tudjanak 
felmutatni, csupán az 
szükséges, hogy fegyel
mezetten és becsülete
st n dolgozzanak. 

Reméljük, legközelebb 
ennek a. kis kollektívá
nak sokkal jobb és sol;-
kal több eredményéről 
számolhatunk be. 

— berkes <—• 

J^fdsumu^k Ű PISI E.lum*wsiu$aMkíbiiJ! 
A% egyetemi aktíván, 

Mikor először hal lo t tunk arról 
(hetekkel ezelőtt), hogy Keszler elv
társ tagja lesz a Szovjetunióba u ta
zó egyetemi küldöttségnek, azt hi
szem mi is legalább annyi ra örül
tünk ennek, min t ő maga. 

Az utóbbi egy évben bizony na
gyon gyakran éreztük, tapasztal tuk 
azt, hogy valahogy nem megy úgy 
a munka, ahogy kellene. A mi egye
temünk DISZ-szervezetének, friss és 

iig elmúlt nagyszerű e redmé
nyei, a jobboldali elhajlás egyete
m ü n k r e is beözönlő köde mögött, 
kezdtek lassanként „haladó hagyo-
mányok" -ká válni . A DISZ-munka, 
az évfolyamok fegyelmezett, kollek
tív munkája és eredménye, kezdett 
veszíteni a „fajsúlyából". A márci
usi határozat óta, no meg mióta 
Keszler e lvtárs hazatér t a Szovjet
unióból, egyszóval mióta megmoz
dul tak a DISZ-vezetók, kezd m á r ez 
a köd oszladozni. 

Keszler elvtárs beszámolója, amit 
a komszomol munká jának tapaszta
latairól tartott , ér tékes volt azért. 
mer t é lményszerű volt, érdekes, jól 
rendszerezett volt. De ér tékes első
sorban azért, m e r t sokat adott a mi 
DISZ-vezetőinknek. Módszert a 
munkához , pé ldá t a cselekvéshez, 
telkesítést a harcos kiálláshoz, egy
szóval élő közvetlen segítséget. 
(Persze, ez m á r nagyobbrészt a 
komszomol eleven, nagyszerű mun
ká jának és kisebb részben Keszler 
Jóska előadási készségének érdeme.) 
Az a DISZ-vezctő, DISZ-aktívista, 
aki ott volt ezen az egyetemi akt í
ván, én azt hiszem, mind erezte ezt. 
Sokat, nagyon sokat kell hasznosí
t anunk és fogunk is hasznosítani 
azokból a gazdag tapasztalatokból, 
amit Keszler elvtárs hozott a kom
szomol munkájából . De van egy né
hány alapvető tanulság, következte
tés, amit m á r mos t le kel l szűrnünk, 

m á r most, még c vizsgaidőszak
ban hasznosítani, gyümölcsöztet

ni kell. 
Az első ilyen: komszomol-vezetö, 

komszomol-aktivísta, komszomol-
megbízatás — megbecsülést , felelős
ségteljes, komoly munká t jelent . 
Azt jelenti ez nálunk, hogy emelni 
kellene a jobboldali nézetek bur ján
zása idején bizony lecsökkent DISZ 
munkaerkölcsöt . Legyenek a mj 
DISZ-vezetőink büszkék ar ra , hogy 
az ifjúság vezetői. Ne lógó orral , 
kézlegyintéssel, lehetetlenséget han 
goztatva beszéljenek kollektívájuk 
hibáiról, hanem használják fel, amit 
a komoszemol munká j ának tapasz
ta la ta tanácsol: 

1. Gondolkodni, töprengeni a 
feladat megoldásán, » hiba k i 
javí tásának módján. 2. össze 
fogni a kollektíva erőit, azokat, 
ak ik mellé á l lnak fiatalosan, 
szenvedélycsen a jónak, a hasz
nosnak. .'!. Ezzel az összefogott 
erővel kell clőrevinni a kollek
tívát, szüntelenül előre, l anka-

dús nélkül a sikerig. 
Keszler elvtárs beszámolójából egy 

komoly tanulságot Is le kell 
szűrnünk és már holnap vagy még 
ma hsaznosítani kel l . S az, hogy 
egyszerre egy dolgot csináljunk, 
vagy ha többet is csinálunk, egyen 
ta r t suk raj ta mind a két kezünket , 
s azt ne hagyjuk addig abba. míg 
teljes sikerrel be nem fejeződött. Ez 
a komszomol munkast í lusa . Ez 
legyen a DISZ munkas t í lusa is. Ha 
félbehagyunk egy munká t , elkedvet
lenedünk, akkor amit addig elér
tünk, az is semmivé válik gyorsan. 
Mer t dolgozik más is a mi egyete
münkön, nemcsak a DISZ. 
Itt van köztünk az önző, csak ma
gával törődő, hazug, lusta, felelőt
len, minden nehézségtől gyáván 
meghátrá ló , minden alól k ibúvót 

kereső, kényelmeskedő és ellenséges 
nézeteknek jó egynéhány képviselő
je. Tudatosan, aká r tudat lanul is, 
ma jdnem egyforJTiáa á r tanak . A 
DISZ-vezetőknek a pár t t agokka l 
együtt az elsőknek ke l l lenni, akik 
harcolnak ezek ellen a nézetek el
len! Erre szükség van, főleg a két 
III . éven, de máshol is! 

Olyan számadás ez, ara i regiszt
rálja: mi tör tént egy félév alat t . A 
tanulóköri átlagok, az uv. százalé
kok beszélnek. Elmondják, hogy 
mit t e t tünk egy félév alatt . Ezekre 
a számokra vagy büszkék leszünk, 
vagy szegyei ni fogjuk magunka t .mi
at tuk. Raj tunk múlik. Főleg a c so
portokon múlik. Keszler elvtárs bs-
számolójából hal lot tuk milyen is egy; 
komszomol-csoport. Egy kollektíva., 
amelyiknek van ereje , amelyik él ! ! 
Az egyetemen a munka , a tanúimé-* 
nyi munka , a politikai m u n k a , e lv 
társi segítség, szórakozás, öröm, ba 
rátság, futball, szerelem, egyszóval 
szinte minden a tanulókörben él, 
történik, ott dől el. A IV. évesek 
egyik tankörében a DISZ-csoport 
t i tkárt a tankör gazdájának neve
zik. A vizsgaidőszakban feltétlenül 
szükséges, hogy minden DISZ-cso
por t t i tkár gazdája legyen a tankü-» 
rének. 

Az egyelemi akt íván nyilvános^ 
ságra hozták az egyetemi pá r t - és 
DISZ-bizottság határozatá t a vizsga
időszak munkájáról . Hasznosí tsuk 
már most ezt a néhány á l ta lam ösz-
szeíogott és a sok jelenlévő D I S Z -
veie tö által leszűrt más tanulságot , 

Jó úton vagyunk. Van célunk, 
van segítség, a komszomol pé ldájá
nak segítsége! Csak bát ran és h a j 

tározottan kell cselekedni, a k k o r a 
s iker sem marad el. 

ERDÉLYI FERENC 
IV. gm. h . 

A DISZ IL kongresszusának tiszteletére 
Szocializmust építő hazánk meg

kívánja, hogy egyetemeinkről jói-
képzett szocialista mérnökök kerül 
jenek ki a gyakorlati életbe. Az 
egyetemen megtanul juk az elméleti 
részt, d e a gyakor la t ta l kevésbé fog
lalkozunk. Feladatunk, hogy ezt a 
hiányosságot igyekezzünk ' pótolni, 
megismerkedni a gyakorlati életteli 
problémáival . 

DISZ-alapszervezeteink keres ték a 
feladat megoldását és meg is talál
ták. A DISZ II . kongresszusának 
tiszteletére vállalták, hogy kapcso
latot teremtenek egyes üzemek 
DISZ-alapszcrvezeteivel. Alapszer
vezeteinket azon cél vezeti;., hogy 
kapcsoljuk össze az elméleti Okta
tást a gyakorlati élettel. Az üzemi 

ervek támogassanak g 
lati, szakmai vonatkozású kérdések
ben, mi pedig segítsük őket D í s z 
munkájukban, Ez a kezdeményezés 
— a DISZ II. kongresszusának tisz
te le tére — eredménnyel jár t annak 
ellenére, hogy a vizsgaidőszak alat t 
kevesebbet j á rha tnak ki hallgatóink 
az üzemekbe. 

I I . ÉVES KOHÁSZ alapszerv a 
Kohászati Művekkel lét< 
iges kapcsolatot. Nyolcas-tizes 

csoportokban j á r t ak ki az üzembe, 
hogy ott a gyakorla tban sajátí tsák 
el az egyetemen megtanul t szaktan
tárgyakat . Ugyanakkor segítséget is 
adtak az üzemi DlSZ-alapszervezet-
nek: if júmunkásokat szerveztek be 
a DISZ-szervezetbe 

I I I . ÉVES KOHÁSZAINK a II 
éves kohászokhoz hasonlóan nagy 
lelkesedéssel indul tak a kapcsolat 
felvételére. A további munka azon
ban elmaredl H II évesek* mögött. 

A IV. ÉVES GÉPESZEK a Di. 
MÁVAG Gépgyár B gyáregységévé' 
vettek fel kapcsolatot. Az ő kapcso
la tuk hasonlóan a II. éves kohászo
kéhoz, helyes i rányban fejlődik. Az 
üzem dolgozói szívesen, örömmel 
segítenek, ugyanakkor adnak meg
oldatlan feladatokat IV. éves gépé
szeinknek, hogy elméleti tudásuka t 
hasznosan, eredményesen felhasz
nálhassák. Mind az üzem. n 
IV. éves gépészeink részére kölcsö
nösen gyümölcsöző a feladatok meg
oldása. IV. éves gépészcink tanfo
lyamot szerveztek a termelésben el
marad t dolgozók részére. A dolgo
zók örömmel fogadták ezt a kezde
ményezést. Sajnos, az e redmény nem 
az lett, amit vár tunk, etrvrészt azért 
mer t a DiMÁVAG DISZ-bizottsága 
nem segít teljes erejével, másrészt 
pedig a vizsgaidőszak lekötötte IV. 
éves gépészeink idejét. 

Beszéljünk a I I I . ÉVES G É P É 
SZEINKRŐL is. DISZ-alapszerveze
teink közül ők voltak az elsők, akik 
kapcsolatot t e remte t tek a Drótgyár
ra l . Kezdetben igen szoros kapcso

la tnak ígérkezett, sajnos, ez nem 
valósult meg. I I I . éves gépészeink 
. ,ráültek" az elért eredményeikre , a 
megkezdet t m u n k á t félbehagyták. 
Közös kul túres te t szerveztek a Drót
gyárban. Ez azonban kevés, na 
gyobb e redményt is lehetet t volna 
elérni: egyrészről segíteni a D í s z 
m u n k á t a Drótgyárban, másrészről 
szakmai tapasztalatokat szerezni. 

MÁSODÉVES GÉPÉSZEINK szin
tén a Di. MÁVAG Gépgyárral vet tek 
fel kölcsönös kapcsolatot . Már az 
első látogatás a lkalmával tapasztal
tuk, hogy az üzem dolgozói, műsza
ki vezetői örömmel foglalkoznak ve
lünk. Szívesen mondják el tapaszta

ni, muta t ják meg legújabb 
újításaikat. A 8 főből álló csopor
tos látogatás lehetővé tet te, hogy 
egy-egy gépszerkezetet teljesen át
tanulmányozhassunk. 

ELSŐ ÉS MÁSODÉVES BÁNYÁ
SZAINK Anna-bányáva l kötöttek 
szoros kapcsolatot. A bányalá togatás 
folyamatosan, felváltva történik az 
I. és II. évesek között. 15-ös csopor
tokban látogatták a bányát. Bányász-
hallgatóink azzal az elhatározással 
kezdték meg ezt a kapcsolatot, hogy 
a DISZ II. kongresszusának tiszte
letére az elkövetkezendő időkben. 

évről-évre az itt tanuló bányász é v j 
folyamok hagyományszerűen k a p 
csolatot t a r t anak fenn Anna-bányá
val. Igen sok bányászhallgató még 
sohasem volt bányában, és így ed
dig csak sejtelmei vol tak a bányá
ról. Ez most megoldódott, minden 
hal lgató szerezhetett tapasztalatokat, 
a bányamunkáró l . Bányász elvtár-' 
sak! Elhatározástok váljon valóra, a 
kapcsolat fejlődjön hagyománnyá! 

NEGYEDÉVES KOHÁSZAINK a 
Kassai Műegyetemmel t a r t anak l e 
velezői kapcsolatot. Levélben mond
j ák el egymásnak tapasztala ta ikat . 

AZ ELSŐÉVES KOHÁSZAINK a 
Lenin kohászat kovácsoló üzem
részlegével épí tet tek ki kapcsolatot . 
Egy alkalommal már voltak kinn az 
tizemben szakmai témák elsaját í tása 
céljából. Elsőéveseink szerint ez az 
üzemlátogatás segített a leadott 
anyag megértésében. 

Dicséret illeti: Kröl. Bodnár (IV. 
éves G.), Mezei (III. K ) , Szarka (II. 
K ) , Erdős Attila (II. G.), Mező Pé 
ter (II. B.), Trombiiás (I. B ) , Borha 
(I. K.), Szívós Péter (I. G ) elvtár
sakat , mer t lelkesedéssel végezték 
munká juka t a kapcsolatok kiépíté
sében. HAMAR EMIL 

DISZ-bizottsági tag. 

Egységes-e a III. éves kohász évfolyam ? 
Az utóbbi időben sok (szerintünk túlsók) szó esett a III . éves 

kohászokról. Beszélgetéseken, értekezleten sok probléma vetődött fel, 
éles viták a lakul tak ki. De n e a régebbi múltról beszéljünk. Legutóbbi 
DISZ-gyűlésükön ke t ten-hárman e lmondták véleményüket az évfolyam 
helyzetéről. Sajnos azonban, épp jll nem alakul t ki olyan vita. meiy a 
személyes bírálat, a konkrétumok erejével meggyőzte Volna az embe
reket, s i rányt mutatot t volna az évfolyam egységének kialakítása felé. 
Azért mégis született — n e m a legszebb szavazataránnyal — egy olyan 
határozat , hogy lemossuk a múltkori gyalázatot, s 7-én egységesen me-
gyünk sportpályát építeni. S valóban kitettek magukért . Az évfolyam 65 
százaléka ott volt (a lányok 2 kivétellel mind), s lelkesen, becsülettel dol
goztak. A hangula t jó volt. s ezt csak fokozták az olyan epizódok, mint 
például amikor Szabó elvtárs Szent Lászlót plaglíálván ..vizet fakasz
tott a sziklából" (csákányának ha tására bőven ömlött lábuk elé egv ve
zetékből a víz), s amikor elkezdett szemerkélni az eső, az S. O. S. ősi 
ér te lme (Seve our souls) megváltozzott ess. ó ess (eső) lelt belőle (ak
kor ' h a t j u k a munkát ) , de azért nem bánták meg, hogy nem 
lett nagyobb eső . . . 

Ugy érzem, hogy május 7-én egységes volt a III . éves kohász év
folyam. De azért megemlítem, hogy talán előbb, s tar tósabban is ki
a lakulhatot t volna ez az egység, ha nem fordulna elő az. hogy még 
párt tagok is, mint pl. Popovics elvtárs — „agilál tat ják magukat" , ahe
lyett, hogy ők agitálnának elsősorban, s hogy Deli elvtárs, (az egyik 
pártcsoportbizalmi) egyike épp azon keveseknek, akik a pályaépítésnél 
megbontot ták az évfolyam egységét. 

Befejezésül: Ha nem agi tá lunk — ha lehet szép szóval, de ha 
kell, erélyes kézzel — úgy járunk, mint a május 1-i kivonuláson, ahol 
pl. a III . éves technológusok közül csak igen kevesen voltak jelen. De 
a pályaépítésnél megmutatkozot t , hogyha foglalkozunk, beszélgetünk a* 
emberekkel , s a vita során nem félünk beismerni , ha valamiben iga
zuk van, de meggyőzzük őket. ha helytelen a véleményük, a párt- és 
DISZ-munka menni fog. így az évfolyam egysege is kialakítható 
lesz. 

(Megjelent a „Daráas" faliújságon.} 



Í955 májún 26. A M I E C T Y E T E M Ü N B 3 

GÉPIPARUNK 10 ÉVE 
Zorkóczy Béla professzor márciu* 26-áu elmondott előadásának 

második része 
Lapunk eloZő száméban az előadás első részét közöltük mely a 

magya r gépipar- al talános helyzetképe mellett részletesen foglalkozott a 
magyar szerszámgépgyártás 10 éves történetévé:. 

Erögépgyáríás 
Iparunk energiael látását szolgáló 

VÍZ- 'gépek, valamint a vil-
lamosgépek gyártása terén is nagy 
a fejlődés, mind a gyártás volume
ne , mind a konstrukciók és a tech
nológia terén. Ezen a szakterületen 

erősen támaszkodha t tunk vi
lági):' tett vál lalatokra. 

A vízierőgépek gyártása a Ganz 
Vagongyár turbinagyár tó gyárfcg 
seben folyik nagyrészt exportra . 
Kimagasló új konstrukciója a lisza-
lÖki víaiepcső turbinája, melynek 
futókareke 4,5 m átmérőjű. 

A* Április 4. Gépgyár a hazai hő-
•erőművek ép a Láng Gép
gyá r a gőzturbinák korszerű szer
kesztésében és gyártásában ért el 
magas szinvonalat és tar t ja jó ex
por th í rnevét . 

A villamoserőgépeik gyártása a v i . 
űr re emelkedet t Clement Cíott-

wa ld gyár mellet t még számos fel
fejlesztett é s újonnan létesített gyár
ban folyik a felszabadulás e lő t t ivo
lumen többszörösén. 

JÁRMŰGYÁRTÁS 
/>, vasúti j á rműgyár tás is a réfíi 

Vadícink alapján fejlődött nagyot. 
A mozdonygyártás a Mávag—Ganz— 
Clement Gottwald kollektív munká
j ában ki termelte a 600 LE-s Diesel 
e lekt romos mozdonyt. A Mávag új 
ao tcma t ikus tüzelésű gőzmozdony 
t ípust dolgozott ki. A hazai villa
mosí tot t vonalak forgalmának javí
tására a Clement Gottwald és Má
vag konstruktőrei a Kandó-rendszer 
továbbfejlesztésében kialakították a 
M A v V SB sorozatú villamos moz
donyát , mely 3200 lóerős teljesítmé
nyével büszkén sorakozik a magyar 
ipar hasonló világhírű gyár tmányai 
mel lé . 

A Ganz Vagongyár a felszabadu
lás előtt is exportált 2—3 kocsiból 
összeállított motorvonatokat . Nagy 
minőségi fejlődést jelent és export 
képességét erősen növeli a felsza
badulás után kidolgozott 4—5 kocsi
ból álló, korszerű levegőkondício-
náló berendezéssel és a legnagyobb 
luxussal berendezet t új motorvona
ta. A felszabadulás után indult meg 
a Ganz Vagongyárban a felíölíött 
motorok gyártása. A feltöltő alkal
mazása pl. a 450 LE-s motor teljesít
ményét 600 LE-re növeli súlyának 
csak jelentéktelen növelésével. A 
600 C - o n is nagy tartós folyású 
különleges acélból készült 20 000 
fordulatú gázturbina-konstrukciójú 
turbófeltöltőket eddig külföldről 
hoztuk be. A Magyar Tudományos 
Akadémia szakbizottságának Segít
sége lehetővé tette, hogy a Ganz 
gyárban az idén megkezdődhessék a 
turbófeltöltők hazai gyártása. 

A vasúti kocsi gyártás a Wilhelm 
Pieck Vagon- és Gépgyárban, a 
Ganz Vagongyárban és a Dunakeszi 
Vagongyárban ma már kor 
előregyártóit elemekből hegesztett . 
kivitelben lényegesen kisebb önsúly 

önköltség mellett folyik, mint a 
- • l ő t t . 

A közúti gépjármű gyárfásunk te
rén az ötéves terv szakaszában ala
kította ki tervgazdaságunk az Autó
ipari Trösztöt, mely egyesíti a teher
autó és autóbusz gyárainkat , 
kiszolgáló üzemeit és iparági kuta tó 
intézetét. Ez a szervezet biztosítja, 

..- a Csepel Autógyár nagy soro
zatban gyárthat ja a teherautókat . 
az Ikarusz az autóbuszokat. Utób
biak külföldi viszonylatban is any-
nyira kedveltek, hogy expor tunk 

ik legfontosaob helyét foglalják 
el. 

A gépjármiivek vonalán meg kell 
említeni motorkerékpárgyártÁsunk 
óriási fejlődését. Az RM önálló mo-
torkerékpárgyára felszabadulás után 
létesült és ma gyártási volumene a 
háború előttiének csaknem 10-szere-
se. Kimagasló új t ípusa a 250 köb
centis Pannónia . 

Hajógyártásunk is nagyot fejlő
dött. E hónapban bocsátották vízre 
a 25-ik tc l je ' rn hegesztett 1100 ton
nás tengeri hajtó a Gheorghiu ü e j 
hajógyárban. Az Óbudai Haji 
kisebb folyami hajóit nagyon dicsé
rik a Szovjetunióban, Minőségi fej
lődésünket e téren jellemzi, hogy a 
Váci hajógyárban és a Balatonfüredi 
hajógyárban készítették Közép-
Európa első tel;: esztett köny-
nyüfém hajóit. 

BANYAGÉPGYARTAS 
Régi kis bányagépgyárból nagy

üzemmé fejlődött Duclos Bányagép 
a bányászati kutató és bánya 

géptervező intézetek támogatásával 
bányászatunk gépesítésének felada-

I tait sorra oldja meg. Mellette, a 
Dorogon javítóműhelyből felfejlődött 

;épgyár is működik. Fi. 
rakodó- és szállítógépek mind 
előtt nem gyártot t konst ruk-

ímenben, minőségben igen n a . 
va t tyúk és 

Kzellözők gyár tása is.. 

Mezőgazdaságunk gépesítésének 
feladatai olyan tömegével zúdultak 
mezőgazdasági gépgyárainkra, hugv 
hallat lan erőfeszítéseket követeitek 
meg. 

TRAKTORGYÁRTÁSUNK 
a réginek sokszorosa, típusai azon
ban nem korszerűek és így az utolsó 
három évben kellett kifejleszteni az 
újítpusú Diesel t raktormotor t . En
nek sorozatgyártása ez évben indul. 

Nagyot fejlődött koinbájngyártá-
sunk. Az Emag-gyár múlt évben 
2000 kombájnt gyártot t . melyek 
nagyrészét exportál tuk. Ez a gyárt
mány a háború előtt nem ! 
U.j gyár tmányok: a lánctalpas szán
tótraktor , kévekötő aratógép. 
kapa, mélyművelő eke. kalapács-
dará ló és még tt 'bb olyan gép és be
rendezés, melyeket mind az utolsó 
10 évben dolgozott ki mezőgazda
sági gépiparunk. 

EGYEDI GÉPGYÁRTÁS 
Az egyedi gépek szerkesztése és 

a olyan ága a gépiparnak, 
mely a legjövedelmezőbb exportot 
teszi lehetővé olyan — visz 
— kis országnak, amilyen hazánk. 

Ezen a téren a felszabadulás után 
Igen jó munkát végzett a DIMAVAG 
Gépgyár, hengersorok, csőgyártó be
rendezések, kábelgyár! gépek, nagy 
sajtók gyártása és exportá lása útján. 

Er re a te rü le t re esik a nehéz 
vegyipari gépek gyártása is. Ennek 
konstrucióiban oroszlánrészt vállalt 
a Vegyiműveket Tervező Iroda. 
gyár tásában pedig nagy gyáraink. 

ló gyár tmányok, me
lyekre büszk iparunk: 

1. A 10 000 m 3 / ó teljesítményű 
350 atm,-ás 3600 LE-s óriás komp-
rc s s z o r 

2. A ' 600.000 ka l /ó hütőteljesí tmé-
nyű ammónia kompresszor, 

3. A nagynyomású tekercselt tes
tek (960 átm., x 14 000 m 350 atm ) 

Az első kettő a Borsodi Vegyi
kombinátban, a harmadik gyárt-

több helyen szolgál a vegy
ipar céljaira. 

EXPORT 
A kiragadott új gyár tmányok nagy 

ta jellemzi azt a nagy utat . 
amelyet gépiparunk az elmúlt 10 

Z iparunk fej-
' /.ónban igen sok külföldi 

•s anyag behozatalára volt 
.;. Az ország valutaszükségle

tének előteremtéséből gépiparunk is 
kivette a mag;- Ennek jel
lemzésére szolgál egy összehasonlító 
adat : 

gépiparunk export ja 1934—35. 
éviién 20 000 t, 1P53—54. évben 
200 000 t, t ehá t 10-szeres volt. 

ÜZEMSZERVEZÉS 

Gépiparunk fejlődésére azonban 
nemcsak az új konstrukciók, nem
csak a volumen nőve 
jel lem. ' neink szí 

itős fejlődé' 
sen ment át. Nagy haladást biztosí
tott a pro1 a fejlet' 
tási módszerek kialakítása. Tömeg
cikkgyáraink, amilyen az RM ke-
rékpárgvár, motorkerékpárgyár , var
rógépgyár, a zárt termelési ciklus 

tésével, au tomatasor és az 
agregát gépsor beáll í tásával növel
ték termelésüket és csökkentet ték 
az önköltséget. Ezek segítségével ér
het te el pl. varrógépgyártásuni t az 
1938. évi termelés 12,5-szeresét. 

Egyetemünk szerepe 
A JÖVŐ FELADATAI 

Konyev marsall 

A mi egye temünk is az utolsó 10 
év gyümölcse és fontos tényezőjévé 
kell lennie a gépipar további fejlő
désének. Ezt a célt szolgálja a tan
székeken megindult ku ta tómunka . 
de főfeladatunk olyan gépgyártó 
mérnökök nevelése és kiképzése, 
akik a lendületes fejlesztés motor
jai . 

Ha gépiparunk mai ál lapotát kr i 
tikus szemmel vizsgáljuk, meg kell 
á l lapí tanunk, hogy a munkahelyek 
és gépi berendezés fejlődésével nem 
tudott lépést t a r tan i a jó szakembe
rek kinevelése. Gépgyár tásunk szak

ember el látot tsága olyan, mint a k i 
nőtt ruha. 

Ezen a hiányosságon van hivatva 
segíteni egyetemünk és itt van ok
ta tó inknak a legszebb feladata 
Olyan szocialista mérnököket kell 
nevelnünk, akiket politikai öntuda
ta, hazafias érzése, hivatásszeretete 
és szaktudása a lka lmassá és képessé 

rra, hogy ötletes, új kons t ruk
ciók kidől!1 

járásokkal tovább növeljék gép
iünk minőségi színvonalát né

pünk szebb, boldogabb jövőjének 
biztosítására. 

H s a y i 
syiiusó forradalmi ha- rali ökölbe, ,,Itt lengve. Az ő vérük 

U gyomdnyai — c»o. leket gyilkoltak meg a meg a lengyel—szovjet 
ddlatosak. Bármerre németek!" — jajdult fel barátságot. A német 
jársz V orsóiban, ez a az egyik emléktábla, A rablót: ellen vívott kö-
hagyomdny szinte uyo- másik tragikus pontos- kovácsolta szi-
mon követ: ott bajkai sáfyal közli a dátumot Iáiddá a leél legnagyobb 
a falakban, fenj/lik az isi ,,1913. I.17-én." Ha. szláv néi> barátságát, 
emléktáblák arany bem láttak Napján minden ^ malik emlékmű a 
líiiben és örökérvényű- emléktábla ala't mécse- p/ac Zwyciestwán a 
vé merevül a szobrok sek églek. Az Ulica Pi- Győzelem Terén van, 
•nyugodt telttartásdban, eknán muja rol- jobbanmondva a tér 
vagy heves mozdulata- tam egy kis jeleneinek, réglelen. kírstkságan túl, 
ban. amely lobbei mondóit, a Saski-kert mellel I. 

Plső napjaim Varsó. «,;,,, egy regénytrioló- j^is, négyoszlopos épü-
*-^ ban városnézéssel gitt. A hűvös, novembe. jfy_ lapos oldalt csonka 

leltek- el, A Nouvy Swiat ri szélroham kioltotta tetővel, A tető alatt ur-
egyil: csodaszépen res- az egyik tábla alatti nak az osxlbpokon fe. 
lannílt házán furcsa mécsest. Egy járókelő kete márványtáblák, s 
emlék táblára. bukkan- — Idősebb néni — oda- e „ „ koszorúkkal borí
tani: „Itt végezlek ki a topogott és újra meg. lf)íí sí-(._ j z / s ( „ . 
németek hasznai több gyújtotta az emlékezés ]{aiollr, sírja, A már-
lengyel hazafit." Meg. lángját. Talán éppen vanytáblák, a második 
álltam az emléktábla üt lön, i: ugyan a fér- világháború lengyel hó. 
elölt — itt az utcán? A jét, vagy a fiát. Mert sc; (.^/ beszélnek Kez-
varsóiak már megszok- minden lengyel csal 'd dődik a Wesierplatté. 
ták, de nekem félelme, gyászol -valakit. Ha ,(.u/r s az utolsó arany
les élmény volt, -mikor mást nem, a nemzet cl- fre/#s felirat: Berlin, 
kitudódott, hogy ilyen pusztult egyötödét, 11)45. május Közben, 
emléktábla, nem egy, de Igazán gyűlölni a fa- rengeteg -név — dél-
húsz-harminc van a vá- sizmust, igazán gyűlöl- 0iasz kisvárosok nor. 
ros minden részében, ni a háborúi — erre ta. man(iiai falucskák, vagy 
Láttam az Óvárosban és nít Varsó. Erre tanít ,.,,,„.,, a Kosciuszko. 
Mokotówban, a Sena. két emlékmű is. hadosztály állal felsza. 
torskán és az Aleja /l> egyik a hatalmas i}v,,ut0U lengnél váró. 
Stalina sarkán, a ma- (-'t- Hála Emlékműve so/ i. 'Ezekre a nevekre: 
gyár követség falán. Az Mokolów és Ochofa k<i_ \r!/'rl!- Tobruk Monie 
első emléktábla megha- zött Az óriási obeliszk ' Lm{ 'pul 
lotl, a második meg- körül virágcsokrok alán 

döbbentett, a tizediknél fekszenek, a Varsóért — a lengyelek mindig 
már csak a kezem szo-. eleseit szovjet katonák, emlékezni fognak. 

A varsói szerződést aláírt államok 
közös fegyveres erőinek főparancs
nokává Iván Sztyepanovics Konyo-
vet, a Szovjetunió marsalljai nevez
ték ki. 1. Sz. Konyev kiváló hadve-
zér. a Szovjetunió kétszeres fiöse, a 
Szovjetunió Legfelső Tanácsának 

••élője. 1818-ban lépett be a 
Kommunista Pártba. 2.952 óta tagja 
a Szovjetunió Kommunista 
Központi Bizottságának. 

I. Sz. Konyev 1897-ben született a 
Kirov-tcrületi Logyejno faluban, 
szegényparaszt i 1918 au
gusztusa óta szolgál a Szovjet. Had
seregben. Résztvett a polgárhó.ború-
ban. 1934-ben elvégezte a frunze 
katonai akadémia különleoes fakul
tását. A Nagy Honvédő Háború évei
ben. Konyev különböző frontok csa-

Mk parancsnoka volt, vezetése 
alatt a szovjet csapatok hatalmas 
vereséget mértek a német-fasiszla 
betolakodókra Ukrajnában. Len
gyelországban és Csehszlovákiában. 
1945. május 2-án az I. Ukrán Front 
Csapatai Konyev parancsnoksága 
alatt az I. Belorussz Front csapata1-

ryütt elfoglalták Berlint. 1945. 
máius 9-én az 1. Ukrán Front csa
patai felszabadították Prágát. 

A Konyev marsall parancsnoksága 
alatt álló csapatokról gyakran meg. 
emlékeztek a sztálini hadparancsok. 
Koni/ev marsall lOífí.tum a szárazföldi 
haderők főparancsnoka, és a had
ügyminiszter helyettese, 1950 áprili

sában a Szovjet Hadsereg föfel-
úője és a hadügyminiszter he

lyettese, 1952-ben pedig katonai 
körzetparancsnok lett. 

Konyev marsallt érdemeiért há
romszor tűntelek ki Lenin-renddel, 
megkapta a Győzelem rendjeléi és 
sok más kitüntetésben részesült. N. 
A. Bulganyin, a Szovjetunió mi-
nisztertanácsának elnöke varsói be
szédében ezeket mondotta: „Nem 
kétséges, hogy a szerződésben részt
vevő államok által kijelölt, egyesí
tett csapatok Konyev marsall pa
rancsnoksága alatt beváltják majd 
hozzájuk fűzött reményeinket és be
töltik hivatásukat. 

A bonvédeími ismeretek vizsgái elé 
Május 27-én kezdődnek egyete

münkön a honvédelmi ismeretek 
vizsgái. E vizsgák muta t ják meg. 

y egyetemünk ifjúsága hogyan 
tította el a haza védelmének 

tudományát , hogyan készül tet tek
kel — ha kell a haza fegyveres vé
delmére. 

Az előző években a Vizsgáknak 
külön hagyománya alakult ki egye
temünkön. Ez a hagyomány magá
ban foglalta a vizsgák ünnepélyes 
voltát, a fegyelmezett, ka tonás ma
gatar tás t , de elsősorban a vizsgák
ra való alapos, lelkiismeretes lei-
készülést. Ezt bizonyítják azok a 
vizsgaeredmények is, amelyeket 
egyetemi ifjúságunk az elmúlt 
években felmutatot t 

Ií>52~ben: 3.91. 
1953-ban: 3.92. 
1951-ben: 4,02. 

Az e redmények lá t tán jogosan f é -
obben a 

tanévben is hasonló eredményeket 
•várhatunk. Sajnos, a jelek mást 
muta tnak . Az T. félév lezárásának 
átlaga 3.19 volt. Hallgatóink ezt 
szakmai túlterheléssel, v say egy-
egy tan tárgy leíró jellegével ma
gyarázták. Hivatkoztak arra , hogv 
majd a II . félévben a l a p b a n neki
fognak és különösen tüzérlövés-
szak terén alaposan kivágják a re-
z°t. Nos az eddie rendelkezésreá1* 
ló adatok egészen mas képet mu
tá lnak. A tanulók-örök egy része a/ 
eV o telex I szinten mozog, naftyobb 
része azonban alatta marad az 
első félévi e redményeknek is. Kü
lönösen ! a helvzet a III . 
éves • hallgatóknál, ahol 
egyes tanulókörök dolgozatának át

laga csaknem egész jeggyel rosz-< 
szabb, mint az első félévben. 

A G/304 tankör második félévi 
zárásának eredménye pl.: 2.44! 
Nem sokkal marad el tőle a G 303, 
tankör sem, a maga 2.74-cs át lagá
val. 

Nagyjából hasonló a helyzet a 
többi évfolyamokon is. az I. éves 
bányászhallgatók kivételével. Le
het mondani , hogy az I. éves bá-1 

nyászaink derekasan teljesílettélc 
kötelességüket a tanulmányi év 
közben. Ugyanez — sajnos — n e m 
mondható el a többi évfolyamról. 

Egészében véve meg lehet ál la
pítani, hogy hallgatóink jórésze 
nem tekinte t te szívügyének a haza 
iránti elsődleges kötelességének 
azt, hogy szorgalmasan, folyamato
san sajátítsa el a honvédelem alap
jait. Megmutatkozik ez a tény a b j 

ban is, hogv még mindig van hal l 
gató, aki há t ra lékban van a m á 
sodik félévi dolgozataival. Azt hi
szik ta lán ezek a hallgatók, hogy 
hátralékosán vizsgára mehetnek? 
Súlyosan tévednek, ha ilyen remé
nyeket táplálnak. 

Nem sok idő van m á r hátra a . 
vizsgák kezdetéig. Hallgatóink fe- ' 
szílsék meg erejüket . vegyek 
igénvbe és teljes mértékben hasz
nálják ki a tanszék által nyui tot t 
segítséget és minden tudásukkal 
készüljenek fel az előttük álló nagy 
feladatra: a honvédelmi ismeretele 
vizsgáira, hogy a tanulmányi év 
lezártával büszkén jelenthessük né
pünknek: a Rákosi-egyetem fiatal
jai készek a haza, a béke megvé
désére is. 

Katonai Tanszék 

Megalakult egyetemünkön 
a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség 

Május 23-án dé lu tán 19 órakor a 
III-as számú előadóteremben gyűlés 
volt: a Magyar ö n k é n t e s Honvé
delmi Szövetség alakuló gyűlése. L\ 
gyűlésen megjelent Kordos Tibor 
elvtárs , a városi szervező bizottság 
tagja, jelen volt a Katonai Tanszé
ket képviselő Gosztonyi őrnagy elv-
tára. 

Keszler József elvtárs, az egyete
mi DISZ-bizoltság t i tkára üdvözlő 
szavai u tán felkérte Jaszlics Iván II. 
éves gépészmérnök-hal lgatót beszé
dének megta r tásá ra . 

Jaszlics e lvtárs kiemelte a varsói 
ér tekezlet jelentőségét, amely 
mint mondot ta — ha ta lmas csapást 
mér t az imperial is ták háborús ter
veire, ugyanakkor az értekezleten 
hozott határozatok fontos tényezői 
Európ'-a békéje és biztonsága, 
hazánk függetlensége biztosításai
nak. Ezután beszélt arról, hogy a 
jobboldali e lhaj lás egyetemünkön 
abban is kifejezésre jutott , hogy 
egyesek az egyetemi katonai Okta
tást, a haza védelmére való félké
szülést másodrendű kérdésnek- állí
tot ták be. Jaszlics e lv társ hangsú
lyozta, hogy az ö n k é n t e s Honvédel
mi Szövetség megalakulása biztosít
ja majd, hogy egyetemünk hallga
tói nagy számmal vegyenek részt 
különböző szakkörök munkájában . 
Egyetemünkön működni fog repü
lős, ejtőernyős, motorán, gépkocsive
zető, rádiós és céllövészetí kör. 

A mai gyűlés feladata, mondotta 
Jaszlics elvtárs. hogy mogválasz-
szuk a szövetség vezetőségét. A ve

ink egyik fontos felad lía 
lesz, hogy szervező és i rányító mun
kájával odahasson, hogy egyete

münk hallgatói megismerjék a s-. >-
vétség alapszabályait . A vezetőség 
feladata lesz, szeptemberben egyete
münkön a már említet t szakkörök 
munká jának beindítása. 

Jaszlics e lvtárs nagy tapssal fo
gadott beszéde után Kordos Tibor, a 
Városi Szervező Eú ttság tagja 
emelkedet t szólásra. Beszédében 
hangsúlyozta a honvédelmi tömeg-
spor. jelentőségét. Elmondotta, hogy 
nagyon sok szakkör-' vannak már , 
amelyek lövészet, vag> más sport
ágak területén országos eredménye
ket ér tek el. Továbbá megemlítet te, 
hogy nagyon fontos a DISZ és a 
Magyar ö n k é n t e s Honvédelmi Szö
vetség jó kapcsolata. A szövetséf? 
ió munká jának biztosítéka, hogy -a 
DISZ védnökséget vállalt a szövet
ség felett. 

Ezután a gyűlés külön-külön a 
következő vezetőségi tagokat vá
lasztotta meg: A szövtiség elnöke
ként: Tóth Árpád tanársegédet, ki
képzési felelősként: Jaszlics Iván IB 
áves gépészmérnök hallgatót, poli ' 
tikft' nevelési felelősként: Bangó 
Anna, a marxis ta tanszék tanárse
gédjét. Ezenkívül a vezetőségbe vá 
lasztotta a gyűlés még Tóth Amáliet 
III . éves gépész és Ruman Imre I I . 
éves kohómérnök-hal lgatókat . 

Reménykedve és bizakodva te 
kintünk a Magyar önkén le s Hon
védelmi Szövetség munká ja elé és 
kérjük Bangó Anna és Jaszlics 
rván elvtársakat , akikc ' a gyűlés 
varc^i küldöttnek választott, hogy a 
szövetség munká já t szervezzék meg 
úev, hogy valóraváltaa a hozzáfű
zött reményeket , 

^ P r-3 
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Viták a művészetekről 
IV; 

B * Legyen hangula tos a- inai beszélgetésünk, játssz el va lami szép zon-
goraszárnot! 

e^ Szívesen! 
&S Szép, de n e m ismerem ezt a művet , ss* Mi voB ez? 
6.: Liszt: Szerelmi álmok. 
f.c Az n e m lehet, hisz azt i smerem! 
K.: Várj csak! Liszt Szerelmi á lmok című m ű v e há rom »notturno«-bol 

(éji muzsikából) áll. Most a második, E-dur no t tu rnó t já tszot tam. A 
közismert a harmadik , Asz-dur not turno. 

a,: Én énekelni is hal lot tam a Szerelmi álmokat . 
s.: Liszt mindhá rom not tu rno elé taríalomkifejező prograrnmként verset 

iktatott . Uhland két verse és Frei l igrath «Ó szeress^ című verse 
szolgál mot tóként . Az utóbbi alkotja az emlí tet t dal szövegét. 

1 : Lám, m á r benne is vagyunk a zene és irodalom kölcsönhatásának té
májában. S n e m csoda, hogy éppen Liszt az, akivel kapcsolatban ez 
a téma felmerül. Talán neki v a n a zeneköltők közül a legtöbb iro
dalmi témájú műve . 

a.: Nem értem, miér t annyi ra ismeret lenek ezek a műveik? 
s.: Sajnos, a legtöbben n e m tudják, hogy a Szerelmi álmokon, a Les 

Preludes-ön, az Esz-dur zongoraversenyen kívül Liszt olyan remek
müveke t írt, mint a h-moll szonáta, a Petrarca-szonet tek, a szebb
nél szebb szimfonikus köl temények (Tassó. Mazeppa, Ideálok, Hun
gária, Lyon stb.) és a nagy szimfóniák • (Dante, Faust) . Ezek élve
zéséhez azonban bele kel! m e r ü ' n i a kapcsolatos irodalmi prog
r a m tanulmányozásába. Példáké t hallgassátok meg az egyik Pe t 
rarca-szonett versét és zenéjét. 

Áldott nap, a. hó, az év s az évnek 
ama szakasza, órája, perce s egyben 
a szép ország is, melyben rabja 

lettem 
két szép szeme bűvös tekintetének. 
Áldottai:, az első gondok én 

remények, 
melyeknek, árún élszerelmesedtem, 
s az íj, s a nyíl. melytől sebe: 

szereztem, 
s a sebet, is, melyek szivemben 

égnek. 

Áldottai: hangjai/m, mik szerte. 
szálltak. 

Hölgyem nevét búgván 
a messzeségben, 

s a sóhajok, a könnyek és a vágyak, 
s áldott minden lap, melyen 

megkísértem 
dalolni őt, s a gondolat, mi szárnyat 
nem kap más senkiért, csupán 

csak érte. 

a.: 

tr. 

Többet kellene ezeket a remek->íiveket játszani. Példát vehe tnénk 
a lengyelektől,, akik a hagyományos Chopin-versenyek megrendezé
sével teszik lehetővé Chopin-műveinek megismerését világviszony
latban is. 

Miért ne lehetne nálunk Liszt-versenyeket rendezni? Nagyszerű ze
nei esemény lenne ez, olyan, min t pár éve a Bartók-verseny. 

Az a sötét gyanúm, hogy a m a g y a r rádióban n e m szeretik Chopint. 
No, n e túlozz! Hogy mondhatsz ilyet? 
Amig a külföldi rádiók többórás közvetítéseket ad tak a Ohopin-ver-
senyről. addig a magyar rádió csupán egyszer szentelt ennek a vi
lágraszóló zenei eseménynek egy csekélyke félórát. 
Viszont labdarúgómérkőzés-közvet í tésekben nincs h i ány ! 

Periig n e m kell szégyenkeznünk, mer t a mi zongoraművészeink is ot t 
voltak a döntőben a főleg szovjet és népi demokra t ikus országbeli 
legjobbak között. Természetesen kell a sportközvetí tés is és büszkék 
vagyunk arra, hogy a világ sport nemzetként emleget minket , de a 
muzsikus-nemzet elnevezést is k iérdemelhetnénk, hisz olyan nagy 
muzsikusokat mondha tunk magunkénak , min t Liszt, Erkel , Bartók, 
Kodály. 
Valóban magyarnak mondha t juk-e Lisztet, hiszen még magyarul 
sem tudott . 

Tetteivel és műveivel bizonyította be, hogy el téphetet len szálak fű
zik szülőhazájához. Amikor meg tud ta , hogy az árviz sokezer ma
gyart tett földönfutóvá, azonnal Bécsbe sietett és hangversenyeket 
rendezett a/, árvízkárosultak j avára . Magyar rapszódiái'ban a leg
szebb magyar dal lamokat és magyar vonatkozású emlékei t dolgozta 
fel. Amikor hir t kapott a magya r szabadságharc bukásáról , nagy
szabású zongoradarabban, a »Funérail 'les«-ben idézte fel a hősi 
halál t ha l t hazafiak emlékét . 
Nem karddal harcolt, hanem az igazi, halihatatlan művészet nagy
szerű fegyvereivel. 

Nem volt igaza a német költőnek Heínrieh Heinének, aki a ma
gyar szabadságharc bukása fölött érzett nagy fájdalmában fogant 
»1849 októberében" című versébő l keserű gúnnyal írt Lisztről: 

Ne ezt a verset idézzük, amely úgy fájt Liszt nemes szivének, ha 
nem az igazi Liszthez, méltó verset: Vörösmarty „Liszt Ferenchez" 
című versét. 

Mai beszélgetésünk be fe -zéséül hal lgassunk meg néhány 
.sor! e tömör szépségű versből, melyek a zene varázsában égve fel
idézik és összefoglalják az egé z magyar életet, sorsot. Ez a vers 
Kodályt nagyszabású kórusmű s rzésére ihlette. 

Hírhedett zenésze n világnak, 
Bárhová juss, mindig hű rokon.' 
Van-e hangod, a beteg hazának 
Á velőket rázó húrokon? 
Van-e hangod, szív háborgatója:" 
Van-e hangod, bánat altatója? 
Zengj nekünk, dalt, hangol: 

nagy tanárja. 
És ha zengesz a múlt napiról. 
Légyen hangod a vész zongorája, 
Melyben a harc mennydörgése szól. 
S árja közben a szilaj zenének. 
Riadozzon diadalmi ének. 
Zengj nekünk dalt, hogy mély 

sírjaikban 
Őseink is megmozduljanak, 
És az unokákba halhatatlan 
Lelkeikkel visszaszálljanak, 
Hozva áldást a magyar hazára, 

Szégyent, átkot áruló fiára. 
í.'s ha meglep bús idők homálya. 
Lengjen fátyol a vont húrokon. 
Legyen hangod szellők fuvolája. 
Mely kesereg az őszi lombokon . .. 
És ha honszerelmei költettél, 
Meli/ ölelve tartja a jeleni. 
Mely keserg az őszi lombokon . .. 
Csügg a múlton és jövőt teremt. 
Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal-
Hogy szivekbe menjen áftal a dal! ... 
És ha hallod, zengő húrjaiddal 
Mint riad föl e kon a dalon, 
Melyet a nép millió ajakkal 
Zeng utánad bátor hangokon. 
Állj közénk, és mondjuk hála, 

égnek! 
Még van lelke Árpád nemzetének! 

F. J. 

S P O R T 
ATLÉTIKA 

A DISZ II. kongresszusára rende
zett szpar takiád e redményei : 

100 m-es síkfutás: H a m a r Emil, 
400 m-es síkfutás: Zsarnai Szilárd. 
800 m-es síkfutás: Zsarnai Szilárd. 
5000 m gyaloglás: Kap tá i . 
Magasugrás : Joós Lajos. 
Távolugrás : Csomor József. 
Súlylökés: Szenté László. 
4x100 m-es vál tó: gépészkar. 
Május 15-én a DISZ II. kongresz-

szusának t iszteletére rendezet t ver
senyen a Haladás futói 3000 m-en 
indultak. Eredmények: 

1. Makk. 2. Balatoni, 3. Farkas , 
4. Zádorlaki . 

Főző István ugyanekkor Özdon 
versenyezet t és 4:05 jó idővel 1500 
m-en első lett. 

Budapesten, május 22-én a Hala
dás országos szpartakiád.ján egyete
m ü n k há rom versenyzője vet t részt. 
Eredmények: 800 m-es síkfutás: 2. 
Zsarnai , 7. Balatoni, súlylökésben: 
7 Kopcsek. 

Ugyancsak 22-én Főző Debrecen
ben vett részt há rom megye Béke
kupa versenyén, ahol 1:59.9-es ki
tűnő idővel Apró előtt az első he
lyen végzett. 

* 
Atlétáink május hónap végén a 

Béke-ioosta verseny küzdelmeiben 
vesznek részt, va lamin t a Béke-kupa 
versenyen indulnak. Felhívjuk hall
gatóink figyelmét, hogy a Béke
posta versenyen csak harmadosz tá
lyú és minősí tet ten snortolók indul
ha tnak . A verseny célja a széles 
tömegek bevonása a sportolásba. 
Ezért kér jük a n e m rendszeresen 
sportoló hallgatóinkat , minél na 
gyobb számban jelentkezzenek erre 
a versenyre . 

Versenyszámok: 100 m-es síkfutás, 
1000 m-es síkfutás, távolugrás, ma
gasugrás és súlylökés. Ezzel k a p 
csolatban bonyolítjuk le a VIT jel
vényszerző versenyt. A jelvény meg
szerzéséhez korcsoportonként meg
határozott pontszámot kell elérni 
különböző atlét ikai versenyeken 
szeptember l-ig. Versenyszámok 
(alapszintek) 100 m-en 15 nap., ma
gasugrásban 120 cm., gránátdobás
ban 40 m.. 400 m-en 1:20. távolug
rásban 4 m.. súlylökésben 6.50 m. 

LABDARÚGÁS 
Haladás—Törekvés I I . J:0 <0:<W 

Az egész mérkőzésen Haladás-
fölény alakult ki . A fiuk szép já
tokkal szerezték meg a győzelmet. 
fi mérkőzés egyetlen gólját Csonka 
r ú f ' a . 

Di Gépgyár—Haladás 1:0 «h0) 
Az erős szélben játszó Haladás

játékosok nem; t u d t á k megszerezni 
a győzelmet. 

TORNA 
A Haladás országos szpartakiádján 

vet tek részt egye temünk tornászai. 
Alapfokú tornász csapatbajnokság
ban az első helyet Miskolci Haladás 
szerezte meg. 

RÖPLABDA 
Debreceni Haladás—Miskolci 

Haladás 3:1 
A gyenge napot kifogó miskolciak 

fölött könnyen győzelmet a ra t tak 
a debreceni röplabdások. 

Miskolci Haladás—Di Vasas 3:2 
A miskolci rangadón a jobb for

mában lévő egyetemista csapat meg
érdemelten győzött. 

Megyei bajnokság eredményei : 
KOSÁRLABDA 

Miskolci Haladás—Sárospataki 
Törekvés 69:43 

Miskolci Haladás—Egyetem
város 76:32 

Ózdi Vasas Egyetemváros 52:49 
A tabelia élén a Di Vasas 

végzett, 1 pontravezet a Haladás 
előtt. 

Készülünk a DISZ 11. kongresszusára! 
Derűs, napfényes tavaszi reggel van. A műúton egymás után ha

ladnak, Tapolca jelé a kirándulókat szállító autóbuszok, motorkerékpár* 
rok. Körülöttem madárdaltól hangos a környék, távolabb kakuk szól -»• 
a tavasz ezernyi pompájával köszönt. Megindulok a sportpálya felé. Tu-* 
dorn, ma sem találok üres pályát. Mint minden vasárnap, most is szór* 
gos munkáskezek fejtik, lapátolják és talicskázzák a földet, forr » 
munka. 

A II. éves bányászok 
május 15-én fokozták miként halad a rnun- biek szép munkát vé-
a II. éves gépészek ka. melyek a ma e l - géznek — mondja 
szombati eredményeit , végzendő feladatok? Molnár e lvtárs . — Az 
Közelebb é rve már Iá- — Ma a rézsű to- évfolyamról eddig 
tom is a br igádokban vábbi kiépítése folyik. 55-en jöttek el, d e va-
dolgozókat. Az öltöző Ötös br igádokban dol- lószínűlog érkeznek 
előtt mérőszalaggal goznak a fiuk, részben még újabb „erősíté-
kezében áll Molnár fejtik és lapátolják, sek" is. Egyik br igá-
adjunktus elvtárs , s a részben pedig szállít- ( j u n i c teherautóval sa -
rézsü végső ha tá r - iák a földet a. Hejő- , , , . . ., 
helyzetét méri . Leg- par t ra . Jelenleg 21 t.a- l a k o t h o r d - s r e m e i " 
először hozzá fordulok l icskásunk dolgozik, s J u k - sikerül m u n k á b a 
kérdésemmel, hogy s mind ők, mind a töb- állí tani a vontatót is, 

Vagyunk olyan „legényeU",.. 
Odalent ezalatt szar- ragadjuk a lapátot is. 

gosan folyik a munka, s vagyunk olyan „leg-é-
A nap nem fukarko- nyék", mint a fiuk. 
dik melegével, s így No de ezt nem öndí-
ugyancsak verejtékez- cséréiből mondom, 
nek a fiuk. De nem 
akarom a való ténye
ket elferdíteni, hiszen 
tőlem nem messze a 
k a r n a k egy leányhaH-
gatója is buzgón lapá
tolja tal icskába a jó 
miskolci agyagot. 

Kozma Viktória 

Krcmzner Sándor 
a B 203-as és Mar
ton Károly a B 

204-es 
tanulókörből. Velük is 
szót váltok, de csak Valóban nem kell 

szégyenkeznie a a u k " f ™ u " k a
h

 k o z b e n 

előtt, mer t ha ta lán M o n d j a k , hogy n e m 
szokat lanul is áll ke 
zében a lapát, aka ra t 
ereje győzedelmeske
dik a nehézségeken. 

a k a r n a k e lmaradni 
más évfolyamok mö
gött, s megmuta t ják , 
mi re képes a bányá
szok együttes ereje. 
Ezt diktálja a bányász-Néhány méter re l a r 

a B 201-es tanulókör rébb másik brigád dol- becsület. Sajnos "nem 
tagja. Kérdésemre gozik szorgalmasan, elég ' korán ér tesül tek 
ta lpraeset ten válaszol: Megfeszülnek a ka r - a munka r é s z ü k r e t ö r -

— A mi kezünkben izmok, mikor 'esujta- tánő beütemezéséről . 
nemcsak a főzőkanál n a k a csákányok, el- s így az évfolyam n e m 
vál ik hasznos m u n k a - indulnak a talicskák, tudot t teljes létszám* 
eszközzé, ha kell , meg- I t t dolgozik mai megjelenni . 

Aki a reggeli időpontban pontosan megjelent 
S bár a létszám nem lent. De itt v a n n a k a földből, melyeket ügye-* 

teljes, mégis biztosan, többiek is. A Hejőpar- sen kell elegyengetni* 
megállás nélkül halad ton Hon-Du-Jan . a B nehogy hullámos le., 
a munka . Eljöttek a 206-os tanulókör hal l- gyen a pálya ezen 
koreai e lvtársak is. akik gatója egyengeti az szakasza, 
velünk vál lvetve dol- odatalicskázott földet. Forr, pezseg a rm*rv 
goznak. így — m i n t azt Nevetve mondja, hogy ka. Mindenki e re je 
Molnár adjunktus elv- ő inkább dolgozik, legjavát adja, s így a 
társtól megtudiam. — mint beszél. De nincs mai m u n k a is nagy 
Kim-Cson-Rok volt az is ideje rá, m e r t már - lépéssel viszi előre 
évfolyamról az első. is itt van a z ú jabb ta- sportpályaépítési ter^ 
aki a reggeli időpont- licskasor, kis halmok vünket a megvalósulás 
ban pontosan megje- emelkednek a friss felé. Tornyos Fe renc 

Miké K, Attila évismétlő, aki a minisztérium „jóvoltából" van afl 
egyetemen. A matemat ika utóvizsgáját a mai napig sem tette le , 
vagyis legutolsó vizsgakor ivem tud (a letenni. Február első felében 30 
óra, igazolatlan óramulasztásér t fegyelmi bünte tésben részesült. Apri« 
lis-május hónapban minden héten hiányzott 1—2 napot. A diákszálló d w 
j á t sem rendezi. , 

Miért van az egyetemen? 

Elitélendő az a felelőtlen, hanyag 
maga ta r tás , az a lehetet len nemtö
rődömség, amellyel Homovics J. év
folyamtársunk viszonyul a m u n k á 
jához. Hogy mi baj van megint 
Homoviccsal? . . . Nagyon sok! A 
legnagyobb baj az, hogy az új vizs
gaidőszak küszöbén neki még három 
u. v. tar tozása van visszamenőleg. 
Előadásokról többször hiányzik. A 
tanulókörben ő a fehér holló. Hol 
van, mer re is j á r -ke l Homovics elv
tá rs? A tanulókörből a jegyzeteivél 
á tmegy a szállóba u. v.-ra készülni, 
mer t a t ankörben nem tud tanulni . 
S valóban a szállóban van? Igen, 
mivel a folyosó csendjét elég gyak
ran veri fel a „Homovies-ária", s 
akad tak ka r t á r sa i is, akikkel szépen 
elénekelgettek délutánonként . De 
lá that juk őt dé lu tánonként futbal
lozni, ping-pongozni, sőt a jó idő 
beköszöntése u tán m á r Tapolcán 

rója ünnepi sétáját. — Hát ez a ba<i 
Homovics elvtárs, ez a baj , hogy ná 
lad a kötelesség csak h a r m a d r e n d ű 
kérdés. Mert akinek május közepén • 
is még 3 u. v.-ja van. az ilyen 
fényíízésszámba menő slendrjánsá-> 
got nem engedhet meg magának? 
Ott van a hiba Homovics elvtárs , 
hogy míg mások akkor szórakoz
nak, sétálnak, ha a m u n k á b a n elfá* 
rad tak , Te viszont legalább a k k o r 
tanulnál , mikor a já tékba, szórakot 
zásba beleuntál . S a ket tő közötti 
különbséget sa jnála t ramél tó helyze
ted igazolja! 

A Ml EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: ifj. Pókos I s tván 
Miskolc. Egyetemváros 

Felelős kiadó: Csépányi Sándor 
Borsodmeevei Nvomdaioan Vállalat Wskote 

Felelős nvorndavezeí'5: Koszíi baíos 

JÖázátiiikt a tanulmányi kivándulásMt 

Még a nap is szebben sütött 
a Tiszai-részen, 

Amikor mi megjelentünk, 
táskákkal a kézben. 

Nyikorgott a táskák füle, 
min t egy ócska brácsa 

Jegyzet lapult a mélyében, 
s h a m u n sült pogácsa. 

Megérkezve Budapestre , 
megál l tunk a j á rdán , 

Nem tudtuk, hogy mer re menjünk 
tanács nélkül , á rván . 

Hogy' kavargot t a forgalom, 
zúgván és s iví tván! 

Nem hazudunk, de volt olyan, 
min t a Forgóhídnál . 

Másnap reggel látogattunk 
el a Ganz-Vagonba. 

Lá t tunk ott egy Diesel-mozdonyt, 
volt vagy kétszáz tonna! 

Ilyen mozdony kéne nekünk 
is az egyetemre! 

El is hoztuk volna haza, 
de nem fér t a zsebbe. 

Hát a kohászok ezalatt? 
Ök ta lán henyél tek? 

Ki ezt hinné, az nem tudja, 
mi a kohász-lélek. 

A Lőrinci Hengerműben 
vidám volt az élet. 

VÖT is akadt , hogy maradt-e , 
arról nem beszélek. 

Bizony, sokat j á r tunk , 
de azér t megér te! 

Ennyi sok szép élmény 
elég lesz egy évre. 

Üres lett a zsebünk, 
hiába is ráztuk, 

Ezt a hetet mégis 
nyereséggel zár tuk. 
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Jó tanulással 
köszöntjük 

3 DISZ 
II. kongresszusát 

Oktatási ankét 
egyetemünkön 
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KÖSZÖNTJÜK 
A DSSZ II. KONGRESSZUSÁT 

KESZLER JÓZSEF, a DISZ-bizottság titkára 
|Y| a ül össze ifjúságunk színe-java, hogy ötéves munkánkat 
"•"• értékelve, sorsunkról, jövőnkről, ifjúsági szövetségünk fel

adatairól tanácskozzanak, döntsenek. 
Szabad hazában, szabadon tanácskozhatnak iegjobb diszístá-

infe. Mindez ma szinte természetesnek tűnik. Harminchat eszten
dővel ezelőtt a Kommunista Ifjúsági Szövetség I. kongresszusának 
küldöttei a frontról érkeztek a tanácskozás színhelyére. Népünk 
legjobbjai gyilkos harcban álltak fiatal Tanácsköztársaságunk éle
tére törő imperialista hordákkal. A nép ügye akkor elbukott, A 
Horthy fasizmus sötét évtizedei alatt. 19,30-ban az illegális kommu
nista fiatalok minden kockázatot vállalva, Ausztriába szökve, egy 
turistaszálló padlásán tartották meg a II. kongresszust. A kongresz-
szuson Révai József elvtárs tolmácsolta a párt szavát: ,,Egy percre 
se inogjatok meg. a párt számít rátok, szilárdan bízik bennetek. 
Tartsatok ki továbbra is a párt oldalán, mert a párt ügye legyőz
hetetlen. Meglátjátok, felragyog még a magyar hazában a szabadság 
napja!'' A KTMSZ negyedszázados harca bizonyítja, hogy a II- kong
resszus küldöttei megfogadták s párt szavát. 

És felragyogott a magyar hazában is a szabadság napja. A 
DISZ II. kongresszusán szabad hazában a boldog fiatalok küldöttei 
tanácskoznak még szebb jövőnkről. 

KÖSZÖNTJÜK A SZOVJETUNIÓT. 
dicső Kommunista Pártját, a hős Szovjet Hadsereget, hogy mindezt 
számunkra lehetővé tette. 

KÖSZÖNJÜK PARTUNKNAK. 
hogy annyi küzdelmen keresztül következetesen és biztosan vezette 
népünket, ifjúságunkat boldog életünk megteremtésében. Köszönt
jük pártunkat, mert valóraváltak a MAD-ISZ I. kongresszusának 
célkitűzései: Egyenlő jogot az ifjúságnak! Kinyitni a középiskolák 
és egyetemek kapuit a munkások és parasztok gyermekei előtt ! 
Szabaddá tenni a sportpályákat, könyvtárakat az ifjúságnak! 
Egyenlő munkáért egyenlő bért! 

Köszönjük pártunknak, dicső munkásosztályunknak, dolgozó 
parasztságunknak, hogy új egyetemet kaptunk, hogy nyugodt kö
rülmények között tanulhatunk és biztos, ragyogó jövő áll előttünk: 
a szocializmus felépítése. Köszönjük pártunknak, hogy márciusi ha
tározatai friss, élteti) légkört teremtettek egyetemünkön is. hogy a 
nehézipar perspektívája egyetemünk biztos jövőjét is jelenti. 

ÜDVÖZÖLJÜK OKTATÓINKAT, 
akik fáradhatatlanul tanítanak, segítenek minket. 

KÖSZÖNTJÜK IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGÜNKF.T. 
amely az elmúlt öt év alatt ifjúságunk széles mozgósította 
a pari határozatainak végrehajtására és a munka hevében forrni 

ik jellemét. Egységes ifjúsági szövetségünk igen komoly 
eredményekről ad szamot II. kongresszusán. DISZ-szervezeícink a 
termelés és a jdbb tanulmányi munka eredményein keresztül vív
ták ki pártunk, népünk szeretetét és meg :t, Megyénk bá-
nyaszfiataljai több. mint 1 ezer tonna szenet törlesztettek a kong
resszusra készülés során Borsod megye szénadósságáfoól. 

p 1 gyetemünk ifjúsága is kivette részéi a munkából. DTSZ-
szervezeteink a tanulmányi fegyelem megszilárdításával, 

alaposabb tanulással, jobb vizsgaeredményekkel készültek a kong
resszusra. Abban, hogy május hónapban a hiányzások igen alapo
san lecsökkentek, hogy néhány évfolyamon az igazolatlan hiányzá
sokat megszüntettük, DlSZ-Szervezeteinknek jelentős szerepe van. 
DISZ-szervezeteink komoly erőfeszítésekéi tesznek a pán- és DISZ-
bizottság vizsgaidőszakra vonatkozó határozatainak végrehajtásáért. 
Hallgatóink lelkiismeretesebben, szorgalmasabban készülnek a vizs
gákra és az alaposabb felkészülés eredményéként nyugodtabban, 
nagyobb önbizalommal vizsgáznak. DlSZ-szervezeteinknek nagy-
szerepe van abban, hogy szívós, becsületes munkával, hallgatóink 
nagy többsége eleget tud tenni a fokozott tanulmányi követeimé-
nyéknek. A kiváló eredmények elérésében a párt-és DISZ-vezetőink 
járnak az élen. Erdélyi Ferenc, Róka Péter. Krakler László. Sza
bó László. Orosz László. Farnadi Ernő DlSZ-bizottsági tagok jó 
mozgalmi munkája, jó tanulmányi eredményekkel párosul. Nagy 
István elvtárs, kongresszusi küldöttünk közel egy jeggyel emelte 
múlt félévi állagát. Molnár József Trombitás István. Gózon József 
elvtársakat és a többi alapszervi DISZ-vezelönket kiváló munká
jukért egy sorban említhetjük a széncsaták hőseivel. 

Ifjúságunk a társadalmi munkából is kivette részét. Hallga
tóink nagy többsége a DISZ-bizolíság felhívására két műszakot 
dolgozott sportpályánk építésén. DISZ-szervezeteink a termelési 
gyakorlatok idejére, a nyári szünidőre DISZ-tagjainkat mozgalmi 
megbízással látják el. Vannak szép eredményeink. Elmondhatjuk. 
hogy ifjúságunk nagy többsége szilárdan követi a párt útmutatá
sait, becsületesen küzd azért, hogy kiváló képzettségű. szocialista 
mérnök legyen. Minden eredményünk alapja pártunk vezetése, irá
nyítása és segítése. 

DISZ-SZERVEZETEINK 
műnké iában vannak jelentős hibák is. Gyenge nevelőmunkánk oka 
az. hogy egyetemünkön is talajra talált az ellenség, van befolyása 
a klerikális reakciónak is. Sohasem szabad elfelednünk azt. hogy a 
mi egyetemünk igen fontos terület az ellenség számára is. II. kong
resszusunk fogadalomtétel is lesz: ígérjük, hogy soha egy pillanatra 
sem távolodunk el pártunktól, mindig hűen követjük és megvaló
sítjuk pártunk útmutatásait. Keményen és határozottan lépünk fel 
minden olyan nézettel és egyénekkel szemben, akik erről az útról 
le akarnak téríteni minket. 

Ifjúsági szövetségünk II. kongresszusa számot ad ötéves mun
kánkról. Eredményeinket, hibáinkat elemezve, hosszú évekre meg
határozza DTSZ-szervezeleink feladatait. 

Egyetemünk ifjúsága is nagy várakozással tekint a kongresszus 
felé. Tudjuk, hogy sok javítanivaló van munkánkban, de tudjuk 
azt is. hogy segít pártunk, segít a DISZ II. kongresszusa. Várjuk 
a további útmutatást, a további feladatokat. Eddig elért eredmé
nyeink bizonyítják, hogy egyetemünk diszistái. a munkás- és pa-
rasztfiatalok nagy többsége becsülettel megállja helyét a tanulás
ban. Katonai vizsgáink eredményei azt is bizonyítják, hogy ott sern 
kíméljük erőnket, ahol népünk békés építőmunkájának megvédé
séről, honvédelmünk erősítéséről van szó. 

Ar ra kérjük kongresszusi küldöttünket, hogy mondja el ne-
vünkben, hogy egyetemünk ifjúsága egységesen fogja 

végrehajtani a kongresszus határozatait. Mondja el. hogy pártunk 
és a DISZ Központi Vezetősége a jövőben is bízhat bennünk, szá
míthat ránk. a Rákosi-egyetem ifjúságára. Mondja el, hogy egye
temünk ifjúsága még alaposabb munkával, szorgalmasabb tanulás
sal, fokozott fegyelmezettséggel és jobb vizsgaeredményekké'! kö
szönti a DISZ II. kongresszusát. 

Akikre büszkék vagyunk 

Róka Péter IV. éves gépészmer-
nökhallgató. eredményes munkát 
végzett a DISZ-biznttságban a 
kongresszusra való készülés so
rán. Vizsgaeredményei is példa-

mutatóak. 

ács Ferenc IV. éves gépész-
márnökh allgató, szaki re ttségis, 
egyetemünk hallgatóinak példa
képe a tanulmányi és mozgalmi 
munkában. Minden vizsgája Je

les. 

Keserű Zsol! ?. éves bányáméi" 
nökhalLgáto. Kiváló tanulmányi 
eredményei és jó mozgalmi mun
ka ía bizonyítják a kongresszusi 

munkában való helytállását. 

Váradi Sándor' lí. éyee gépész-
mérriöklaalígatíi. a kongresszusi 
munkaiján, t*n'ulíBá-nyi eredmé
nyeiben- és r. DISZ-szervezetek 

.munkájában példamutatóan dol
gozott. 

Üdvözöljük pedagógusainkat 
A szürke, munkás hétköznapok sorát, ünnepnap szakította meg. 

Olyan ünnepnap a Pedagógusok Napja, melyen a pari, a kormány köszö-
mond a pedagógusoknak áldozatos munkájukéri. E'.zem a napon kö

szöntötte a nevelőket az ország ifjú és idősebb nemzedéke egyaránt. 
Szép szokásuk az embereknek, hogy ünnepnapokon az ünnepelteket 

megajándékozzák, igyekeznek örömet szerezni nekik. Partunk és kormány
zatunk kifejezte háláját és szereidéi: nagy figyelmet fordítóit ér. fordít 

i ügyre. Dolgozó népünk munkájával biztosítja a íieyelők za
vartalan munkáját. Most rajtunk a sor ifjakon. Szerezzünk mi is óráméi 
oktatóiaknak. Egy oktató számára nincs nagyobb öröm, mim látni mun-

uk gyümölcsét, tanítványainak szerei elei. Ézl az örömöt csak mi, ifjak 
tudjuk megszerezni oktatóinknak. A félév folyamán tapasztaltuk,' hogy 
oktatóink fáradságot nem ismerve dolgozlak, hogy minél több szakmailag 
és ideológiailag jól képzett szakembereket adjanak országunknak. Most a 
vizsgaidőszakban lemérik munkájuk eredményét. Ha jók a vizsgaeredmé
nyek, nem roll hiábavaló a munkájuk. Eddigi vizsgaeredményeink azt 
mutatják, hogy további megfeszítet! munkára! méltóképpen tudjak kö
szönteni oktatóinkat. 

Az idei Pedagógus Naponraktatóink számot adtai: nemcsak az idei 
félév, hanem egyetemünk egész eddigi éleiéről, munkájáról és eredmé
nyeiről. Eléri hatalmas eredményeikért bizalommal és elismeréssel fordu
lunk feléjük. Megfogadjuk, hogy úgy fogunk dolgozni, hegy egyetemünk 
ddigi eredményeit újabb eredméi i/ekkel tetézzük. S bízunk benne, hogy 

oktatóink továbbra is úgy mini eddig fáradhatatlanul, szívvel-lélekkel fog
nak munkálkodni a jövő szocialista szakembereinek képzésében és neve
lésében. 

EGYETEMÉ HÍREK 
— MÁJUS 27-ÉN az oktatói an

kéton megjelent az O. M. részéről 
Vékássy Alajos, a Műszaki Egyete
mi Osztály, valamint Jausz Béla, a 
Módszertani Osztály vezetője is. 
Mindketten hozzászóltak a beszámo
lóhoz, valamint a vitához. Az an
kéton egyetemünk oktatói teljes 
számban megjelentek és aktívan 

• résztvettek ?- vitában. 

— MÁJUS 38-ÁN » Német Demo
kratikus Köztársaságból a íevelezö-
cktatás módszertani kérdéseinek, 
valamint az egyetem szervezeti fel
építésének tanulmányozása céljából 
a Minisztertanács Titkárságáról két 
elvtárs látogatta meg egyetemünket. 

— MÁJUS 30-ÁN az Oktatásügyi 
Minisztériumban a Kohómérnökj 
Kar tanterv tervezetének tárgyalá
sán résztvettek az egyetem röszéről 
Sályi István rektor. Terplán Zénó 
oktatási rektorhelyettes. Pattantyús 
1 Imre, a Kohó- és Bányamérnöki 
Kar dékánja, Csépányi Sándor, az 
MDP VB. titkára, valamint dr. Verő 
József akadémikus, tszv. egyetemi 
tanár, dr, Geleji Sándor Kossuth-
díjas tszv. egyet, tanár és Farkas 
Ottóné tanársegéd. 

* 
— MÁJUS 30-AN megkezdődtek 

. levelező-hallgatók vizsgái. 
* 

A SZEGEIM Or\ ostudomárayl 
egyetemmel is csereüdültetési kapj 
csolatba lépett egyetemünk. Aki 
esetleg Szegeden óhajtana, üdülni s* 
budapesti teltételekhez hasonlóan, 
jelentkezzék Kádár elvtársnál. » 
diákotthoni csoport vezetőjénél 

— A REKTORI HIVATAL dolgo
zói társadalmi munkával elkészítet
ték egyetemünk jövendőbeli parkiá
nak első virágágyát. Ezúton hívjuk 
fel az egyetem többi hivatalát, tan-, 
székét, kövessék példájukat. 

yüifésse! is segítsük a varsói VIT sikerét! 
Magyar fiatalok! 
Magyar Népköztársaság dolgozói! 
Az egész világ Ifjúsága nagy lel

kest ssel készül az V. Világifjúsági. 
és Diáktalálkozóra, melyei 1955. jú
lius 31-től augusztus 14-ig rendeznek 
meg Varsóban. A fiatalok a világ 
legtávolabb eső részéből igyekeznek 
eljutni Lengyelország' fővárosába, 
hogy H béke és barátság ünnepén új
ra megmutassák erejükéi és egysé
ges békeakaratukat. 

Hazánkban is megindultak az elő
készületek. A DISZ II. kongresszusa 
és a VIT tiszteletére rendezett kultu
rális seregszemlén, az ifjúsági béke-
találkozón. a VIT jelvényszerző sport
versenyeken erős. kulturált, vidám 
ifjúság köszönti a közelgő nagy ün
nepet. 

Hiúságunk kezdeményezésére meg 
szélesebb alapokra kívánjuk helyezni 
az V. VIT előkészületeit, A Magyar 
Nemzeti Előkészítő Bizottság emlék
bélyegeket bocsátói! ki a hazánkon 
átutazó gyarmati és félgyarmati or
szágok fiataljai, valamint a magyar 
küldöttség utazási költségeinek fede
zésére. Azzal a kéréssel fordulunk a 
magyar ifjúsághoz, a Magyar Nép
köztársaság minden dolgozójához, 
hogy erejéhez mérten forintjaival is 
támogassa a varsói VIT sikerei 

A Magyar Nemzeti Előkészítő Bi
zottság annak reményében indítja el 
a gyűjtést, hogy a magyar nép — 
megértve a Világit.jusági Találkozó 
nagy nemzetközi jelentőségét szív
vel és lélekkel támogatja majd. 

Az V. VIT Magyar Nemz' 
Előkészítő Bizottságé: 

Május I8-án ielent meg 
az Ui Idő 

A Novoje Vrentja című külpolitikai 
hetilap magyarnyelvű kiadása 

A magyar dolgozóknak az utóbbi 
időben jelentősen megnövekedett a 
nemzetközi kérdések iránt az1 érdek
lődése. A külpolitikai kérdésekre ad 
választ az Uj Idő. mely magyar 
nyelven is megjelenik. 

Az Uj Idő ismerteti' és tájékoz
tatja a Szovjetunió és a népi de
mokráciák külpolitikájának kérdé
seit, a nemzetközi élet időszerű ese
ményeit. 

Az Uj Idő tájékoztatja olvasóit a 
világ valamennyi népének életerői, 
valamint, a demokráciáért, a tartós 
békéért és biztonságért, vívott har j 

cáról. 
Az Uj Idő leleplezi a béke és a 

nemzetközi együttműködés ellensé^ 
geínek cselszövéseit küzd a nemzet* 
közi viszonyok feszültségének eny
hítéséért. Megcáfolja a reakciós saj
tó hamis híreit és rágalmait. • 

Az Uj Idő cikkeit neves tudósok, 
írók. újságíró, politikusok, művé
szek és más közél° , ; mélyiségek 
írják. 

Az V min
den 'kozó 
pof' ítő-
V 
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JÓ VIZSGAEREDMÉNYEKKEL KÖSZÖNTJÜK A DSSZ MÁSODIK KONGRESSZUSÁT! 

A DISZ II. kongrcsszusdna: 
telelem évfolyamunkon is i 
n .''.crc -
haUgtiJő. lendülettel 
nejfí a vU 

Ások a i yengébb en 
n m c l ' j • • 
<(7,V\> '"• 
•maiikéból fel 
tették el • 

tették. A jó mun 
marosan 
Cs ti ii • ' 

é r í GÍ és (7, ; 
két hallgató s i 

• 

alaptalan az a 
bóí new lehet | i i • 
A. lC—203-es tanulókör 
zbnyltja, hogy a. szorgaln;-
gyelmezatt munka, a Pán- és DISZ-
bizottság határozatának mai 
lan végrehajtása meghozza a várt 
eredményeket. 

Hasonlóan jó munkát végzett a 
K 201-es tanulókör a 
vizsgára való felkészülésben. A 
nuiókör átlaga 2.S8 volt (a 

' n matemati 
történeiében, és a tanulókör 

| érdemei adjunk-
iit dícsé-

• > v 

i i ere 

kő-

itatásának 

mellett annál 
gya-

':. Pl. a K 
• 

; ól. Ennek oka első-
a félév 

• \ak rendszere-

A kezdeti eredményeknél azon-

'• es lend 
hogy még jobb 

el köszöntjük a 
II. kongresszusát. 

Ifjúságunk képes úrra lenni 
a nehé. segéden 

nak beborítva, ilt ül
nek a vizsg 

Féléves kemény mun
ka után i mepl 
díszt öltöttek a tanuló- kipirul 
köri helyiségek, izga- hiszen n 
lomtól pirultak ki az kell 
ifjú arcok, megkezdőd. Há Hl cso - n tíl-

önhetem, hogy ígye-
iii az előadások 
rjáv l lépt•••/ tarta

ni, azt jól elsajátítani 

lek az éwégi vizsgák nek a tanuló 
egy< temünkön. Felada
taink ": m esi kélyek. 

sí: I: és az 
akik elrak figii 

, ült. 
i: vei-

vizsga után h 
iib Igetést 

így <i 
Egész emberi, teljes erő- mel kísérik a vizsga talán a tanulókörben 
bevetést, tökéletes idő- mind kkal egi 
kihasználást, fegyelme- kezesünkkor n jiik l.i. 
tett, öntudatos és lel- Gyódi István áll a db- .1 G 1t)2-es tanulókör 
kiismerefes tanulást igé- Iánál s feladatainak m temitika ví 
nyelnék. Ifjúságunk megoldásúi írja tel. — eredményei azt mutat-
azonban képes úrrá Megszokott higgadttá- ják, hogy « hallgatók 
lenni, II nehézségeken, s gávál, magabiztos f'i- a gyakorlatvezető Törő 
a nap mint »<n> erről lépésével az anyag is- adjunktus elvtárs ( rá . 

i jelentések arról merete párosult s igya nyitásával sikerrel sn-
adnak számot, hogy si- megoldások hibátlanok. jálítoUák el a félévi 
kerrel folyik a küzde- Még néhány elméleti anyagot. Egy jeles, Öt 
lem az eredmények /'<>- kérdés s aziún örömmel ga mellett ket-

kozásáért. A napokban halljuk a vizsgáztató len vizsgáztak elégte-
eltátogattunk a ti 102-es Dömötör adjunktus elv- lenül $ így a tanulókör 
{(múlókor matematika- társtól, '•• egér- matematikából az év-

Ijdra, hogy röei. demeli osztályz"t; :i 
den beszámoljunk a Kezetsznrí~<v >k Pl tdv I 
hallgatói: munkájáról. s megkérjük, néhány 

ünnepi hangulat, tisz- szóval számol 
la tanulóköri helyiség munkájáról. 
fogadja a vizsgára ér- - - Nagyon kevés a~, 

ket, Az '•i-n sor asz- amit mondani tudok. 

folyam legjobbjai kő. 
%öti áll ZM-0% átlagá
val. Ez a i'i munka 

be gyümölcse. 
Sok stícerf, további jó 

lkát ki ráunni: a 0 
102-es tanulókör min-

talai fehér papírral van- Eredményeimet annak den hallgatójának! 

A párt és a DISZ-vezetők 
jó vizsgaeredményekkel mulatnak példát 

A pá r l - és DISZ-bizottsá,g vizsgaidőszakravonatkozó határozata nyo
mán a IV. éves gépé ' DlSZ-alap zorvozetünk vezetői igen keményen és 
határozottan fontak hozzá a határozat végrehajtásához. A párt és a DISZ 
vezetői mutatnak elsősorban lé idét a jó munkában, a jó vizsgaeredmények 
elvégezésében. Gál liáia és Molnár József iles vizsg 
nyük mel munkát i égeznek. 

A 402-ea tanulókörben Kereke* György ós Morvái Ferenc elvtársak 
a várinál jobban szerepeltek. Gyenge eredményi értek el Grega József és 
P. Szalui László elvtársak. Igen gyenge munkájuk eredményeképpen sze
reitek ntóvizsgál Pocsai Tibor éi Szabó J. László elvtársak, Meg kell 
díMérnünk Wolndr Jenő elvtársat, aki jó vl ket ér el és 
a DISZ-bizotI 

,\ fi +n:i as tanulókör oroszból a legjobb cizsgaeredraányl ért i 
év folytmán. Lelkei segítői c ii• r-<; Bartók Gábor, Kabai 
Lajos ós SzHSz Sándor elvtársakat. Akövetkező vizsgánál már a lelkesedés 
alábbhagyott, Fekete Imre i elvtársak icrrn helytelenül 
kérdéseiket is visszaadták!? A tanulókör 2.0-es gyártástechnológia vizs
gája Is azt bizonyltja, hogy fokozni kell a tanulókör fegyelmezi 
munkáját. 

A C " r eddig öt tantárgyból vizsgázott ">.44-osi ered
ménnyel *<" után a tanulókör okult s hibákon és hő-
kezelésb s >' 
Bgy k: maiból már c-ak ft.47_es átlagot és 1 a. 
• _Pt ' ik Bujdosó elvtárs, aki a t a t j a i u. 

telén vizsgát 
íavftani IV. éves gépészeinknek. 

Karács Ferenc, Magyárí 8i 

A párt és a DiSZ-hísottság határosaidnak betartása 
— jobb vizsgaeredmény l 

A tanuló! 

körünk 

tató ez. 
A kiértékelésen a DISZ csoportfe-

demezte a felkészüli 
rét. Az volt a véleménj 

bon a 
tanulói' 

elvileg oldották 
rle a kivi:1 

nül szükse 
kívül hagyták. )'>, a módszer nem 

ta meg a jó vizsgaeredménye-

MeglepeW • in elv
társ uti 

egy alapvető kérdésen csú-

le kell 
szűrni t a n ú s á g k é p p 

tani, Job-

DISZ-biz" 

óbban kell ki-
illó felké
rjen cl a 

inem a kon-
i 

nint a honvédelmi vizs 
Gázon Jó 

II. G. titkár. 

Példamutatásban 
a DISZ-vezetők járnak az élen 

A B lQL.es tanul 

•l, a párt-
vég-

a DISZ, II. kongn 
: á!, . 

an
nál:, hogy az credmé-

alapja ír. 
itlan, 

galmas munka, 
lyet a. vizsgaidő 

kell. 

kapunk. Tan\ 
n sc-

DlSá 

Masznyik László, Bük-
ok in

kái 
tag

fel 
n vU gák rá, bt 

a halig 

• .ügyi let, 
minden p 
nal 

11 elérnünk 

Mo; 
Ta--

ebből n 

ercdn 
a DISZ II t i , . 

usát. 
LAJTAY m 
B/lOi-cs tankör 

Vizsgalapasztalatok pol i t ikai gazdaságtanból 
a 111. és IV. évfolyamon 

KÖRÜLBELÜL 200 HALLGATÓ 
: letett kö-

;'.la-
latai. Az edd azt 
mutat ják, hogy mindkét évfolya
mon, de különösen a ha rmadéven 
— örvendetesen javul t a \ 
felkészültsége politikai ; 
tanból. A javulás számszerű < 

ye elsősorban abban mu-
>zik. hogj i t a 

nulói 
rmek köv itt a 

tókörök átlaga majd minden ta-
• ben. 

AZ EMLÍTETT EREDMÉNYEK 
s komoly ;et nyúj 

tott a tankönyv helyes feli. 
sa. Van azonban olyan tapa íztala-
tunik is, hogy — figyelmeztetésünk 
ellenére —• so 'telenül h 
n á l j á í fel a tankönyvet , A hal 

fcl-
kész'jW's egyedüli eszközének tekin
ti a tankönyvet és elhanyagolja az 

gyzetek és a téma szem
pontjából le; 
irodalom alapos feldolgozását. Ez 
a hiba jelentősen befolyásolja a 

I mindkét i 
:mn. de különösen negyedéven. 

A tankönyv csupán a politikai 
alapvet i eit öleli 

• i ki kell 
szítét maayai< 
vonal 
az •.! irodalmon 
reíztül ismertek meg az elvtársak. 

A TANKÖNYV egvoldalú hasz
nálata azt eredményezi, hogy — 
különösen ne ' l — nem tud
nak tini a 

ordult a negyed-
olyan eset. hogy egy hallgató — e 
hiba következtében — egyeli 

tudott A 
holott 

zetéb - gyzései voltak 
e ké 

Az eredmények javulása ellenére 

Bányászbecsülettel 
MEG ELÉGGÉ a . elején vagyunk, i eddigi ta

pasztalatok alapján megál lap í tha t juk eredményeink oi 

becsülettel áll lyt, szorgi készülnek a vizsgákra, ezzel 
ülnek a DISZ II. kor ira. 
Dieseleiét érdemelnek eddigi jo en Schmidt József 

Mező r é t e r és Kozma Viktór ia má 
gyem 
Csornai Károly ei egí-

: Lukács József, a. B 102-es 
nufókör DISZ-csoport felelős-, példámul 
DISZ-munkát : a |ó példa azé n minden DIS 
nél tapasztalható. Kisvárkonyj Arnold és Tóth Endre elsőéves vezető
ségi I [gen gyenge m u n k á t végeznek 

A másod DISZ-vezetők Varga László elvtárs kivi 
vei színién nem segítik Mező Pétéi DlSZ-t i tkár elvtársat , szinte min
den munká t egyedül keil elvégeznie. Kitől várhat juk el azt, hogy a 
vizsgaidőszak alatt még jobb politikai munkával , fokozott szervezett-
séeael dolgozzanak hallgatóink • i nem a pár t taa i s in l 
DISZ-vezetőin déves bányász DISZ-^ 
tőink lényebb helytállással és példamutatással küzdjenek 
pár t - és DISZ-bi; meg
valósításaiért és még jobb vizsgaeredményekkel segítsék elő a kon
gresszus siker-

Szabó László I I . B. 

egy : js tapa 
még m kiéli— 

tudása a KV irciusi hl 
rozatával kar . -sek te
r ű i d é n . GyakoVi | hogy a 

megtanu 
— de egy 

|ű problémáját és 

A - nak esup. 
az, aki a határozat elvi kérd* 
gyakorlati szempontból is jeien1 

gének megfelelően ismeri és a tkal-
is tudja. 

A VIZSGAREOSZTAS sem 
mondható teljesen kielégítőnek, 
egyes :nán ket nap
ja maradt a ilésre. amely 

vközi Tő
nek . Ilyen viszonyok kö
zött a bukások számár: pn»-
se ví 

\ A kétna-i 

éma a múlt 
i mind a két év-

mu -

A III . ÉVFOLYAMNAK 
a fele a IV. 

I. a ki 
lé a 

hibái 
inéi. A I 

ferír i 
tanköröknél ; 

ik majd érezti 
évfol mt ezekkel a hii 
kai s i és le 

ha megvan az 
rat benne El 

csak ki 
kell has-';, 

fokozottabb igénybevétele a párl 
a DISZ nevelömui 

eddigi e redmények megszilárdu 
nak. 

Marxizmus-leninizmus tanszék. 

http://lQL.es
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Oktatási ankét egyetemünkön 
Máim 27-én átlőtt U <• mnk valamennyi oktatójának 

elével okt-^ási anh 
ói oktatáiúgyit mini ., o s , _ 

letök. Az ankét cél 
'.k n^gvitatása, 

kérdciciAek részletes megtárgyalása. Fenti miníszl 
térium, részéről kiadóit m< 
megk/plák és azl • 
méívjek kicserélése és egységesítése történt meg az értekeztél 

A bevezető előadást Sályi Is tván 
cg;. ; i e m ü n k Kossuth-díjas rek

tor?, tar tot ta , aki beszéde első ré-
)en beszámolt az Oktatásügyi 

Minisztériumban márciusban és áp-
ban az egyetemi rektorok és dé

kánok részére tar tot t i 
anyagáról. Ez az értekezlet i 
az egyetemi oktatás másféléves 
iprunkéját és kijelölte a további fel
adatokat . A beszámolóban a K 

tár s törtér test adot t 
az egyetemi oktatás '.ulás 
utáni helyzetéről. Az erei 

ött különös hangsúllyal 
zett meg egyetemünk alapításáról , 
az egyetemi tanulmányi 
megszi lárdulásáról a

 1: í f° -
it jegyzet és tankönyvvel i 

ellátásáról. Ezek n 
nyék mellett megérni 
követelt hibákról, 
fejlesztésről, az ennek kő 
ben beálló nehézségekről, a minő
ségi követe lménynek a mennyiségi 
mögé való sz 
hibákat a pár t Központi Vi 
1954. évi februá 
feltárta és az egyetemi ok 

feladatokat ti 
határozatnak — mely m r 

• ben Van — er 
könyvelhető el a 
lázas, 3 
számolása, a halig; 

íességeim 
új ösztön 
szétforgác 

biztcsi 
vez/stése stb. 

Az elért e redmények mellett azon
ban, jelenleg is számos hiba vai 

tató-nevelő munkában , 
melyek a KV márciusi h 
nak tükrében kül 
rültek napvilágra. Az i 
rr : [lett túlságosan hát térbe 
a nevelés kérdése. Ennek I 

az e 
eltorzítása, perspekt 
kítása. Burzsoá .nézetek üti 
fejüket a szocialista i IÍ 
séges " , a mező- . 

Hát térbe szc 
a 

2atók problén 
tanulmányi e 
bukás, igen nagy . 

A TOVÁBBIAKBAN -.. 
értékelve a E 

ként az oktatni, i he-
arányána 

te. A neve' 
fontos lé.] ni, mit c i 
az ifjúsá 

iia'ba, problémáiba 

rolni a fe 
et. Mindez a pár t és DISZ-el 

nüködásben n fegyelem 
irdulását is e: •' i --.;. Az 

atás területén a 
. az új programok :ása, 

i a soron. 
Ha ezeknek a 
'a közben fokozatosan a'-

mazzuk a Miskolcon m á r annyi 

e redményt adó bírálatot és önbírá-

' ni. 
\ Rektor elvtárs részletes bészá-

mólója után elsőnek dr ,Terp-
lán Zénó oktatási rektori t-
szólalt fel. Felszólalásában részlete
sen f< i i -műnk vi-

sére való neve ' '. Töb
bek között a következőket mondta : 

1949-ben, egye emunk 
miskolci induíÉsaNor 

a műszaki célkitűzései, 
etetni hallj 

növelése, a 1 
iemor-

' i elleni harc, Az a tény, 
ak eay 

! való ala-
foglalkczást. A tanár i ka r 

es álláspontot foglalt el szinte 
minden oktatással kapcsolatos kér 

i és így meg'.- ó volt. 
hogy az induló. i 

>lt a ké*z-
nérm 

dítetl 

vagy 

tt, ép
pen a 

»k az 
rendet 

még nem 

•n fog

az Oktatásügyi Mi-

A !' egyetemeken mindig 

a sok 

on ne-

amely i 

vonatkozá-

Az Oki Minisztérium 
hogy a 

halig? vi t e rhe ' 
se. Ezen í' tani kí
vánja azt. hegy a színvonal csök
kentése nélkül :on mentől 
több a hall 
(pl. szociáli 

vizsgálata). Ezek a helyes törekvé
sek azonban csak akkor válnak 

ha ugyanakkor az 
testület is megtesz mindent 

az elérendő cél érdekében. Az el
érendő cél az egyetem szervezeti 
szabályzatéban nyert rögzítést és 

másként úgy fogalmazható, 
ahogy azt ceve temünk volt tanára 

Kónya Albert foglalta 
' ilsőöktatási Szemle egyik 

ezévi számában: 
..Az "etemi nevelőmunka 

lűzése, hogv ifjúsá
gunk soraiban oeyre többen legye
nek ol; :!; a jó szakmai kép-

• mellett , törhetet len pozitív 
jellemi i 1 bírnak, képesek 
az épí tőmunka bonyolult és kimerítő 

tájnak elvégzésére, ak ;k dol
gos népünkéi 
nak. akiknek minden cselekedetéi 
az a Vágy hat tá át. hogy azzal né
pünknek használ janak." 

HA EGYETEMÜNK MINDEN 
TANSZÉKE és ezen belül minden 
oktatója csak egy kicsivel több fá
radságot fe a. hogy a jövő 

és nsvelés kér
dése jobb legyen, m i n t az elmúlt 
félévekben, úgy az egész egyetem 
szemponijftból ez hatvánvozot tan 

az eredményt . Tehát ne 
sajnál juk a fáradságot, hogy egy-
"2V tantárgy oktatását javítsuk, de 
úgy, hogy a z más tan tárgy i 
stnak. vagy a hal lgatóság tú 'zot! 

•-vetőiének rovásáfa r:e men
jen, azaz mindig mealegyen a szük
séges koordináció. Ha az oktatás 

. ctatás helyes fő
tan foglalja a jó 

•t is, hiszen a két fogalom 
csak együtt képzelhető el. A leei^bh 

isi módszerek a lkalmazása e l 
lenére is leczuek mindig nehézségek 
a diákok életében, vagy szak, az 
adot t tá rgy jellege szerint kell irá-

hiszen maga az oktató ismeri 
legjobban a nehézségeket , hiszen 

társainál megta lá lha t ta a ha
sonló nehézságeket és m a g a az ok
tató vezetheti rá legjobban a ne-

ek leküzdésének tehetős 
hiszen hal lgató korában vagy ő 
kaipta meg oktatójától a hasonló ve-

. vagy vezető híján ma 
kellett rá jönnie a leküzdés módsze-

A továbbiakban az oktatói kar 
több tagja szo'al; fel. I 
ikban a szakmai tre való ne
velés, a fegyelem .megszilárdítására 
való törekvés, az üzemi élet meg

emel ték 
ki, mint a nehézségek leküzdésére 
való nevelés fontos módszerét . 

Az Oktatásügyi Minisz tér iumnak 
a kérdéssel kapcsolatos véleményét 
Vékássy Alajos, az O. M. műszaki 
egyetemi osztályának vezetője fej-
lottó ki. Majd befejezésül Jausz elv-

. a Módszertani Osztály vezetője 
szólalt fel, aki a szakava to t t peda
gógus ludome etél fejletté ki 
néhány nevelési a lapkérdéssel kap-

Tízéves a Magyar-Szovjet Társaság 
A Magyar Szovjet Társáéi igunk felszabadnia- ával egeSz 
** népünk életének torténelejnáilakitú erejévé vált, május 9-én ünne

pelte aegalakulásának W éves évfordulóját. 
' iovjetunló népei barátságának gyökerei mélyen 

vi szanyulnak a két né Már az 1848--4'J_es szabadi. 
ségharciink idején az orosz nep leghaladottabb rétegei melegen üdvözöl
ték népünk elnyomói ellen a cári nepelnyomó rend
szer mindenfajta I Iva, kifejezték rokonszenvüket: ea 
erkölcsi támogatásukat népünk Habsburgok ellni folytatott harca iránt. 

A s '. népei és népünk barátságát azonban a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom kovácsolta naggyá. A magyar munkások és parasz
tok eírei harcoltak a Vörös Hadseregben hullatták a Szocialista 

adalom g -t. „./ szovjet emberek soha nem felejtik cl, hogy 
a magvarok ezrei harcoltak a Vörös Hadsereg soraiban — mondotta Voro-
si'ov elvtárs — és sokan életük a világ cisö szovjet-kóztdria$(L 
gúnak védelmében." 

A magyar tanácsköztársaság dii : még szorosabbra fűzték ezt 
a baráti ágot. A forradalom nagy vezére, Lenin elvtárs figyelemmel k i -

• l e népünk hősi harcát és leveleivel, tanácsaival segítette, bátorította a 
tá'yt, a magyar kommunistákat népünk felemelkedésé

ért, a '' folytatott harcokban. 
* forradalom e'1 tán a magyar burzsoázia mindent elköve

tett, hogv mes válaszfalat húzzon népünk és a szovjet nép 
közé. Hiába volt azonban a csendőrszurony, az üldözés, a börtön, né
pünk szivéből a fiatal szovjet állam eredményei, az új, győzedelmeskedő 
szovjet élet iránti érdé kiirtani nem lehetett. A magyar kommu
nisták eljuthatták népünkhöz azokat a hireket, amelyek a szovjet nép-
eredményeiről, ha*eairól, életéről szám j l tak be. A fasizmus sötét erői elle
nére 1941-ben a Budape ten mesrrendezett nemzetközi vásáron a szovjet 
pavj'on elő't tömegtüntetés zajlott le, bizonyítékául annak, hogy népünk 

él a '-'-'" iránti érdeklődés. A hamu alatt tovább izzott 
a parázs, a szovjet nép iráni érzett sa. 

„Amikor IftJ.") tavaszán a szovjet hadsereg meghozta számunkra a sz-a-
badsáaot. amikor a magyar nép szem tői-szembe találkozott, a szovjet em_ 
bérrel, e'eml erővel tö't r™' a vágy merjük azl a í országot, 

ij-nek Mai n » ' •'•''•<•"'•'•->;rt é» szabii tsáarnnkért is hareoltak. Ez már 
rem PWyszerften érdeklőd5^ volt. — kifejpzósre jutott benne a magyar 
nép szeretete, barát iága a fetszabaditó szovjet nép Iránt. Már a 
felszabadulást kövrt'í • • létrehozták a dolgozok a Magyar-Szovjct 
pfiráti Térsasáamkat körök r t . FKőtieh t ' tii októberében Szegeden alakult 
üven kör. A szovjet kntoiták Rud"ín még háiról-házrn vivték harcukat a 
hitleri efaprto1? ellen a ma1 Srosért, amikor 1Ö45 januárjában Itá-
koetpa'otáii i--p"'-^:iiíiiH ;, ,«7ovietnnió 7?aráii Egyesülete". A szegediek 
és n irosan Pécsett és az ország más területe
in js kövft'ék, r-'e''-<-', a dolgozók kezdeményezésére alakult helyi egye-
Piiletekből nőtt ki 1945 június 0^"" a Magyar—Szovjet Művelődési Társa
ság. 

1949-ben a szervezet nevét Magyar -Szovjet Társaságra változtatták s 
ezzfl is kifejezésre inbf ' . hogv az MSZT tömegszervezet, amely nazy t"C-
KÍtí <get iivn.it a Szovjetunióban folyó építőmunka tapasztalatainak el-

TMzéves fejlődésünk a'eff n >fagyar—Szovjet Társaság munkája jelen-
tősen hozz'' 'iárub szocialista építésü'ik s'kereiheí, győzelmeink 

kiviváKt'hoz. A hozzánk érkezett szovjet emberek átadták tapasztalataikat, 
melynek során hős műnk;1 tnk legjobbjai sorra döntötték a régi 
műszaki normákat. A szovjet művészek fellépései, a? Alexandrcv-eyyiii-
tfls-, n Pjafnit.'zk'j., Svecsnyikov-.kórus nagyszerű számai új győzel
mekre serkentették répünket . 

,.A ts-ovjet Vulfi'i- és tisztább ismerete és terjeslté-
t kn ' turál ls feilöd' pvetfí érdeke. Ez setrit nemzeti kultú

ránk legiohh hacrj'oményainak ánolásához éa új szocialista kultúránk tel
jes kibontakozásához, virái idéséhez" — mondotta Erdélyi elvtárs. 

Fetameik-etlfriUnk. iobb .iövé'nk biztos záloga a magyar—szovjet 
barátság, E~é-t fe ' ' e ' z f iük . erősít jük ezt a barátságot, hisz nincs olyan 
területe b"ldo>r é l° t i ' "knpk, ahol ne látnánU. ne éreznénk a bará t i 
ST<"-írt, nép 'ep-ítsését. A mfüyar—szevjet hará tság harcosaiként kö-
ízi intiük a 10 éves K-íi-ír—Ss5«Hiet Társaságot és további e redménye
ket k ívánunk országépítő munká jához . 

— p — 

íf-öségi küldöttek ér^ezelf hazénVba a íiaráli országokból 
a DISZ \l líOiiiresszys?ra 

iKsolatban. 

Megszoktuk már, hogy évről-évre 

A DISZ Központi Vezetőségének 
meghívására hétfőn több barát i or-

i] érkezett ifjúsági küldöttség 
a DISZ II. kongresszusára. 

A kínai ifjúság képviseletében 
Vang Jue-Hui , a Kínai Országos De
mokrat ikus Ifjúsági Szövetség Inté
zőbizottságának tagja. valamint 
Csang Pao-Kang érkezet t hazánkba. 
A vendégeket a Keleti pályaudvaron 
Molnár János, a DISZ Központi Ve
zetőségének t i tkára fogadta. 

A ferihegyi repülő té r re a román 
ás csehszlovák ifjúság küldöttei ér
keztek. A román küldöttség tagjai 
Pé t re Georghe, a Román Ifjúmun-

'isin 
íi'iel nyújtanak a m 

könyv barátainak. Mind pé 
Eámban, mind tartalomban nö 
fcinvonal kiseri a könyv jim 
mely már egy egész lié're terjed ki. 

ladulásnnk elölt a könyv nem 
/kincs. — mint Móricz Zsig-

utinaplójából kiderül. 1033 
in Hódmezővásárhelyen 

el. Fiatal te
li sikkadlak el az anyagi gon-

ban s a könyvnap 
•inra jelenteti ünnepi al

kalmid. 
könyvhetünk gazdag termése 

10 év írói, kiadói, közvéleménykuta-
edménye. Ma

ikat kellelt pótolni. Két 
i| mó:' 

lőtt sikerül n'í íte-

viszont ke_ 

egy két Juhig lehe-
et gondol-

ra. hogy ma í 
ni elbeszé-

ményeit az olvi 
iinkkel me ük. Ezt a 

I ilfeni a íiun. 
lötf ünnepi könyvhét, tne-

I 
I . irodalmunk ki 

I 
| . hben i ímertetui 

A MAGYAR KÖNYV UNN 
Móra Ferenc Ni ik egy leá
nya, illetve Hannibál feltárna 
ra hívjuk fel a cet. Móricz 

mezők-je ek Ferkó-ja 
légit ki, 

Xé'zziik tovább mai irodalmunk pro
blémáit. A dolgozó embert a ma kér
dései is érdeklik. Nem élünk légüres 

azok is el: 
akik „elv"-ből nem olvasnak mai 

atlan hogy né
hány évvel ezelőtt nem eg? olyan 
könyv is megjelent, mely a szocializ
mus ' ' nem 

• emal ikusan 

Mai irodalmunk értékeiri 
•égetve beszéljünk. Hisz van-

rnak minkéi érdeklő kér
ől, hogy csak Déry. Vére 

ter, Ii ! . a, Illés Bé'la, Szabó 
közül, 

ifjabb íróink között 
fsj'ödő tehetség van, ki már az el-

. tized alatt bontakoztatta ki 

f igye lemremél tó Palotai Boris 
*- í 

hicket már olvashattunk 
I a in. A 

Meglátjuk 
az emberek kisebb-nagyobb 

kás Szövetség Központi Vezetőségé
nek t i tkára és Ainarie Constantin. a 
Központi Vezetőség tagja, a cseh
szlovák fiatalok képviselője Vladi
mír Meisner, a Csehszlovák Ifjúsá
gi Szövetség Központi Bizottságá
nak t i tkára. A vendégeket Holl is 
Ervin és Kádas István, a DISZ 
Központi Vezetőségének t i tkára üd
vözölték. 

A szovjet ifjúságot a Komszomt,l 
Magyarországon tartózkodó küldőit-
sége képviseli a DISZ II. kongresz-
szusán. A küldöttség vezetője Alek-
slzej Arhipovics Rapohin, a Komszo-
mol Központi Bizottságának t i tká
ra. (MTI) 

lyát F i i t Milán mester ' fordításában. 
Egy élet odaadó, művészi alázattat 
folytai ott Shakespeare-i an nlm anya 
ötvöződik bele a páratlan műgonddal 
végzet! fordításba, 

Végül Tliomas Manfl, az ú j német 
Irodalom legnagyobbja, a fasizmus 
Idején hazájából számklvetetl Író két 
nagyszerű (Okolása is megjelenik 
ujabb magyar kiadásban, a Btidden* 
brook-ház és Novellái két. kötetben,eH 
utóbbi az írónak p magysr olvasók 
fé zére irt bevezetőjével, Tonlo Krö-
ger-e a rideir. művészetek i ránt é r 
zéketlen világban megvetett alak 
minden lelki, szellemi gazdagsága 
mellett. 

A szépirodalmi müveken kivtil 
CgéSZ sora jelenik nfieg ez alkalom
mal a népszerű-ifö jellegű iiidomá-
nyos kön< veknek is. 

Tudományunk 1" *VM nagyszerű 
idásáról. minden tudomány (4-

rületéről összegyűjtött cikkekén ke
resztül — A magyar tudomány ti* 
éve c. munka ad képet. 

..Szeressétek a könyvet, a tudás 
forrását" — mondta Gorkij. Az idei 
könyvhét gazdag választékával, mi'ly 
belső értékeivel valóban arra nevel 
bennünket, tnigv még jobban megaze-

•i kői yvet. mely szépülő, gaz
dagodó életünknek egyre általáno
sabban lesz nélkülözhetetlen tíftO-

és a dolgozó típusok mellett a letűnt 
kor figuráinak helyzetet. A főhős 

.,-díjas főmérnök előbb-utóbb 
tisztán felismeri, hol a helye, kik a 
rokonai. Érdeme a regénynek, hogy 
az osztályharcol nem egyszerűsíti le, 
hanem úgy ábrázolja, amint az ma is 
folyik, a maga bonyolult, nagy éber
séget kívánó valóságéban. 

Ez a mű is példázza, hogy fiatal 
íróink fejlődése megnyugtató, szociá
lisba irodalmunk túlnőtt a gyermek-

goin, i egyre egészsegrseob 
irányban halad. 

Nem kevésbbö fontos mai Íróinknak 
haladó hagyományainkkal foglalkozó 
alkotása sem. Témáik, bőseik nem Is-

1 i iváből fog
nak hozzá a mull megírásához, tnon-
daniva1 élményszerű. Fel-
tétlen nevelőhatású ifjúságunkra, ha 
old. Csokonai hányfvcíett életéről ol-
vas, amint azt legújabban Kis Tamás 

ni író köHói ihlettel rádolgoz
ta Hajnal hasad e„ regényében. A 
szegény diákok élete mellett fény de
rül arra az eddig alig i.«merf doloff-

íioe-v miként jutot tak a fran
cia forrada'ml eszmék az ősi kollé
gium falai közé. és milyen féltve őr-

vollnk az ezekre vnna1-
kozó írások a i o-i nii-aió diákoknak. 

Itt kell megemlítenünk Köln 
dérre A törökfejes kon.ia ^ 

Hollós-Korvin A vöröstorony kincse 

iielmi regényét is. Hosszéi évek 
fáradságos történelmi anyaggyűj té
sének eredménye Laczkó öéza Rákó
czi-ja, 

Örömmel üdvözöljük régen bmer t 
jó barátainkat , Petőfi, Ady, József 
Attila összes versiéit uj. ünnepi kön-
lüsben. nemkülönben Szabó I',: Ta-
viuzi szél, V'eres P.: Három nemze
dék, Illés B.: Hon foglalás. D é r y Fe
lelet c. regényét. József .Toián: Józ'ef 
Atlila élelé_ben a testvér szemével 
világítja meg a rövid fellobbanása-
han is óriási nui-nsságokig felívelő 
költőélet megannyi ;\\-)r(>, érdekes 
[•él / ' e i é t , 

ÍV etn kis érdeklődéi 
táborunk sz.óles köre Elirenburg 

Kilencedik hullám-jának uj kiadását 
A A'ihar folytatásaképpen itt az 
1948—,íl_ig terjedő Időnek világszerte 
l'olyó kíjzede'mcit eleveníti ;neg. Ko-
esefov: Zsurbiti család-ját már sokan 
mozivászonról is ismerhetik. A iiires 
családregényeknek a világirodalom. 
ból is jólismert fajától különbözve, 
ez a család pályájában felfelé ivei. 
ine f a kor. a környezet friss levp-
•:ö.i.. mlndenkil tettre énítésre hiv, a 
híióépítő Zsiirliin-dinH-zliét is, kik 
mlndetiestfll együif támaszaivá vál
nak » kommunizmusnak. 

Külföldi klasszikusaink gyöngysze
mei közül kiragadjuk Kaienina An
nán kivin ieare Lear k i r á - l z é k a . .V. K. 
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Eger, Mátraháza, Gallyat£iő... 

A mátraházi ;zana tó r iumban 

Egyetemünk koreai hallgatói hannulatos, kedves kiránduláson vettek 
teszt május 21- és 22-én. Szombaton 2 órakor indullak el az Egyetemváros
ból és Lillafüreden, a csodálatosan szép bükki hegyi úton át lelték meg az 
egri utal. Egerben a városi és pedagógiai faiskola DISZ-bizottságának tit-
kárai .fogadiák őket. A szálláshelyen való berendezkedés után az egri vár 
terraszán levő „Törökkertben" rőzseláng mellett szalonnasütés volt. Ezen 
sok kis egri úttörő is részt vett, akik nagy szeretettel barátkoztak össze. 
a koreai diákokkal. A jó hangulathoz hozzájárult egy kis borkóstoló is. A 
Szálláshelyen vidám nótával, tánccal zárult a nap. 

Másnap megtekintették a nagymuliú egri várai, majd Mátrafüreden át 
Mátraházára utazóit a csoport. Miközben az autóbusz felkapaszkodott a 
szerpentinen, a Mátra szépségeiben lehetett része « kirándulóknak. A sport-
szállóban elköltött ebéd után meglátogatták a mátraházi, szanatóriumban 
levő társaikat. Na-gy-nogy örömet jetentett, ez az alkalom betegeknek és lá
togatóknak egyaránt. A szanatóriumi elvtársak azután elkísérték a csopor
tot a. festő' Gkilluatető megtekintésére. 

Hazafelé menet az egri főiskolai napok kultúrműsorának megtekinté. 
sévef ért véget a. dus program. A jó hangulat kialakításához nagyban 
hozzájárult a kulturcsoport tangóharmonikása, aki fáradhatatlanul kisérte 
nz éneket és táncot egyaránt. 

A kiránduláson résztvetlek a koreai elvtársakon kivül a párt-, DISZ-
és állami szervek képviselői, valamint a megyei és városi DlSZ-bizottság 
képviselője. 

VIT jelvényszerző verseny 
A világ ifjúsága, köztük a magyar 

fiatalok, nagy érdeklődéssel figyelik 
a Világifjusági Találkozó előkészüle
teit. 

Több országban indítanak VIT jel
vényszerző versenyt. A versi nyeri va
ló részvételnek igazolni kell a ma
gyar sportszereidet és meg kell mu
tatni , hogy egységesen kiállunk a 
VIT eszmei tar ta lma mellett és küz
dünk célkitűzéseiért. 

A VIT jelvényszerző versenyen 
mipderj egyetemi oktató, dolgozó és 
hallgató résztvehet. 

KJöveiHmények: 
as} A jelvényszerző' verseny kereté

ben hat versenyszámban kell részt, 
venni . 

b) Az eredmény értékelése ponto-
Sá8sal történik, az egyes versenyszá
mokban elért eredményeknek a meg
határozott alapszinthez és a lap-
pontszámhoz való hasonlítása alap
ján. 

cí Versenyszámok, alapszintet.: 
300 m síkfutás: 15 mp. 
Magasugrás: 120 em. 
Gránátdobás: 40 m. 
400 m síkfutás: 1 p 20 mi 
Távolugrás: 4 m. 
Súlylökés: 6.50 m. 
Az; alappontszám mindegyik ver

senyszámnál 200. 

d) Elérendő pontszám? 
férfiak nők 

I. 1940—41. évben szül. 800 500 
II . 1935—39. évben szül. 1110 700 

III. 1930—34. évben szül. 1200 800 
IV. 1929. évben szül. 1000 600 

Az eredmények nyi lvántar tása 
ered meny lapon történik. Az ered
ménylapot a résztvevő akkor kapja 
meg, amikor a jelvényszerző verseny 
• [eö számára jelentkezik. Az eléri 
eredményi a verses Írja be és 
ezf aláírásával igazolja. 

Eredménj la pot va i a mennyi 
izém teljesítése után az i 11 e; 

DISZ_alap i'iősének kell 
leadni. 

Az a versenyző, aki korcsopo 
ban az előírt pontszámot mind a hat 

ám teljesítésével eléri, az 
V. VIT jelvényét kapja meg. 

Egyetemünkön jelvényszerző ver-
I rendezünk 1B_. 14-, 16-, 17-én, 

délután 2—6 között a labdarugó pá 
lyán. Jelentkezni kell a sportpályán 
tartózkodó testnevelő tanárnál , aki 
azonnal eredménylapot is ad. Minden 
versenyszámot a sportpályán bonyo
lítunk le. 

Kérjük hallgatóinkat, hogy minél 
nagyobb számban vegyenek ré 
VIT jelvényszerző versenyen, hogy 
ezzel is megmutassuk a VIT-hez való 
csatlakozásunkat. 

Sportélet a szakszervezetben 
Szakszervezetünk új jászervezet t 

sportsza'kosztálya alig egy esztendős 
imul-tra tek in the t vissza. Kezdetben 
felszerelés h iányában a szakosztály 
működése nehézségekbe ütközött. 
Elsp fe ladat volt tehá t a megfelelő 
felszerelés biztosítása. Ennek során 
beszereztünk ké t teljes futball íel-
szerelést, teniszütőket , teniszruhá
kat , tornacipőket , labdákat , sífelsze
reléseket , tú r i s tabakancsokat t r é 
n ingruháka t oldalzsákokat stb. Ez 
é v r e köl tségvetésünk jelentős össze
get (kb. 16 000 Ft) biztosít további 
beszerzésekre. pá lyabér le tekre és 
rendezvények költségeinek fedezé
sére . 

JELENLEG FUTBALL- és tenisz-
szakosztá lyunkban folyik mozgalmas 
éiet. Röplabda-szakosztály felállítá
sa '•• és felszerelése a közeljövő fel
ada ta . Ugyancsak a közeljövőben 
kezdi meg működését a tur is ta szak-
oszfíály, karö l tve a fotókörrel. Ezek
hez kapcsolódik téli időkben síszak-
©sztályunk, amely m á r ha n e m is 
rendszeresen, e tél folyamán is szép 
•túrákat rendezet t a h a v a s Bükk er
deiben. Fotószakkörünknek sötét-
katwra helyisége m á r van. annak 
fefezerelése is rendelkezésünkre áH. 
Fényképezőgépek beszerzésére a kö
zeljövőben nagyobb összeget fordí-
tusrik. Az ősz folyamán szere tnénk 
megindí tan i az asztali tenisz- és a 
sakjfcrsziakosztáfyt is. 

vm/m H É T V É G I közös k i r án 
du lásoka t is te rvezünk, részben a 
Blikk természet i szépségeinek meg-
isrnerésere,. résziben a futball-szak-
osztállyal karöl tve távolabbi virjé-
fc-kre. is.. I lyen lesz pl . a jún ius 
t€!-á» «»UB»erKfezteindő egr i és a tá

volabbi tervekben szereplő jósvafői 
és sárospataki k i rándulás . Az egri 
k i rándu lás ra a je lentkezés fo lyamat
ban van, je lentkezni lehet a bizal
miaknál . A szakszervezet támogatás t 
ad, így az autóbuszköltség csekély 
lesz. Turis ta-szakosztályunk tagjai 
részére túr is ta igazolványt biztosít, 
amely különböző kedvezmények 
igénybevételére jogosít. 

Futbal l -szakosztályunk már abban 
a szerencsés helyzetben van. hogy 
az egyetemi nyilvánosság elé lép
het, a június második felében ren
dezendő vi l lámtorna keretében. Kö
rülbelül 6—8 csapat részvételére 
számítunk. A torna kieséses rend
szerű, a győztes csapat számára a 
Szakszervezet i Bizottság vándorser
leget adományoz. 

Fiatal sportszakosztályunk nagy 
e redményekke l még nem dicseked
het. Felszerelésünk egyre gazdago
dik és már i s sok kellemes szórako
zásra, tes tedzésre ad dolgozóinknak 
lehetőséget. 

KÉRJÜK DOLGOZÓTÁRSAIN
KAT, kapcsolódjanak be a szak
szervezetünk sportéletébe minél na
gyobb számmal , minél lelkesebben 
és a szakszervezeti tagsági dí jak 
rendszeres fizetésével is tegyék le
hetővé szakosztályunk továbbfejlesz
tését. Ha sportszakosztályunk mun
ká jában a szakszervezeti tagok a 
jelenleginél nagyobb számban és 
lelkesedéssel vesznek részt, a kö
vetkező beszámolónkban bizonyára 
gazdag eredményekről adha tunk 
hír t , ami nyilvánvalóan mindanny i 
unk közös érdeke. 

Dévényi György 
sportfelelős. 

A miskolci Déryné Színház új darabjai 
Pillangókisasszony 

Ezt a Puccini-operát, annak elle
nére, hogy igen népszerű. sokan 
nem. szeretik. „Az elcsépelt nagy
árián kívül csupa unalmas, párbe
szédes ének (recitativo) van. benne" 
— hangzik a kritika. Ez azonban 
nagyon felületes megállapítás, mert 
ha. Puccini operái fülbemászó dalla
mokkal nem is annyira túlzsúfol
lak, mint a közismert Verdi-operák, 
bőven találhatunk benne sok gyö
nyörű részletet, főleg, ha az előadás 
ezeket a szépségeket ki tudja hozni. 
Az első felvonás nászmenete és 
nagy szerelmi kettőse, a második 
felvonásbeli nagyária, a. cseresznye-
virág-kettős és zümmögő-kórus és a 
harmadik felvonás drámai zenéje 
maradandó élményt nyújt, ha olyan 
kimagaslóan szép alakítással. jó 
rendezéssel és hangulatos díszletek
kel adják elö. mint a miskolci 
színház. A címszerepet nagy átélés
sel éneklő Komlóssy Teri viszi el

sősorban sikerre a darabot, de ré
szesei a sikernek a Suzukit alakító 
Kobdebó Mária. valamint kitűnő 
hangú tenoristánk, Pálos Imre és 
baritonistánk, Littay Gyula is. Kár, 

így Pálos színészi játéka nem ru
tinos, bár ezen a téren a Rigoletto 
óta mintha egy keveset fejlődött 
volna. A másik illuziórontó gyenge
sége a darabnak a női kórus vér
szegénysége. 

A közönség tetszéssel fogadta a 
miskolci viszonylatban újításnak 
mondható szándékot, hogy az elő
adást jói átgondolt és technikailag 
minél tökéletesebben megoldott 
színpadi trükkökkel (tengervízcsil-
lámlás, napfelkelte, stb.) tegyék él
vezetesebbé. Aki látott, már a budi-
pesti Operaházban operaelőadást, 
megállapíthatja, hogy ezen a téren a 
miskolci színház még sokat fejlőd
het. 

Úrhatnám polgár 
„Minden emberi boldogtalanság, 

mind ama gyászos események, ame
lyeket a história feljegyzett: a poli
tikusok baklövései, és a hadvezérek 
kudarcai, — mindezek nem lettek 
volna, ha az emberiség megtanul 
táncolni. Mert amikor valaki hibát 
követ el, akár a családi életben, 
akár a hadvezetésben, nem azt 
monő.ja-e1 hogy X. Y. ballépést, kö
vetett el? És ki követ el ballépest? 
Aki nem tud táncolni!" 

Ilyen szellemes, gfmyolódó hangon 
beszéli rá a tánctanár a nemesekéi 

majmolni akaró meggazdagodott 
polgárt, Jourdin urat. hogy feltétle
nül tanuljon meg táncolni... Jel
lemző hangja ez a Molliére vígjáté
koknak, melyek sziporkázó szelle
mességgel kicsit mindenkit és min
dent kigúnyolnak. A gúny céltáblá
ja ebben a darabban persze az osto
ba polgár, aki nagyzási hóbortba 
esik, de a vidám gúnyolódásból ki
jut a többi jellemző alaknak is. 
Jourdin úr ostobaságát kihasznál-
ják a házba hívott zene-, tánc-, vívó-
és filozófiatanárok s a gróf is, aki 

az ő pénzén élősködik. Az úrhaU 
nám polgár nagyravágyása kény-
szeríti a becsületes fiatalembert, 
aki lányát kéri, hogy a török szul
tán fiának öltözve, őt „mamamusi"-
vá, török lovaggá, azaz magyarul 
levá tegye. A szókimondó, egyenes 
és nyílt polgárasszony feleség, az 
élelmes szolgálólány és a szerelmük 
révbejutásáért minden kalandra-
kapható szerelmesek, ezek a Moliére 
által annyira kedvelt alakok, sok-
mulatságos jelenet során leleplezik 
és nevetségessé teszik az úrhatnám 
polgárt. 

Jourdin úr szerepét Pethes Fe
renc játssza sikeresen: sikerül min" 
denkit alaposan megnevettetnie. A 
többi szereplők, különösen Máfhé 
Eva. Lombi Jenő, Hacser Józsa, Si
mon Géza, Kádár Margit és Né-
methy Ferenc, rutinos játékkal já
rulnak a darab sikeréhez. A rende
ző jól oldotta meg a meglehetősen 
nehéz feladatot, különösen a két fia
tal szerelmespár gyorsan pergő je
lenete tetszett. 

Múltkori kritikánkban említettük 
Moliéret, s a színház be is váltotta-
óhajunkat ezen a téren. Most már 
csak arra lenne szükség, hogy fí. 
vígjátékok majdnem szakadatlan 
sorát klasszikus tragédiákkal (pl. a 
beígért Don Carlos bemutatásával.) 
szakítsák meg néha. Remélhetőleg* 
ez a következő idényben megtörté
nik. 

A két új darab jó előadása újabb 
bizonyítéka színházunk lelkes és 
nívós munkájának. Mindenkinek 
ajánlhatjuk, nézze meg mindkét da
rabot! 

-r- Sj ~ 

A béketábor európai országai kö
zött Varsóban aláírt barátsági, 
együttműködési és kölcsönös se
gélynyújtási szerződés hatalmas erőn 
alapul. Ennek az erőnek a méretei
re fényt vetnek a következő számok 
is: a varsói értekezleten képviselt 

>k együttes területe 33,3 mii-
ki. A~. 

•-•: óriási te -l.ő emberek 
száma mintegy 895 millió, vagyis itt 
él a földkerekség lakosságának több 
mint egyharmada. 

VILAGTALALKDZÓ 

Nem múlik el olyan nap Nyugat-
Németországban, hogy ne szaporod
na az amerikai katonai megszállás 
büniajstroma. A Nürnberg mellett 
megtar to t t katonai gyakorlat a lka l 
mából egy amerikai ka tona „tréfá
ból" fegyvert fogott a 8 éves K a r t 
Müilerre . A fegyver elsült és oly sú
lyosan ni*gsebesstetí/e az ís&olás-
fiut, hogy kórházba kellett szállíta
ni. Lecht ingenben egy amer ika i 
páncélos hátulról rá rohant és halá l 
ra taposott egy öreg nyugdíjast, aki 
ke rékpár ján szabályszerűen h a l a d t 
az országúton. 

* 
Galland. volt náci tábornok, Gö-

ring légifelügyelője ismét „hivatal
ba" lépett. Nemrégiben a düssel
dorfi repülőtéren kipróbálta a felál
lítandó nyugatnémet hadsereg részé
re készülő harci gyakorlógépet. Gal-
landot a katonai ügyekkel foglalko
zó Blank-hivatal hívta vissza ez év 
elején Argentínából, hogy rábízza az 
új nyugatnémet hadsereghez tarto
zó légiflotta parancsnokságát. 

* 
A szovjet ko rmány nemrégiben 

igen nagyjelentőségű leszerelési ja-
vaslaíot terjesztett az ENSZ leszere
lési albizottsága elé. A nagyhata l 
mak és más ál lamok fegyveres erői
nek korlátozására és csökkentésére 
i rányuló szovjet javaslatok megva
lósítása ha tha tósan csökkentené az 
adóterheket . A hadsereg, a légierők 
és a haditengerészet fenntar tására 
előirányzott költségvetési k i adások 
javasol t csökentése eseten az Egye* 

sült Államok 14—20 milliárd dollár
ral , Anglia 300 millió fontsterlinggel, 
Franciaország pedig 275 mil l iárd 
frankkal mérsékelhetné az adókat-
vagyis mindegyik ország igen tek in
télyes összegeket t a k a r í t h a t n a meg. 

* 
rősödik 

pnek az amerikai -
rxmtok felállítása és k 
ellen tiltakozó mozgalma. Az 

amerikai megszállók a japán nép 
szent hegyén — a Fudzs 
mintha csak meg akarnák < 
a japán nép nemzeti érzéseit. — 

•jn hadművele t i gyakorlatok
ba kezdtek. A környék hét falujá
nak 500 lakosa t i l takozásul az ame
r ikai mil i tar is ták arcát lansága ellen, 
felvonult az amer ikai táfoorpi 
nokság ele majd az amer ikai gya
korlatok színterén ülősztrájikot kez
dett. A tün te tők ilyen feliratú 

p laká toka t vitték: ..Adjátok vissza 
a hegyvidéket!" „Megvédjük szent 
Fudzs i jamánka t ' " 

J a p á n b a n m á r folynak az előké
születek az a tom- és hidrogénbomba 

raálata ellen tíl iakozó vi lágtalál-
kozó megrendezésére , amelyet Hi* 
rosímábam ta r tanak meg ez év s u 

lisában, a város atombombázá
sának 10. évfordulóján. A japán 
békeharcosok levelezőlapokat és jel
vényekéi küldenek a világ minden 

igáiba baráta iknak. A jelvénye* 
ken a következő felirat o lvasható: 
,tA vi lágbéke Inevében: egy japátrí 
barát tól" . A lapokon a japán béke-* 
harcosok felkérnek minden becsű" 
letes e m b í i t . hogy támogassa a Bé
ke-Világtanácsnak az alom- és h id 
rogénbomba beti l tását követelő léy 
hívását . 

Labdarúgásunk mér lege 
A Haladás labdarugó csapata a 

Miskok- városi I. osztályú labdarugó 
bajnokság tavaszi fordulóján utolsó 
mérkőzését is lejátszotta. A 

Miskolci Traktor 
együttesén 1:0 arányú győzelmet ara
tott. Ezzel a győzelmével a tizennégy 
csapat közötl a 11. helyezést érte el. 

Nem vigasztaló az elért eredmény, 
mert ezzel a hellyel még labdarugó 
csapatunk a kieső négy egyesület kö
zött van. Reményünk feladására 
azonban nem gondolhatunk, mert a 
bajnoki küzdelmek igen szoros ered
ményeket hoztak. így az 5., 6. és 7-
helyen álló Miskolci Honvéd és a 
másik két egyesület 13—13 ponttal 
érte el a jobb helyezését. Ez ia, és 
más okok is mulatják, hogy labda
rugóinkat csak kis részben terheli a 
felelősség a gyenge eredménye
kért. Az első három mérkőzés után, 
amikor az évelejj edzéshiány há t rá
nyait pótolták, — minden együttes
sel szemben méltó ellenfélnek bizo
nyullak, de nemcsak rajtuk múlott, 
hogy még ekkor sem adhatták tudá
suk javát . Megfelelő sportpálya mi
at t nemcsak a kétkapus edzések hiá
nya ütközött ki, de nehéz helyzetet 
teremtett az is. hogy minden mérkő
zést idegen pályán, teljesen idegen 
környezetben kellett lejátszani. Je l 
lemző, hogy a saját rendezésű mér
kőzéseken idegen pályán, még az elő
írásos 6 fő sem került, ki az Egye
temváros távolmaradt szurkolói kö
zül. 

Mindezek és azon tények ellenére, 
hogy legjobb $xfé&a&a*ofr *»s*v -léwGB 

a I I . éves bányászok az őszi foráöSí 
idején távol lesznek tőlünk, 

úgy készülünk a. további bajnoki 
küzdelmekre, hogy a, városi, í, 
osztály bajnokságában megtarlstek 

helyünket. 
A siker előfeltételei kibontakozóban 
vannak. Egyetemi hallgatóink, sőt 
fiatalabb oktatóink tömegesen űzik 
a labdarugó sportot. Komoly tehet* 
ségek fejlődéséi észleljük a „grund"-
játékosok között, de komolyan szá
mítunk azokra a fiatal t anár elvtár* 
sakra, akiket sportszeretetük és l ab 
darugó ludasuk arra ösztönöz, hogy 
az ősz folyamán tettekkel segítsék 
egyetemünk labdarugó csapatát . R e i 
méljük azt is, hogy az ősszel már 
nem kell .nagy erkölcsi és anyagi á l 
dozatok árán idegen pályán küzderá 
játékosainknak, mert ha több nem is, 
de legalább a labdarugópálya felüle
le elkészül sporllelepünkön annyira , 
hogy mérkőzések lejátszására az ille-
léke* hivatalos szervek alkalmasnak 
találják. 

Ezen a helyen már most kérjük & 
labdarugósport híveit és a pályaépí
tés irányítóit, hogy céljaink elérésé
tien legyenek segítségünkre. 

Végül köszönet jár azoknak a rab-
darugójátékosoknak. akik komoly 
tanulásuk mellett egyetemünk jó 
sportnevéért fáradságot nem ismerve 
küzdöttek végig a tavaszi labdarugó-
idényt és a ma már világhiríi ma-
gyar labdarugósport Egyetemváro
sunk élharcosai. 

A MI EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: ifj. Pókos István 
Miskolc. Egyetemváros 

Felelős kiadó: Csépányi Sándor 
Borsotfmesye! NvomdaloaD Vállalat Attskote 
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Jelentkeztem a diósgyőri építkezéshez 
Jól emlékszem még azokra a napokra, amikor még mint középis

kolás tanuló, romos iskolánkban — az akkori Hunfalvy gimnáziumban 
— azzal a kéréssel fordult hozzánk iskolánk DISZ-szervezete, hogy se
gítsük felépíteni új iskolánkat, a Kilián gimnáziumot. Az osztályunk 
teljes létszámmal vett részt ebben a munkában, melyért a fizetés: „Kö
szönjük segítsége tetet elvtársak" volt, s senki nem várt többet! Pedig 
az egyik legnehezebb munkát végeztük, a kubíkolást a tornaterem ala
pozásánál. S most, ha hosszú évek távlatából gondolok vissza erre a 
munkára, ha elmegyek a Kilián gimnázium előtt, mindig egy kicsit 
büszkeség tölt el, hogy ezt a szép, egészséges iskolát én is segítettem 
felépíteni, s a büszkeségen felül még azt is érzem, hogy ez az iskola, 
hiába nem járok már oda, az enyém is. 

S most, amikor pártunk Központi Vezetősége és a DISZ központ 
azzal a felhívással fordult hozzánk, egyetemi hallgatókhoz, hogy segít
sük nagy építkezéseinket, s ezt társadalmi munkaként végezzük, az 
előbb említett kis élmény jutott eszembe, s még valami, az a sok segít
ség, melyet különösen egyetemi éveim alatt, dolgozó népünktől kaptam. 
Ekkor nyári programomat végiggondolva, jutottam arra az elhatáro
zásra, hogy resztveszek ebben az építésben. Későbbi értesüléseim (ti, 
hogy lakóhazakat fogunk építeni) méginkább megerősítették bennem 
ezt az elhatározást, s mint a DISZ-bizottság tagjában, egy új gondolat 
vetődött fel bennem. Nekünk nemcsak dolgoznunk kell ott erőnk min
den latbavetésével, hanem nyitott szemmel járva, az építkezéseink 
eredményességét minden területen elő kell segítenünk. 

Mikor elhatározásom után gondolatban eddig jutottam, úgy ére?-
tem. hogy dolgozó népünk előlegezett bizalmából egy kicsi részt ezzel a 
munkámmal majd visza tudok fizetni, s örömmel várom azt a napot 
amelyen ezt a munkát, ami nem lesz könnyű, de éppen ez benne a szép 
elkezdhetem. 

Takács Zoltán, 
az egyetemi DISZ-Bizottság tagja. 

A jó vizsgaeredmények alapja 
az évközi szorgalmas munka 

HAZÁNK MINDEN RÉSZÉBEN 
lelkesen készült ifjúságim'", hogy 
méltó módon vegye ki részét a DISZ 
H. kongresszusának ünnepléséből. 
Nekünk, iövendő értelmiségnek, a mi 
munkaterületünkön kellett kivenni 
részünket a kongresszus tiszteletére 
rendezett mozgalomból. Ennek a 
mozgalomnak kis részét alkotta 
egy-egy tankör munkája. A mi tan
körünkben iis magasra csapott a 
lelkesedés lángja és elhatároztuk, 
hogy a DISZ H. kongresszusa tisz
teletére minden erőnkkel a vizsga
időszak helyes kihasználásáért és a 
jó vizsgaeredményekért szállunk 
síkra. A jó vizsgaeredmények alapja 
azonban az évközi szorgalmas mun
ka. Tankörünk több tagja második 
féíévi állandó és kitartó munkájá
val bebizonyította, hogy az első fél
évi gyengébb eredményét magasan 
túl tudja szárnyalni. Kővári, Szak-
máyy. Lehonezki és Bácsfalvi elv
társak jó szereplése mögött lelkes 
és állhatatos munka van. Vannak 
közöttünk olyanok is, akik nem csak 
a második félévben erősítettek, ha
nem már az év elejétől dolgoznak 
szorgalmasan, alaposan. így Szabó 
Sándor, Cserháti és Benkő elvtár
sak vizsgaeredményei bizonyítják, 
hogy nem volt hiábavaló a rend
szeres munka. Tankörünk leányai is 
kivették részüket ebből a munká
ból. Khogler Ilona szorgalmas mun
kájának gyümölcse a vártnál jobb 
eredmény. 

Mindezek ellenére 
mégis mutatkoznak hiányok. Minden 
a legjobb rendben van, gondolják 

egyesek, de ugyanakkor elfelejtik, 
hogy a tankör nemcsak tanulmányi 
kör, és azt, hogy nem csak a szám
szerű vizsgaeredmények, hanem a 
közösségi munka is az együvétar-
tozás alapját képezik. Sokan elme
rülve a tanulásban, elfelejtik azt, 
hogy a DISZ nemcsak a jobb ta
nulmányi eredményekért van! Sőt 
elsősorban azért, hogy formálj;) ne
velje ifjúságunkat. Hogyan lehetsé
ges ez, ha vannak olyanok, akik 
mindezt csak hallani szeretik, de 
nem cselekedni? A DISZ erejének 
alapja kis sejteken nyugszik, s 
ilyen sejtet jeient minden tankör 
is. Lukács József, tankörünk cso-
portfelelöse szorgalmas tanulása 
mellett a közösségi munka terén is 
jó példát mutat. Tankörünk, egyete
münk, országunk érdeke, hogy min
denki érezze magát a közösségben, 
mely munkája által is fejlődik, vi
rágzik. Szakérettségis társaink, akik 
a termelő munkából jöttek közénk, 
érzik ezt és példásan veszik ki ré
szüket a közösségi munkából. Pa-
zsák elvtárs elsőként jelentkezett a 
diósgyőri nyári munkára és igyeke
zetével valamennyiünknek mulatja 
a követendő utat. 

• Az elmúlt napokban, midőn ifjú
ságunk küldöttei összeültek, hogy 
irányítsanak bennünket az ujabb 
győzelmek felé, dolgozzunk, ta
nuljunk még szorgalmasabban, át
érezve azt, hogy minden jobb ered
ményünk egy-egy lépéssel viszi 
előbbre boldogulásunk ügyét, ha
zánk erősödését, fejlődését. 

Zádorlaky Miklós 
B/102 tk. 

Évközt rendszeres munka, 
tanszéki konzultáció—jobb vizsgaeredmény! 

ELSŐÉVES HALLGATÓINK
NAK még most is Hagy gondot 
okoz a tanulásban a középiskolai 
és az egyetemi tanulási módszer 
közti különbség.,. A középiskolák
ból mind jó eredménnyel jöttünk 
az egyetemre, azonban a jó ered
ményt — amint a vizsgák mutat
ták — nem mind tudtuk megtar
tani, 

Van-e mód és lehetőség arra, 
hogy javítsunk eredményeinken? 
A válasz egyszerű és természetes: 
Igen, erre mód és lehetőség van! 
A jó eredmény alapja elsősorban 
az egész évi rendszeres, becsüle
tes munka. E nélkül jó eredmény 
nem érhető el. A jó eredmény el
érésének másik fontos biztosítéka 
a tanszéki konzultáció igénybevé
tele, különösen a vizsgaidőszak
ban. 

A G 108-as tankör, ahol ezek a 
körülmények és feltételek bizto
sítva voltak. — jó vizsgaeredmé
nyekkel — bizonyította az évközi 
rendes munka és a tanszéki kon
zultáció igénj'bevéíelének szüksé
gességét. 

MARXIZMUS-LENINIZMUS
BÓL az évközi szemináriumokra a 
tankör hallgatói becsületesen ké
szültek fel. 

Vizsgaidőszakban a nehezebb 
kérdéseket közösen megbeszélték 
a konzultációt vezető tanársegéd 
elvtárssal. A jó munkának az 
ere íény.e nem rs maradt, el. A 
tai ör marxizmusból 3,75-ös át
lagot ért el (1 u. v.-val). amely az 
évfolyam egyik legjobb átlaga. 
Ennek a jó eredménynek az eléré
sében nagy része volt a DISZ ne-
velőmunká.jának is. A rendszeres 
egyéni beszélgetésekkel a DISZ-
csoport biztosította, hogy a tankör 
minden tagja tanulja és jól elsa
játítsa pártunk politikáját, mar
xizmus-leninizmust. 

A géprajz vizsgán nem a leg
jobban szerepelt tankörünk, habár 
a fenti körülmények itt is adva 
voltak. A tankörátlag 2.71. két 
hallgató szerzett utóvizsgát. 

HONVÉDELMI VIZSGÁRA 
nagy figyelmet fordítottunk és az 
egész vizsgák közül talán a leg
jobban készültünk erre a vizsgá
ra. A honvédelmi vizsgán elért 
eredményünk kifejezi azt. hogy 
méltóképpen kívánunk felkészülni 
hazánk védelmére. A tankör átla
ga 4.06. u. v. nincs. 

Nemrég zajlott le a matematika 
vizsga. Bátran mondhatjuk, hogy 
a matematika a legnehezebb tárgy 

az évfolyamon. Hogy mégis jo 
eredményt értünk el, azt szintén 
az évközi munkának és a konzul
táció igénybevételének köszönhet
jük. Nagy lendületet, adott mun
kánkhoz a DISZ-bizottság felhívá
sa: .Jó vizsgaeredményekkel ké
szüljünk a DISZ II. kongresszu
sára." A hangoshíradó mindennap 
közölte a jó eredményt elért hall
gatók nevét és a tanulócsoporto
kat. Mi sem akartunk lemaradni 
a többiektől. Habár két utóvizsga 
becsúszott, a tankör átlaga 2,88. 

KONZULTÁLÓ TANÁRAINK
NAK ezúton mondunk köszönetet 
lelkiismeretes munkájukért, mely. 
lyel segítettek a tankörnek jó 
eredménye elérésében. 

Munkánkban még sok hiba 
van. Összegezve azonban az ered
ményeket, bátran elmondhatjuk 
hogy nem hiába töltöttünk el az 
egyetemen egy évet. Megértettük, 
hogy egyedüli legfontosabb köte
lességünk a tanulás. 

így köszöntötte tankörünk mél
tóképpen, jő vizsgaeredményekkel 
a DISZ II. kongresszusát. 

T. I. 
G/108 

Készüljünk a béke és a barátság nagy üanepére — a V l T - r e 
A béke és a világ haladó ifjúsága 

barátságának jegyében július 31-től 
augusztus 14-ig a Lengyel Népköz
társaság fővárosában, Varsóban ren
dezik meg az V. Világifjúsági és 
Diá kta lálkozót. 

Az V. VIT jelképe annak, hogy a 
világ halcdo ifjúsága egységesen til
takozik az atomenergia háborús cé
lokra történő felhasználása és a 
nyugatnémet imperializmus feltá
masztása, ellen. Messzehangzóan hir
deti majd, hogy a világ ifjúsága há
ború helyett békére, a baráti sport-
és kulturális kapcsolatok elmélyíté
sére törekszik és következetesen har
col a háborús törekvések ellen.. 

Különös jelentősége van annak, 
hogy az V. VIT-et Varsóban, a német 
fasizmustól oly sokat szenvedett hős 
lengyel nép fővárosában rendezik 
meg. Abban a városban, ahol nem 
is olyan régen a Szovjetunió és a 
testvéri népi demokratikus országok 
békepolitikájának egyik kiemelkedő 
dokumentumát írták alá. Varsó hív
ja és minden eddigi találkozónál 
gazdagabb, vonzóbb programmal 
várja a világ ifjúságának küldötteit. 

Szabad hazánk ifjú nemzedéke is 
nagy lelkesedéssel készül a béke if
jú harcosainak nagy seregszemléjé
re. Ifjúságunk magáévá tette azo
kat az eszméket, amelyek jegyében 
az V. VIT lezajlik és tevékenyen 
résztvesz a népek közötti béke meg
szilárdításáért folyó harcban. Helyi 
béketalálkozókkal, a termelő és ta
nulmányi munka sikereivel, a VIT 
sikerét támogató /gyűjtéssel, nagy
szabású kulturális- és sportverse
nyekkel köszönti a varsói találkozót. 

A Világifjúsági Találkozóra való 
felkészülés különösen jó alkalom ar
ra, hogy tovább mélyítsük, szélesít

sük az ifjúsági szövetség és a töb
bi tömegszervezet, az állami intéz
mények, hivatalok egyre terméke
nyebb kapcsolatait. A béke ügye 
mindannyiunk drága kincse. Az el
következő hetekben minden lehető
séget ki kell használnunk, hogy a béke 
és o barátsúg itbgy ünnepének esz

méi minden városba és faluba, isko
lába és hivatalba, felnőtthöz és fia-
tálhoz egyaránt eljussanak. A Vi
lágifjúsági Találkozóra való felké
szülés erősítse az egész magyar nép 
egységes békeakaratát, erejét, tudá
sát, hazaszeretetét és más népek 
iránt táplált együttérzését. 

Varsó várja a világ ifjúságát 
400 HANGSZÓRÓ VARSÓ UT

CAIN. A világ ifjúságának nagy se
regszemléjén a különböző előadások, 
hangversenyek zenéjét és dalait 
400 utcai hangszóró viszi el azokhoz, 
akik hely hiányában nem lehetnek 
ott személyesen a rendezvényen. 

HALLÓ, ITT VARSÓ! A lengyel 
rádió rendszeresen beszámol a VIT 
előkészületeiről. Az előző világiíjusá-
gi találkozók emlékeit idézi fel a 
„VIT-emlékek" című előadássorozat. 
Külön műsorszám számol be a spor
tolók előkészületeiről. A „VIT-bará-
tok" című adás az ifjúsági találko
zóra érkező neves résztvevőket mu
tatja be. A ,,VIT-tájékoztató" külön
böző érdeklődő kérdésekre ad vá
laszt. Január 16 óta 16 nyelven kö
zöl VIT-hireket a Lengyel Népköz
társaság rádiója. 

ÉPÜLNEK A SZÍNPADOK. A 
VIT-en sorrakerülő nagyszámú ren
dezvény megkívánja, hogy a meglé
vők mellé több új színpadot építse
nek. A több kisméretű színpadon kí
vül négy nagyot is építenek, ame
lyek mindegyikén 300 tagú balett is 
felléphet. Az új színpadokat „Var
só Ifjúságá"-nak, „DIVSZ"-nek, 
„Béké"-nek, ,,Szabadság"-nak stb. 
nevezik. A színpad körül öltözőket. 

ruhatárakat, telefonautomatákat he
lyeznek el. 

VIT-RÁDIÓ KÖZPONT. A varsói 
Krakowskie Przedmiescie 2/4. szám 
alatti hatalmas épületben helyezik 
el a VIT-Rádió központját. A kül
földi együttesek hanglemezre, mag
netofonszalagra vehetik fel itt mű
sorszámaikat és a VIT más esemé
nyeit. Több stúdió áll majd a ven
dégek rendelkezésére, ahonnan köz
vetlen kábelen juttathatják el mon
danivalójukat hazájukba. A Szov
jetunióból, a népi demokratikus or
szágokból, Franciaországból, , a 
Skandináv országokból és máshon
nan mintegy 18 rádióscsoportot vár
nak Varsóba. 

LENGYEL IFJÚSÁGI DALOKAT 
tartalmazó könyvecskét ad ki á len
gyel állami zeneműkiadó varsói 
osztálya a VIT tiszteletére. A mint
egy huszonöt legismertebb lengyel 
ifjúsági dalt magánbanfoglaló kötet 
négy nyelven jelenik meg. 

200.000 PÉLDÁNYBAN 76 külön-' 
böző képes levelezőlapot árusítanak 
majd a VIT alatt. Á képek Len
gyelország vidékeit, tájait, az ország 
nagy építkezéseit, az ifjúság életét 
stb. mutatják be. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
...JT7 'TT^:;?1*. iT 

Pónya Vilmos I. éves gépész-
mérnökhaRgató. mint DISZ 
alapszervi titkár, igen eredmé
nyes mozgalmi munkát végez. 
Magatartása, szorgalma és ta-
mthnánjg eredménye példamu

tató. 

Jáng-Dze-Ren II. éves kohó-
mérnök-hallgató szorgalmával, 
erős akaraterejével a legjobb 
hallgatók közé küzdötte fel ma
gát. Tanulmányi munkájában és 

magatartásában példamutató. 

Mikó József I. éves kohómérnök
hallgató, az elsőéves kohász 
DISZ-alapszervezet egyik leg
eredményesebben dolgozó veze
tőségi tagja. Tanulmányi és 
mozgalmi munkáját a felelős
ségérzet, lelkiismeretesség jt*» 

lemzj, 

An-Ben-Mun II. éves gépész
mérnök-hallgató. Igen kemény, 
szorgalmas munkával a kiváló 
hallgatók sorába küzdötte fel 
magát. Szorgalma, magatartása, 
tanulmányi eredménye példa

mutató. 

Szepesi József II. éves bánya
mérnök-hallgató, a tanulmányi 
munkában kiváló. Mozgalmi 
munkáját is becsületesen végzi 
el. Neki is nagy szerepe van 
abban, hogy évfolyama munká

ja fejlődik. 



A MI EGYETEMÜNK 1955 június 23. 

Miieikáiik eredményei és fogyatékosságai 
a középiskolákban és az egyetemeken 

Június 18-án befejezte tanác s 'ke-
zását a DISZ II . kongresszusa. Az 
a lábbiakban részletet közlünk Sza
kal i József e lvtársnak, a DISZ Köz
ponti Vezetősége első t i tkárának 
előadói beszédéből: 

„IFJÚSÁGUNK SZOCIALISTA 
nevelésének rendkívül fontos esz
köze az iskola. P á r t u n k és kormá
nyunk nagy lehetőségeket biztosít 
a közoktatásnak, szívén viseli ál
landó fejlesztését, s ennek nyomán 
okta tásügyünk számos kiemelkedő 
eredményt ért el. Az e lmúl t évek
ben másfélmillióra növekedett az 
iskoláinkban tanuló fiatalok száma. 
Iskoláink a munkásosztály d iadal 
mas világnézetének szellemében ne
velik a tanulóifjúságot, a szocialista 
erkölcs és jellem vonásait formál
ják ki benne. 

Hala és köszönet illeti a pedagó
g u s o k a t , ak iknek túlnyomó többsé
ge nagy lelkesedéssel, á ldozatkésze n 
munkálkodik Ifjúságunk nevelésén, 
az úttörő- és DISZ-szervezetek 
munkájának gazdagításán. Az őszin
te elismerés hangján szer. 
szólni azokról a falusi és városi 
pedagógusokról, akik szívvel-lélek
kel, igaz bará tként fáradoznak szö
vetségünk, ifjúságunk érdekében. 

Iskoláink sokat tettek a szocia
lista nevelésért, de nevelőerejük, a 
tanulókra gyakorolt erkölcsi és jel
lemformáló ha tásuk mégsem kielé
gítő, nem fejleszti megfelelően a 
tanulók marxis ta- leninis ta világné
zetét. 

Ez iskoláink munkájának leg
nagyobb gyenge ;, 

Nem sikerült még átgondolt intéz
kedésekkel mi 
gyakori túl terheléséi , ami komoly 
gátja a nevelőnkül 
menyes, tartós ismeretek nyújtásá
nak. A régi iskola Lenin által oly 
sokszor hangoztatott hibája, az ele
ven éiettő! való elszakadás marad
ványai még sok helyen fellelhetők. 
Milyen helyes ler, I ad az is
kola és az élet liözelcbbhozására az' 
általános iskolák ke: legfelsőbb osz
tályában mezőgazdasági ismereteket 
is taní tani! 

AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTÉ
RIUM mindi .i kj 
tudományosan a. 
munka kiszo' 
szervezetek segít;' 
módszereit. A pedagógusuk egy-
része nem vesz részt mi 
az iskolai nevelőmunka 
nek kite. »en. a tanulóké' 
segek. 3 DISZ- és úttörőszerveze
tek életében. A fogyatéké. 
•hozzájárult az is, hogy szövetsé 
vezetői és bizottságai nem fo 
keztak elég n az iskolai 
DISZ-szervezetekkel. Az utóiibi 
időben azonban javult az OM és a 
DISZ együttműködése, a miniszté
rium vezetői és munkatá rsa i e 
hathatósabb segítséget nyujta 
munkánkhoz. 

Alakuló kongresszusunk óta erő
södtek a középiskolai DISZ-
szervezetek. Közvéieményfor-
máló erejük átszőtte az iskola 
nevelőmunkáját, a pedagógusok 
biztos segítőtársaivá váltak és 
munkájuk nyomán a diákok 
többsége becsületbeli köteles-

' ségének érzi a jó tanulást, az 
iskolai szabályok betartását. A 
nyári szünidők alatt eddig 
40 000 diák dolgozott nagy épít

kezéseinken. 
Nagy nevelőerejű, kiemelkedő 

esemény volt iskoláink életében a 
felszabadulási év és a magyar— 
szovjet d iákhét megünneplése. 

Középiskolai DISZ-sze.rvezete-
ink legfőbb gyöngesége, hogy 
munkájuk gyakran teljesen 

formális. 
Egyesek közülük teljesen felolvad
nak az iskola életében, arcula tuk 
elmosódik, szerepük hát térbe szo
rul. Gyenge és rendszertelen a kö
zépiskolás diákok politikai nevelése. 
Számos diákban még elevenen él a 
fizikai munka lebecsülésének bur
zsoá szemlélete. Diákjaink egy ré 
sze közönyös a politikai élet i ránt 
és időnként nacionalista, i r redenta 
hangulatok, kispolgári nézetek ra
gadják magukkal . Ezek térhódításá
nak helyenként kaput nyitott a ha
zafias nevelés szocialista ta r ta lmá
nak elsikkadása. Nem egy helyen 
még mindig • ül a klerikális 

reakció bizonyos befolyása. 
A HIBÁK OKAIT jórészt saját 
por tánkon kell keresnünk. A 
középiskolai DISZ-szervezetek 

. legtöbbször mostohagyermekek 
és-'a bizottságok keveset törőd

nek velük. 
Rendszeres, folyamatos segítésüket 
elhanyagolják, aminek követi-; 
ben az iskolákban nem alakul ki 
sokoldalú, pezsgő szervezeti élet. 

Középiskolai szervezetcinknek a 
jövő tanévben feltétlenül javí-
taniok kell világnézeti és erköl

csi nsvelőmunkájukon. 
Fejlesszék a diákok eszmei szilárd
ságát, elvhűségét, internacionalista 
tudatát . kezdeményezzenek eleven 
politikai vi tákat , s i rányítsák a ta
nulóifjúság figyelmét az eddiginél. 

jobban országépítésünk kérdéseire. 
Állandó feladatunk előmozdí
tani középiskolás diákjaink 
munkára nevelését, hiszen a 
tanulók jórésze a termelőmun
kában találja majd meg eljö

vendő hivatását. 
Továbbfejlesztve az üzemek és is
kolák kapcsolatát , tanulóifjúságun
kat meg kell ismertetni a sokrétű, 
magas képzettséget kívánó munka le 
hetőségekkel. Ugy kell gondolkoz
nunk, hogy a középiskolát végzet
tek világosan lássák, min t ad az is
kolában nyert műveltség szárnya
kat a találékonyságnak, az újító 
törekvéseknek, a technika elsajátí
tásának. A nevelőmunkához nélkü
lözhetetlen a pedagógusok segítsége. 
Ma már egyre több pedagógus se
gíti komolyan a DISZ munkájá t . 
Az OM azonban még nem tudta 
kellően megér te tni az egész peda
gógus társadalommal az iskolai 
DISZ-munka jelentőségét. Ezért ió
néhány iskolában az ifjúsági szö
vetség támogatása még nem vált 
az egész nevelőtestület ügyévé. A 
pedagógusoktól azt várjuk, hogy 
személyes példát muta tva , az eddi
ginél sokkal jobban serkentsék a 
tanulókat a szocialista világnézet 

átítására. 
HOZZÁJÁRUL SZERVEZETEINK 

gyengeségéhez ,-,z is. hogy a közép
iskolások jelentős része az iskola 
falain kívül végez kul túr- és sport-
munkát . Központi Vezetőségünk vé
leménye szerint ezért célszerű lesz 
a legrövidebb időn belül létrehozni 
a középiskolások sportegyesületét , 
az iskolai DlSZ-szervezolcket a ne
velőmunka minden eszközének gaz-

í tenni. 
A DISZ munkájának különös 
jelentősége van az egyeteme
ken, ahol új szocialista értelmi-
ségihik nevelődik. Egyetemi if
júságunk esztályösszetétele 
alapvetően megváltozott, s túl
nyomó többsége magáénak tud
ja népi demokratikus rendsze
rünket, világosan látja tanulá
sának, eljövendő hivatásának 

értelmét. 
Az elmúlt öt év a la t t DlSZ-szerve-
zeteink nem keveset tettek a ta-

ívi fegyelem megszilárdfté-
[yetemeinli 

telén lyokkal bíró „mezei 
i", „ősegyetemista" és tanul-
i alábecsülő funkcionárius. 

A diszisláknak kiemelkedő érde
meik, vann •>, hogy sokezer 

s- és paraszthal lgató vasaka
ratta] küzdi le a hiányos előképzett-

fakadó nehézségeket és be-
ttel bolyt;; ián. 

A DISZ tevékenysége nyomán 
detl egyetemi ifjúságunk 

iégérzete az ország, a nép 
ügye iránt . Ezt muta t ja egyebek 
között az is, hogy az Agrár tudomá
nyi Egyetem hallgatói Isz-eket és 
tszcs DISZ-szervezetek munkájá t 
segítik a debreceni orvostanhal l 
gatók, a pécsi egyetemisták a kong
resszus előkészítése időszakában 
több falusi és tanyai DlSZ-szerve-
zetet a lakí tot tak és pat ronál tak . 

Egyetemi DISZ-szervezeteinknek 
azonban számos gyengesége 
van és munkájuk nem kielé
gítő. Sőt, az elmúlt két év során 
néhány területen visszaesés 
következett be. Komoly felelős
ség terheli ezért a DÍSZ KV-t 

és bizottságait. 
Az- utóbbi idöhcn kezdeti javulás 
mutatkozik. Kifejezője ennek a 
DISZ javas la ta alapján kidoigozo't 
új ösztöndíjrendszer, az egyetemi 
DISZ-vezetők országos tanácskozá
sa, a tudományos diákkörök kon
ferenciája, s a főiskolai kul turál is 
verseny. Elmondhat juk azt is. hogy 
annyi helyes, ötletes kezdeményezés 
hosszú éveken keresztül nem volt 

tapasztalható az egyetemi DISZ-
szervezetek munkájában, mint az 
utóbbi félévben. Ezek az eredmé
nyek azonban kezdetiek, távolról 
sem kielégítöek. 

MI VOLT ENNEK A VISSZA
ESÉSNEK AZ OKA? Az, hc#y 
különböző jobboldali nézetek 
rányomták bélyegüket egyete
mistáink egyrészének megnyil

vánulásaira is. 
Újra hangot kaptak a már régen 
szol /ózott narodnyik nézetek, naci
onalista és pacifista megnyilvánulá
sok, pár tunk , népi demokráciánk 
eredményei t becsmérlő megjegyzé
sek. A Színművészeti Főiskola ha l ' -
gatóinak ..Sirály" című lapja pél
dául ! 
tív hangokat 
bizonytalanság 
légköre, ideol 
geségei elősegl 
kon lévő ellens 

ista és des t ruk 
meg. A politikai 
szmei ingadozás 
munkánk gyen-

az egyeteme-
elemek aktivi

zálódását és nyü tabb tevékenységét. 
Néhány egyetemen a közép
iskolás módszerek megszünteté
sének, a minőség emelésének 
kizárólagos jelentőségét hangoz
tatva, megengedhetetlenül hát
térbeszorították a munkás- és 

paraszthallgatók támogatását. 
Ez a jobboldali elhajlásból követ
kezett, amely a rosszul ér telmezet t 

ui egység" leple alat t igye
kezett elaltatni az osztályharcot, A 
mi szervezeteink sem segítették 
megfelelően a munkás - és dolgozó 

zthallgatókat. 
Jellemző, hogy arányuk, szemben 

az 1332—53-as tanév 5R.5 százaié
kával, az 1954—55-ös tanévben 54 2 

ikra csökkent. A munkás 
hallgatok aránya 34.4 Száza 
32.4 százalékra csökkent. . 

A hibák súlyosbodásához hozzá
járult , hogy a nem egy területen 
komoly é rdemeket szerző marxis ta 
tanszékeink gyakran dogmatikusan. 
az élettől elszakítva, szinte 1 
térben végzik oktató-, nevelőmun
kájukat . DlSZ-bizottságaink. DISZ-
vezetőink és akt ivis táink egyrésze 

hosszú időn keresztül tű rhe
tetlen módon, opportunista, békülé
keny maga ta r tás t tanúsí tot t e je 
lenségekkel szemben. Nem szállt 
szembe a jobb' 
nézetekkel, nem védelmezte 
he lye s politikáját, nem törekedett a 
munkás - és paraszthal lgatók egész
séges, szilárd állásfoglalásának ki
fejlesztésére, hogy elsősorban r a j 

resztül alakítja ki az rgyete-
mek politikai léskörét . Fel 
helyes volt az erőltetet t , formális 
politikai órák megszűnte 

Ezzel egyidöben azonban nem 
gondolkodtunk a politikai ne
velés új, helyesebb formáiról. 
Szövetségünk ezzel lemondott a 
hallgatók rendszeres politikai 
tájékoztatásáról és irányításá
ról. s teret engedett a külön
böző kispolgári irányzatoknak. 
A PÁRT MÁRCIUSI HATÁRO

ZATA óta erőtel jesebben folyik a 
jobboldali nézetek elleni ideológiai 
harc. A Szegedi Tudományegyete
men például , ahol a márciusi ha tá 
rozat után is számos jobboldali né
zet vetődött fel, a DISZ-bizottság a 
pártbizottságnál közösen előadást, 
va lamint konzultációkat szervezett 
ahol leleplezték a helytelen nézete
ket. 

Egyetemi DISZ-szervezeteink soh a 
ne tévesszék sz°m elől. hogy a 
munkás - és paraszthal lgatókra tá
maszkodva feladatuk szívós harcot 
vívni minden an t imarx is ta meg
nyi lvánulás ellen. Az eszmei zavar. 
a helytelen nézetek ellen m á r csí-
rá iukban is fel kell lépni, hiszen a 
„mér^g kóstolva lg megárt" . 

Ehhez azonban elengedhetetlen, 
hogy a diszisták legyenek pél

damutatók a helytállásban. 

EGYETEMI HÍREK 

li«*yeiemi ifjúságiink 
nyugodian tekinthet jövője e lé 

Népi demokráciánk biztos mun
kalehetőséget nyu.it az egyetemekről 
kikerülő értelmiségnek. t anu lmá
nyi ideje alat t pedig pá r tunk és ál
l amunk sokoldalú segítsége övezi. 
Egyesek — elsősorban zavartkelcő 
ellenséges szándékkal — ezt mond
ják: „nálunk értelmiségi tú l te rme
lés van, es ezért egyetemi hallga
tóinknak nincs perspekt ívája" . De 
beszélhetünk-e értelmiségi túl ter
melésről, amikor üzemeinkben há
remszer annyi m u n k á s r a ju t egy-
egy mérnök, mint. a Szovjetunió
ban, amikor nincs elegendő mező
gazda;- ügyi és jogi szak
emberünk, s amikor második ötéves 
te rvünk során a mérnökök, orvo
sok, közgazdászok, pedagógusok és 
más értelmiségi szakemberek to
vábbi ezreinek munkábaál l í tására 
lesz szükség. 

Egyetemi ifjúságunkat olyanná 
kell nevelni , hogy kész legyen a nép 
ügyének áldozatos szolgálatára. 
„Oda megyek dolgozni, ahová né
pem szólít" — ez legyen főiskolá
saink jelszava. 

Kulturális forradalmunk egyik 
legszámottevőbb vívmánya, 
hogy a dolgozó nép soraiból 
évről-évre új, ifjú értelmiségi

ek nőnek fel. 

Sokezer fiatal tudományos kuta tó , 
művész, mérnök és t aná r dolgozik 
szerte az országban, de ezeknek a 
f ia taloknak — bár többségük szó

ink tagja volt — ma alig van 
kapcsolatuk a DISZ-szel. 

A fiatal értelmiségiek között 
végzett munka szövetségünk 
tevékenységének legelhanyagol

tabb területei közé tartozik. 

A KÖZPONTI VEZETŐSÉGNEK 
és bizottságainknak nagyobb figyel
met kell fordítaniok e fontos ifjú-
sasi réteg magasszínvonalú ideoló
giai képzésére, szenvedélyes, alkotó 
vi táinak kifejlesztésére. Gyakran 
tapasztaljuk, hogy fiatal mérnökök, 
közgazdászok munkakörülményei 
nem kielégítöek, nem a képzettsé
güknek megfelelő munkakörben 
dolgoznak, • s így nincs módjuk 
szakmai tapasztalataik bővítésére. 
Előfordul, hogy fiatal kutatóink 
nem kapnak elég bátorí tást és tá
mogatást . Hasonló jelenségek van
nak fiatal művészeink elsősorban 
előadóművészeink körében is. Ifjú
sági szövetségünknek ilyen esetek
ben fel kell lépnie fiatal é r te lmi
ségünk jogos érdekeinek védelmé
ben." 

Június 21-én d. u. nyilvános fe
gyelmi bizottsági tárgyalás zajlott le 
egyetemünkön. A fegyelmi bizottság 
azoknak a hallgatóknak az ügyével 
foglalkozott, akik néhány héttel ez
előtt orosz nyelvkönyvek égetésében 
vettek részt a Dudujka-dombon, 
akik megelőzően is rombolták év
folyamunk politikai hangulatát, bom
lasztották ifjúságunk egységét. 

A meghozott fegyelmi határoza
tok a következők voltak: 

Brinzberger Frigyest és Sővegjár-
tó Zoltánt az ország összes egyete
meiről való kizárásra javasolta a 
fegyelmi bizottság. Szij Zoltánt és 
Ivanics Frigyest négy félévre, Me
rész Andrást, Pallagi Sándort két 
félévre tiltotta ki egyetemünkről a 
rektor elvtárs. 

A kisebb bűnösök rektori megro
vást és anyagi juttatások csökkenté
sét kapták büntetésül. > 

A fegyelmiből egyetemünk kom
munista hallgatóinak, DlSZ-vezetői-
nek, minden becsületes hallgatójá
nak le kell vonni a tanulságot. Ilyen 
esemény csak olyan légkörben szü
lethetett meg, ahol az ellenség nyíl
tan hangoztatta nézeteit, s ahol nem 
voltak ezekkel a nézetekkel jelentke
zésükkor keményen szembeszálló 
emberek. A legfontosabb tanulság 
az legyen a fegyelmi után számunk
ra, hogy az ellenséges nézeteket csi
rájukban kell elfojtani, fel kell lép
ni a gúny és a humor formájában 
jelentkező népszerűsítésük ellen a 
becsületes, de megtévesztett embe
reket ki kell vonni ezen nézetek ha
tása alól. 

Tegyünk lehetetlenné minden el
lenséges és cl'enségnek kedvező 
cselekvést egyetemünkör 

* 
Egyetemünkön a jövő tanévre 

vonatkozó felvételi vizsgák július 
1—2-án lesznek. 

A jelöltek június 30-án délután 
érkeznek az egyetemre. A kollégiu
mokban kapnak elszállásolást, majd 
másnap július 1-én reggel 8—10 
óráig matematikából, 10—12 óráig 
rajzból írnak írásbeli dolgozatot. 
Július 2-án reggel 8 órától kb. 20 
csoportban lesznek a szóbeli vizs
gák matematikából és fizikából. Az 
egyetem vezetősége minden előké
születet megtett a felvételi vizsgák 
zavartalan és eredményes lebonyo
lítása érdekében. 

Tavaly végzett hallgatóink egy 
része befejezte tartalékos tiszti tan
folyamát. Június 15-én bensőséges 
ünnepség keretében tartalékos tisz
tekké avatták őket. Az Egyetem ré
széről dr. Petrich Géza dékán, Tég-
lássy Ferenc docens. Liptai László 
százados, a katonai tanszék vezető
je és Molnár László rektori titkár 
vettek részt az avatási ünnepsége
ken, ahol az Egyetem nevében Pet
rich és Molnár elvtársak üdvözöl
ték az új tartalékos tiszteket. Ezt 
követően résztvettek a díszebéden, 
illetve a hallgatóknak á tanfolyam 
oktató tisztjeitől való búcsúzásán. 

A debreceni Kossuth Lajos Tu
dományegyetem tanácsülésén Egye
temünk részéről Sályi István rek
tor, Terplán Zénó rektorhelyettes, 
Pattantyús Á. Imre és Petrich Géza 
dékán elvtársak vettek részt. A» 
esti fogadáson, amelyen közvetlen, 
baráti hangulat alakult ki, vala^ 
mennyien feleségükkel együtt vet-, 
tek részt. 

* 
Június 17-én cseh delegáció járt 

Egyetemünkön. Legfőképp az Egye
tem építkezésével kapcsolatos beru
házási ügyek iránt érdeklődtek. 

Tanulmányi pályatételek 
Egyetemünk tanszékei, a ha l lga tóság továbbképzésének, szakmai el

mélyülésének elősegítése céljából t a n u l m á n y i pályatételeket tűztek ki; 
A pályatételek megtekinthetők a B á n y a - és Kohórnérnöki Kar dékáni 
hivatala, valamint a Gépészmérnöki K a r dékáni h iva ta lának hirdető
tábláin. A pályázaton az egyetem Miskolcon beiratkozott hallgatói vehet
nek n 

A pályázat beadásának ha tá r ide je : 1955 október 31. 
Felhívjuk hallgatóink figyelmet arra, hegy mielőtt aa Egyetemvárosból 

nyári szünidőre elutazi el a tanszékek által kitűzött pá
lyatételeket és a nyár folyamán •— amennyiben er re lehetőségük lesz 
— foglalkozzanak az őket legjobban érdeklő témákkal . 

A pályatételekkel kapcsolatos bővebb felvilágosításokat a tanszé
kek adják meg. 

A pá lyamunkáka t jeligével kell készíteni A jeligének szerepelnie 
kell a pá lyamunkán és egy lezárt bort. hen a pályázó ne
ve és tanulóköre van feltüntetve. 

A pá lyamunkákat a dékáni h ivata lba kell benyújtani . 
A beérkezett pá lyamunkák közü l minden tanszéken a 3 legjobb 

részesülhet díjazásban. 
1. díj: 500 forint. 
2. díj: 300 forint. 
3. díj: 200 forint. 

Bánya és Kohómérnöki Kar Gépészmérnöki Kar 
Dékáni Hivatala. Dékáni Hivatala. 

Az elsőéves szakérettségisek között 
Még néhány nap és befejezést nyer egyetemünkön az 1954—55-ös 

tanév. A vizsgák megkezdése óta eltelt hetek — bár korántsem végleges, 
mégis hozzávetőleges képet nyúj tanak ezévi munkánkró l , feltárják hi
báinkat és e redményeinket egyaránt . Legutóbb az I. éves gépészek há
rom tanulókörébe lá togat tunk el, hogy beszámolót adjunk ezúttal a 
szakérettségis hallgatók munkájáról , eredményeiről . 

Először a G 101-es tanulókörbe lá togat tunk el. 
Éppen mechanika vizsgára készülnek a hallgatók. — Szokatlan 

csend üli meg a termet, pedig ugyancsak népes a tanulóköri helyiség. 
Ugylátszik, nagy feladatok megoldása előtt mindig egységessé képes 
válni a tancsoport. Kóródi Imre DISZ csoportfelelőshöz fordulunk fel
világosításért. 

— Az eddigi vizsgáitok alapján miként a lakul t a szakéret tségis 
hallgatók eredménye? 

— Eddig három vizsgát te t tünk le, géprajz, ma temat ika és hon
védelem után szakérettségis hallgatóink átlaga 2.16, egy utóvizsgával. 
Ez a többi tanulóköréhez viszonyítva, jó eredmény. 

De most talán szólaljon meg Deák Pál, egy a négy szakérettségis 
közül: 

E félévi m u n k á m b a n sok segítséget kap tam a tanulóköri társaim
tól. Nehézségek gyakran merül tek fel az anyag tanulása közben, d e 
nagyrészt s ikerül t áthidalni azokat. A jövőben jobb eredményt szeret
nék elérni, s a vizsgáim során szerzet t utóvizsgámat mielőbb letenni. 

Mikrofon hiányában papírra] és ceruzával a kézben, most a C 
102-es tanulökörbe nyi tunk be. Ez a tanulócsoport már ötödik vizsgája 
előtt áll. s ísy m í g tisztábban kia lakul t a szakérettségisek eredménye; 
Bábel Antal DISZ csoportfelelős örömmel állapítja meg. hogy az á t lag 
még az előző tankörnél is jobb. 2.45. Sz°p számmal születtek közepes 
eredmények. Simon Géza pl. eddigi vizsgái alapján 3-as átlagot é r t el 
és marxizmusból jó osztályzatot kapott . Kérdésünkre , hogy melyik tár
gyat kedveli a legjobban, miiven észrevételei vannak a szakérettségisek 
foglalkoztatásával kapcsolatban. így válaszolt: 

— Arra a kérdésre, hogv melvik tárcával foglalkozom legszíveseb
ben, nehéz választ adnom, de talán a matemat ika áll a legközelebb 
hozzám. A másik kérdésről, a szakéret tségis foglalkozásokról az a véle
ményem, hogy nagyban megkönnyít ik munkánka t . Azonban mindezt az 
évközi gyakorlat bizonyította, helyes lenne a z esti R—10 óráig ta r tó fog
lalkozások megszüntetése, mert ez n* idő az eovre komolyabb rajzfela
datok kidolgozásához elengedhetet lenül szükséges. 

Végül a G 103-as tanulókörbe l í tneaUunk el. Fz n tanulókör s=>i-
nos. az eddigi szakéret tségis v ízssaát lasával nem zárkózott fel a jók 
közé. Az 1.8R-as át lag jobb munkát , nagyobb odaadást kíván a szak
érettségis hallgatók részéből, \i\>h támogatást , fokozottabb segítségadást 
a csonort jobb tagiaitól. ö t hallgató közül eddi? há rman szereztek utó
vizsgát. Ez az e redmény feltétlenül jobb m u n k á t igénvei a iövőt ille-
tőleo Krakkonn^r fe r és Ambrus e l v + á ^ a k bizonvái-n nem 1 75-ös vizs-
eaátlagot t udnának felmutatni , ha évközben n p w o b b szorfalnmmal do1-
eoztak volna. Azonban mécr mindig nem késő Jó munkáva l , becsületes 
f- 'k-szülésse] szépen ki javí that ják úgy ők, min t a többiek a mutatkozó 
hibákat . 

TTtunk végére érkeztünk, eltesszük a jegyzettömböt és a további 
vizsgákhoz, va lamint a megérdemelt nyári pihenéshez sok sikert , jó 
szórakozást kívánunk; 

' Tornyos Ferenc. 
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Emlékezés 1950 június 25-re 
•• Pá r n a p múlva Június 25-e lesz, | 
amely számomra felejthetelten nap. 
Már öt éve lesz. hogy a z amerikai ^^É^jjÉBLto^ 
imperialisták ezen a napon hazám- | g f l B j 
ban ki robbantot ták agresszív hábo- « L 
rújukat, amelynek éle népem sza- : 

badsága, függetlensége, boldogé!, 
ellen irányult . Az egész koreai nép 
gyűlölettel, megvetéssel fordul az 1 
ellenséges agresszióval szemben. A 
békeszerető emberek világszerte el
ítélték az amerikai imperialisták • 
kalandortervci t . Amint m á r isme
retes, a koreai háború, amely az 
amerikai imperialisták részérő] 
igazságtalan, hódító háború volt. U 
amer ikai imperialisták és a haza
áruló l iszinmanisták veresé; 
végződött. 

1950. június 25-én reggel szokásos módon rádiót hal lgat tam. Ezen 
a n a p o n azonban r.em a munkába induló dolgozóknak küldött zenét 
közvetítette a rádió, hanem megdö bbenve ér tesül tem arról, hogy a 38. 
szélességi vonalai át lépték az amer ika i imperial is ták csapatai , a li-
Ezinmanista hadsereg zsoldos ka toná iva l együtt . A rádió hadijelentése
ket közölt, amely a koreai népi demokra t ikus hadsereg el lentámadá
sairól és harcairól számolt be. E naptól kezdve végetért népem bé
kés élete. Július első napjaiban m á r búcsúznom kellet t jóbaráta imtói , 
az iskola hal lgatóinak egy része önkén t jelentkezett a frontra. ..Vi
szontlátásra, jól harcoljatok! Győzelmünk után itt folytatjuk tovább 
tanulásunkat , jó tanulással harcolunk majd tovább hazánk felvirágoz
tatásáért ." Mondottuk, erősen megszorí tva egymás kezét. Búcsúzó ba
rá ta im vidámak voltak, ó k jól é r te t ték , hogy szabadság nélkül nincs 
igazán haza, nincs tanulás, nincs boldog élet. Az egész háború foly-
mán népem egy pi l lanatra sem vesz te t t e el a győzelembe vetett hi
tét. Nagy volt a mi erőnk és ez az erő napról -napra nőtt. 

Én akkor még búcsúztató vol tam. Búcsúzás után égő fájdalom
mal a szívemben indul tam haza és egész úton visszaemlékeztem bará
ta imra, a velük eltöltött gyermekévekre . Ök szintén úgy, mint én, 
1945 előtt Japán megszállás alatt , cseléd- és szolfiasorsban töltötték 
fiatal éveiket. A japánok ál landóan szemelőtt t a r to t tak bennünket . 
».yílt verekedéseket , zaklatásokat provokál tak. Az volt a bűnünk, 
hogy hazánk függetlenségéért harcoló embereknek vol tunk a fiai. 

De ez a rossz és jogtalan élet n e m sokáig tartott . 1945. augusz
tu s iban a d iadalmasan előrenyomuló Vörös Hadsereg népem kezéről 
JS leverte a bilincset. Kinyílott e lö l tünk is az iskola, az egyetem ka
pui. Kormányunk különösen .nagy gondoskodással fordult a szabadság
harcosok gyermekeihez. A fővárosunktól , Phenjantó] közel épített 
számunkra iskolát. Én a középiskolát itt végeztem el. Itt ismerkedtem 
meg 1948-bam az 1950. június 25-c u t á n ka tonának jelentkező bará
ta immal . Akkor én ni és fiatal voltam. Ugy gondol
tam, hogy én leginkább tanulással védhetem hazámat. De ez a gomdo-
Jatom nem tar tot t sokáig, sok b a r á t o m és népünk legjobbjainak elve
szítése engem is csatasorba szólított és én a tollat fegyverrel cseréltem 
fel, hogy bosszút álljak népem legádázabb ellenségén, az amerikai 
imperial istákon, akik megzavar ták békés életünket . Ezernyi fiatal" je
lentkezett katonának. Rövid ka tona i kiképzés u tán harcos társa immal 
együtt a nyugati frontra kerül tem. Héthónapos frontszolgálat után 
csapat testemet tar ta lékba i rányí to t ták és így kerül tem a hátországba. 
Amint mentünk vissza leié, b o r z a l m a s látványt nyúj tot tak lebombázott 
városaink. Állandóan éreztük azonban a Szovjetunió és a népi demok
ra t ikus országok népeinek baráti segítségét és a nagy pusztí tás elle
nére js meg voltul .v ez az amer ikai imperial is ták 
részérni hódító háború, számukra kudarccal fog végződni. ökö lbe 
szorított kézzel néztem a napró l -napra megjelenő amer ikai repülőgé
pekre és erősen vágytam arra , hogy visszakerüljek a frontra. 

Azonban nem a frontra küld tek , hanem a külföldi ösztöndíja
sok soraiba választottak. Aggódtam gyenge képzettségem miat t , de biz
tos* voltam abban, hogy az iskola padjában úgy fogok küzdeni, mint 
ahogy a fronton fegyverrel a k e z e m b e n harcol tam népem szabadsá
gáért. 1952. őszén utaztam Koreából Magyarországra . A felszabadulás 
után gyakran hal lo t tunk Magyarországról . Nagyra becsültük és é r té 
keltük a magyar népet, amely tes tvér i szeretettel , szívvel-lélekkel tá
mogatta a mi igazságos harcunkat . Itt az Egyetemen a tanárok, diákok, 
az Egyetem vezetősége sokoldalú segítséget nyújtott és nyújt mun
kánkban. 

Június 25-e alkalmából napró l -napra szépülő hazámra gondolva, 
j . vizsgaeredményekkel köszöntöm szabad hazámat , magyar bará ta inka t . 

M-LONG-JAN 
II. éves gépész. 

TUDOM A NY És TECHNIKA 
LÁNG GÉPGYÁR 

A felületi minőség javí tásának 
legújabb módszere a folyadéksuga
ras csiszolás. Ez az új eljárs a ho
mokfúvásból fejlődött ki. A zárt 
munkatérben lévő munkada rab ra 

• sűrített levegő segítségével . folya
dékban elkevert csiszolószemcsét 
fúvatnak. Az alkalmazot t folyadék 
víz, valamilyen rozsdagátló anya
gokkal keverve. A csiszolószemcse a 
megmunkálandó anyagtól fi 
krund, silieium-karbid, vagy kvarc. 
A körülbelül 5—6 atmoszféra nyo
mású levegő a folyadék és szemcse
keveréket 600—80Ó m / m p sebesség
gel löveli ki a pisztolyból a m u n k a 
darabra. A nagysebességű szemcsék 
apró forgácsokat távol í tanak e! a 
felületről. A folyadék a munkada 
rab felületén filmet alkot, amiből 
csak az érdesség csúcsai állnak ki, 
tehát a szemcsék elsősorban ezeket, 
távolítják el. A .folyadéksugárral 

csiszolt felület nem fényes, hanem 
matt-selymes-fényű. Az eljárás leg
főbb előnye, hogy alakos munka 
daraboknál is használható és az ed
dig szokásos kézi polírozást k ikü
szöböli. 

A folyadéksugaras csiszolás alkal
mazási területei : 
1. Kovács süllyesztékek, műanyag-

szerszámok, frőccsöntőformák, 
gumiformák li zolása és 
karban ta r tása . Az eddigi kézi 
csiszolást, órák helyett percek alat t 
elvégzik vele. 

2. Forgácsolószerszámok élezése. 
3. Rugók csiszolása. 
4. Fogaskerekek zajának csökken

tése. 
5. Csapok csiszolása. j 
6. Alakos munkada rabok felületé

nek simítása. 
A gépet rövidesen üzembe fogják 

állítani. 

A Szovjetunióban ú j 
fajta fenyképezőg 
szerkesztettek, melynek 
neve ..Moment," és 
nemsokára megindul a 

-gyártása. A ké-
k egy perc alatt 
•en kész papírképet 

.áltat 8x10,5 cm 
nagyságban. Hatvan 

ccel a fölvétel 
•nálása után a gép 
ipját kinyitják ÓH a 

foráltszélü, kész, szá
raz fényképet egyszerű

en letépik. A készülék 
negatívokat nem készít, 
így tehát a felvételek 
csak az eredeti kép 
reprodukálása útján 
sokszorosíthatók, illetve 
nagyíthatók. Külsőleg a 
..Moment" alig külön
bözik egy 6x9_es roll-
fllmes géptől, mindösz-
sze annál valamivel na 
gyobb és hátoldala va
lamivel vastagabb. Az 
előli iváshoz Szükséges 
vegyszerek kocsonyást. 

tott állapotban vannak 
az egyes képeket elvá
lasztó térközükben kis 
cellofán hólyagokban 
elhelyezve. Továbbítás
kor a megvilágított 
film két kis gumihen
ger között fut át, mely 
a cellofánhólyagoeskát 
felrepeszti és a kocso
nyás vegyszereket 
egyenletesen elkeni a 
film felületen. 

Összeállította: 
DAR1N SÁNDOR 

A tanköri konzultáció 
elősegíti a jobb eredmény elérését 

Immár négy hete, hogy megkez
dődött egyetemünkön a második 
félév vizsgaidőszaka. Május 26-án 
megkezdődtek a vizsgák, s tankö
rünknek a vizsgarend szerint már 
két nappal az előadások befejezése 
után vizsgázni kellett géprajzból. 
Az első pi l lanatban bizony nagyon 
nehéznek lünt a dolog, mer t a tan
kör tagságának 60 százaléka rosz-
szul osztotta be idejét. s így sokan 
dékáni engedéllyel adták be 2—3 
nappal a vizsga előtt rajzaikat. A 
géprajz után három nappal mái-
marxizmusból kellett vizsgázni. A 
1 érdes az volt, hogyan fogja a tan
kör leküzdeni a nehézségeket, an
nál is inkább, mivel a félév folya
mán eléggé hullámzó volt a végzett 
munka, illetve az eredménygraf i 
kon. 

Most, hogy túl van a tankör nem
csak e két vizsgán, hanem a mate
mat ika vizsgán is. megál lapí that
juk, hogy a tögság leküzdötte a ne
hézségeket, és a várakozásnak meg
felelően szerepelt, sőt talán kicsit 
jobban is! 

Nézzük meg közelebbről e há rom 
vizsga eredményeit . Gáprajzból a 
tankör a félév folvnmán kielégítő 
munká t végzett. Bár voltak rajzel
maradások, a beadott rajzok meg
feleltek a követelményeknek. Egye
dül Domokos I s tvánnak nem volt 
kielégítő a félévi munkája és rajzai 

nem mehete t t vizsgára. Két 
ember pedig a vizsgán nem felelt meg. 

Annál örvendetesebb, hogy jeles 
vizsgázónk is volt, Hoffmann Sán
dor. Szép számmal volt, jó és kö
zepes eredmény is. Tankörá l lagunk 
2,75. 

A marxizmus vizsga a tankör 
számára igen meggyőző tapasztala
tokkal végződött. Mindenki előtt 
bebizonyosodott — még azok is, 
akiket közelről érintett , beismerték 
—. hogy aki évközben nem dolgo
zott, nem tanult, az a vizsgán sem 
érhet el jó eredményt . Kü: 
erős akaratot és szívós műnk 
vetél meg a sikertelen vizsga Koós-
tól és Geigertől, akik oroszból • = 
utóvizsgát szereztek. A hibák elle-

i tankör zöme jól készült a 
a úgy évközi munkával , mint 

a vizsgaidőszak idejének helyes ki
használásával . Az öt elégtelennel 
szemben öt. jeles, számos jó és kö-
zenes eredmény is született . Átlag 
3,08. 

A tankör kollektívája különösen 
a matemat ika vizsgával bizonyítot
ta, hogy képes szívós munkáva l 
jobb e redményt felmutatni . A ma-
tematikai évközi munka nagy ál ta-

ágban bizony aggasztó volt. 
A zárthelyi átlag is a legalacsonyab
bak közé tartozott. Ehhez hozzájá
rult nemesek az. hogv' gyakran volt 

ati órákon hc!> 
bizony elég sok idő eltelt, mire ál
landó tankörvezetőt kaptunk, ha
nem az is. bopy a m á r itt jelent
kező lazaság később is megmaradt . 

A vizsgaidőszakban azonban mar 
teljes erőbedobással tanul t minden
ki. A racionális időbeosztásnak es 
készülésnek meg is lett az eredmé
nye. Az aránylag jó eredmény el
érését elősegítette a hasznos tan
köri konzultáció is. ahol sok prob
léma tisztázódott, s a tagság átfogó 
képet kapott, a félévi anyagról. En
nek köszönhető, hogy bár 5 utó

ja van, mégis a tankör át laga 
2.45 lett. Különösen ki kell emelni 
a jó munkájáér t Hidasi Károlyt, 

az egész félév folyamán szépen 
ózott és a vizsgán méltán szer

ié' dolgoztak 
Plichta Jenő és Zsarnóezky László, 
akik jó eredménnyel vizsgáztak. 

Az eddigi vizsgák azt bizonyít
ják, hogv lehet ió e redményt fel
muta tn i , ha az ember helyesen 
használja ki az idejét a vizsgaidő-

ean és jól gyűjti össze az év
közben szerzett ismereteket . A ta
nulási módszerünk — hogy a nap 
egvik felében a tankörvezető tanár-

1 e lv társakkal átvet tük vázla
tosan az anyagot, a problémákat 
megbeszéltük, s a nap másik felé-

mi tanulás t folytattunk — 
bizonyult. 

Jó munkáva l és egymás támoga
tásával harcolni kell azért, hogy a 
tankör a hátralévő vizsgáin még 
iobb eredménnyel szerepeljen, s le
hetőleg minimálisra csökkenjen a 
sikertelen vizsgázók száma. 

II. S. 

A villamosgépek-vizsga után 
A villamosgépek- tantárgyat , de 

különösen a vizsgái ebből a tárgy
ból egyetemünkön valami régi ..hát
borzongató legenda" övezi. A má
sodévesek is gyakran érdeklődnek e 
tantárgy •— talán senki ál tal nem 
tudott — titkos rémségeiről. 

Nem csoda, ha a III . éves gépész 
évfolyam ebből a tárgyból előszór 
vizsgázó lankörének a G 306-osnak 
tagjai i s baljósló sejtelmekkel in
dultak el kedden a vil lamosgépek 
tanszékre vizsgázni. 

Feszült csend és titkos remény
ség előzte meg az első felelő osz
tályzatát, amely általános megelé
gedésre n e m u. v.. h a n e m közepes 

lett. Ezután m á r peregtek a felele
tek (néha elég kis szög" 
és gyűltek a jegyek, kialakult a tan
köri' át lag: 2.81. 1 jeles és 2 u. v. 
A tankörnek ennél sokkal jobb 
eredményt kellett volna elérni 
csak azért is, mer t néhányan 
gát' halasztottak. A 
lóknál ez ér thető i8, rle nem ér the
tő pl. Kosa György elvtársnál . 0 
valamikor a tankör legjobb tanulói 
között volt. de ebben a fél 
minden munkájá t elhanyagolja. 
Dékáni megbízotti !'• 
gul látja el. nem tanul becsülete
sen, a vizsgákat halaszt catja. Ta
lán csak a sport területén végez ki

elégítő munká t . Egyetemünkön 
éan bő példa van ar ra . hogy a 

jó sportoló a legjobb tanulók kö-
és a társadalmi munkából is 

kive . De hisz példa volt 
e r re maga Kosa Gyuszi is. A ta
nuló, ére tné őt megint, a 

aki lelkiismeretesen 
végzi feladatát, s a vizsgákon jó 
eredményeket ér el. Biztosak va-

- mostani követői 
is példát vennének róla. mer t min
den is után érzik ők 
is, hogy ez így nem jól van. 

Szombati József 
G/306 

Ahol minden DISZ-vezetőpéldát mutat a tanulásban is 
A vizsgaidősza,kban vezetőségünk

re fokozott munkát, nagyobb oda
adást, több lelkiismeretet i 
(eladatok hárultak. Vezetőségünk 
minden tagja tisztán, látta feladatát, 
tudatában volt annak, hogy most a 
vizsgák sikerének biztosítása a fő 
cél. 

Az évfolyam vezetőségének nagy 
munkát jelentettek ezek a felada
tok, mert még kevés tapasztalattal 
rendelkezünk az egyetemi Dísz
munkában. 

A vizsgák sikeréért folytatott 
munkát már jóval a vizsgaidőszak 
előtt elkezdtük. Célunk volt elősegí
teni azt, hogy hallgatóink tisztán 
lássák, az előttük álló feladatokat. 
Ezért felkerestük a tanszékeket és 
tájékoztatást kértünk oktatóinktól a 
vizsgakövetelményekről és támoga
tást a felkészüléshez. Így elértük, 
hogy hallgatóink tisztán látva azokat 
a nehézségeket, amelyeket le kell 
győznünk, megkezdték az avyag is
métlését. Bizakodó lelkesedéssel ké
szülnek a vizsgákra, mert tudják, 
napról-napra tapasztatják, hogy aki 
évközben becsületesen tanult, a 
vizsgaidőben is alapos munkát vé
gez, nincs oka a félelemre. Figye
lemmel kisérjük, segítjük a tanuló
csoportok munkáját, egy-egy vizsga 
után értékeljük az eredményeket és 
rámutatunk a hiányosságokra. 

A vezetőség munkájának eredmé
nyeinél döntő szerepet játszik az a 
tény is, hogy a DISZ vezetők nem
csak szavakkal mutatják meg a si
keres vizsaák helyes útját, hanem 
saiát eredményeikkel is példát mu
tatnak. Ezt bizonyítja az is. hogy 
minden DISZ vezetőnk eredménye 
meghaladja a jórendűséaet. Pl. Far
kas Ferenc szervezőtitkár eddig öt 
tárgyból, Ferencsik Pál, Uzsoki 
György, Trinqer László, Varga Ta
más elvtársak több tárgyból értek 
el irlr>s eredményt. A vezetőségi 
m.unka eredményének a kulcsa az a 
baráti egység, amely egy évi kjiz.ös 
munkánk alatt kialakult vez 
lünkben^ A rendszeres vezetőségi 
nyűléseken kívül sokat. vagyunk 
együtt, a feladatokat állandóan fel
színen tartjuk, így sikerült elér
nünk például, hony a nyári énítö-
mnnkán — az előirányzott, létszámot 
túlteljesítve, — két brigádunk vesz 
részt. 

Munkánk legfőbb hiányossága, 
hogy nem tudtunk minden tanuló
csoportban egy olyan aktív csopor
tot kialakítani, amelynek azonnali, 
határozott támogatása hiányában a 

feladatok végrehajtása gyakran 
nagy nehézségekbe ütközött. így 
sokszor a munka, cnves vezetők erő
feszítéseire korlátozódott. 

Mindent öszevetve, a második fél
év végén elmondhatjuk, hogy az év

folyamon kialakult az egységes, 
ív, küzdőszellem. Hallgató

ién, követik 
és támogatják célk' 

Pónya Vilmos. 
I. G. A DISZ alapszerv titkára. 

Kormányunk ujabb gondoskodása 
pedagógusain k ról 

A legdrágább kincsünk, ifjúsá
gunk pedagógusaink kezében van. 
Gyermekeinket nevelik az új szo
cialista haza, újtípusú szocialista 
embereivé. A múltban a tanító
kat, tanárokat a nemzet napszá
mosainak nevezték. Nem sok 
megbecsülés jutott számukra. Fel
szabadult hazánkban viszont sze
retet, megbecsülés övezi a peda
gógusokat. Meg is érdemlik, mert 
egész életüket arra szentelik, hogy 
ennek az országnak mind több de
rék, becsületes embert neveljenek 
és az idősebbeknek segítsenek 
bepótolni, amit a keserves múlt 
elrabolt tőlük. 

A most megjelent miniszterta
nácsi határozat is ezt a szeretetet. 
gondoskodást sugározza. Bizonyára 
osztatlan örömmel fogadják me
gyénk pedagógusai az újabb ren
deletet, mely a fizetésükét ren
dezi. 

Most az iskolai év végén a sok
sok virágcsokor mellé a kormány 
ezt az ajándékot teszi le pedagó
gusaink asztalára. A szünidő kez
detén minden jót kívánunk peda
gógus elvtársak, töltsék el a va
kációt sok-sok pihenéssel, gyűjtse. 
nek erőt az újabb iskolai év fel
adataihoz. 

Helsinkire figyelünk 
Békebizottságaink íeladatai 

A helsinki Béke-Világtalálkozó 
— mini ismeretes — június 22-tói 
29-ig tarL Ezekben a napokban az 
egész világ figyelme a finn 1 
felé fordul. A földkerekség vala
mennyi országában milliók és milli
ók figyelik majd a Béke-Világtalál
kozó tanácskozásait , a békemozga
lom legkiválóbb képviselőinek fel
szólalásait és bizakodva, munká ra 
készen vár ják a határozatokat . 

A helsinki Béke-Világtalálkozó 
tanácskozásainak ide.ién a magvar 
békebizottsáEioknak is sok feladatot 
kell megoldaniuk. A mai nemzetkö
zid helyzetben, amikor egymá 
vetik a gyorsan pergő események ós 
szinte minden nap hoz valami újabb 
érdekes hír t — különösen me 
Béke-Világtalálkozó jelentősége és 
joggal kelti fel az e n b e r e k fokozott 
érdeklődését. 

Minden alkalmat , minden lehető
séget ki kell használni az érdeklő
dés kielégítésére. A napilapok bősé
ges tudósításokban fognak beszá-

rádió este 8 órakor jelentkező es ti I 

híradója is hangképekben ad majd 
a találkozó eseményeiről. Béke-

aink feltétlenül keressenek 
nódot az újságolt helsinki tudósítá

sának közlésére és ahol erre mód 
van, szervezzenek csoportos rádió
hallgatást az esti híradó adásának 
idejére. 

Az Országos Béketanács levelőző-
lap-alakban kiadta a helsinki Béke-
Világtalálkozó plakátját . Békebizott-

•clezölapokon köszönt
sék a Béke-Világtalálkozó küldötte
it, a neves külföldi békeharcosokat, 
de ilyen levelezőlapokon írjanak 
üdvö neróseiknek. baráta id
nak is. Ezzel szintén hozzájárulnak 
a Béke-Világtalálkozó népszerűsíté-

Természetesen a helyi adottságok 
'embevételével. még sokféle le
ég nyílik a helsinki tanácsko

zás ismertetésére. Békebizottságain
kon múlik — szorgalmukon és lele* 
ményességükön —. hogv hazánk bé
keharcosa! miként tá iékozódnak a 
békemozgalom e nagyjelentőségű 
eseményéről és miként fognak hoz-. 
zá a Helsinkiben hozott határozatok 
megvalósításához. 
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A Haladás félévi munkájához 
A sport, a testnevelés nem öncé

lú és különben sem lehet öncélú az 
egyetemi ifjúság kőiében. Itt az 
egyetemen, mint minden más szerve
zet, megmozdulás a szociaiísta mér 
nökképzést igyekszik elősegíteni, a 
sport is az ifjúság nevelésének egyik 
eszköze. 

Vizsgáljuk meg, mennyiben felelt 
meg a Haladás miskolci sportköre 
az eléje kitűzött követelményeknek. 

A sporttevékenységet két nagy 
részre lehet csoportosítani, egyik a 

gi, más ik a tömeges spor
tolás. 

A Haladás minőségi csapatai , spor
tolói jól vizsgáztak e félévben. Bár 
a költségvetés szűkre volt szabva, 
sportolóink megmuta t ták , hogy ered
ményeket ilyen körülmények között 
is lehet elérni. 

Labdarágó első csapatunk, bár 
kezdetben rosszul indult , a tavaszi 
forduló második felében m á r elég 
jól szerepelt. Jelenleg még a ki
esők zónájába sorolható, de ha a 
felfelé ívelés nem törik meg, szép 
eredményeket érhetnek el. Városi 
II. oszt. csapatunk a vár tná l gyen
gébben szerepelt, míg az ifjúsági 
csapat elég jól megáll ta helyet. 

Kéziiabdások a kispályás megyei 
bajnokság első és hetedik helyét, a 
kosárlabdázók pedig a megyei ba j 
nokság harmadik és hatodik helyét 
foglalták el. 

Az I. osztályú röpíalMíázóinkat a 
Területi Bajnokság nagy feladat elé 
állította. Gyakran keltet tek csaló
dást a szurkolóit körében. A tavaszi 
fordulóban a negyedik helyen vé
geztek. Az őszi fordulóban nagyon 
össze kellett szedni magukat , hogy 
tovább jussanak az országos közép
döntőbe. 

Csapatjátékok közül még szép 
eredményeket ér tek el asztali teni
szezőink is. 

Egyéni sportágakban főleg az at
léták szereztek sok sikert egyete
münknek. Tornász csapatunk is 
megállta helyet a Haladás Spar ta -
kiádon. 

Általában minőségi sportolóinkat 
Miskolc legjobb sportolói kőzött 
emlegetik; Majdnem minden sport
ágban szerepel Haladás-sportoló a 
város válogatott keretében. Ez azt 
jelenti, hogy Egyetemünk sportolói 

már nem messze állnak céljuktól, 
hogv a Miskolci Haladás legjobb, 
vagy legalábbis egyik legjobb sport
körének ismerjék el Miskolc dolgo
zói. 

A snort tömegesítése terén már 
nem áll ilyen jól a Miskolci Hala
dás. Ezt egyes sportvezetők csak a 
szerény anyagi keretnek tudják be. 
Valójában azonban nem ez az oka 
annak, hogy hallgatóink közül csak 
kb. 300-an sportolnak rendszeresen. 
A kezdetben oly szépen induló 
vezetők és edzők nemtörődömsége 
mia t t maradoztak el. A sportköri 
egyetemi bajnokságok a szako 
Spar tskiád az elnökség rossz szer
vezési munká ja miat t hozott a 
vár tná l gyengébb eredményt. 

Nem igaz az, hogy hallgatóink 
nem szeretnek sportolni, még ha a 
saját felszerelésükben is kell. A 
sporthoz való hozzáállást bizonyítja 
a DISZ-alapszcrvek által megrende
zett tanulóköri bajnokságok nagy lá
togatottsága, bizonyítja az egyetemi 
grundcsapatok ál landó játszása. 

Mindezeri hibákból a sportkör ve
zetőinek okűlniok kell. Tisztán kell 
látni sportolóink sportvezető
inknek a sport *nevélőh' '• 5sá1 és meg 
kell érteniök. hogy a Rákosi Egye
temen a sport is egyik tervezője a 
szocialista mérnökképp' 'snek. 

Ha a minőségi sport fejlesztése 
mellett a íömessport ügyét is 
szen előtt tar t ják sportvezetőink, 
akkor betölti hivatását Egyetemünk 
sportköre, a Miskolci Haladás. 

Ünnepi könyvhét könyveiről röviden 

VIT jeívémyswevTM vers«*nv 
A Haladás Sportkör egyetemünkön 

VTT jelvényszerző versen:,'t rende
zett. A versenyen eddig 1.42 résztve
vő indult, mindenki meg is szerez 
te V. VIT jelvényét. 

Az indulók közül legjobban sze-

Oénes 2000, Bogdán Kálmán 1975 
ponttal. 

Versenyeken való részvétellel 
yetemünk sportolói hitet vallot

tak az V. VIT eszméi mellett . A jel-
•'pif-ionosok büszkén viselik 

az V. VIT jelvényét, roelv kifejezi a 
repeltek: Kopcsek Imre 2030, Begazi világ ifjúságának egységét. 

BEK E-HÍRADÓ 
Abból az alkalomból, hogy a Bé

ke-Világtanács nemzetközi békedíj-
biráló bizottsága Bartók Bélát tisz
teletbeli békedíjjal tünte t te ki, Fe-
renczy Béni Kossuth-díjas szobrász
művész plaket te t mintázott a világ
hírű magyar zeneszerzőről. A pla
kett egy-egy másolatát a magyar 

ség a helsinki béke-világtalál
kozón adja át a nemzetközi béke
mozgalom neves személyiségeinek. 

Hatvanöt országban folynak az 
előkészületek az Anyák Világkon
gresszusára, amelyet július elején 
tartanak Párizsban. Japánban előké
szítő bizottság alakult. Tokióban 
több mint kétezer asszony vett részt 
a háromnapos japán gyermekvédel
mi konferencián. Kalkuttában, az 
Indiai Nőszövetség konferenciáján 
negyven küldöttet választottak a pá
rizsi találkozóra. A lengyel nők 
kongresszusa levélben üdvözölte a 
francia nőket és a fegyverkezés és a 
háború elleni harcban szolidaritá
sukról biztosították a francia anyá
kat. 

Galnia Ulanova, a Szovjetunió vi
lághírű balettáncosnöje a helsinki 
békevilágtalálkozó alkalmából e 
szavakkal fordult a földkerekség la
kóihoz: „Sohasem voltam Finnor
szágban, de úgy érzem, hogy ennek 
az országnak a levegőjét szívom, 
látom Helsinki egét, a világ legkü
lönbözőbb nyelvein hallom a béke
világtalálkozó szónokainak beszédeit. 
Senkise maradjon ki a békeharcból! 
A Helsinkiben egybegyűltekkel 
együtt kiál tsunk nemet a háború
nak és igent az életnek, a tavasz
nak, a szabad művészi a lkotásnak." 

A Mi Egyetemünk szerkesztősége 
az egyetemi újságnál kifejtett lel
kes munká jukér t Lendvay Pál ad
junktus elvtársait és Tar Sándor 
tanársegéd elvtársat könyvjutalom
ban részesítette. 

Közöljük kedves olvasóinkkal, 
hogy egyetemi lapunk a nyári szün
idő alat t nem jelenik meg (július 1 
— augusztus 31-ig). 

PETŐFI SÁNDOR, ADY ENDRE, 
JŐZSEF ATTILA összes versei 

(Szépirodalmi) 

Még eddig egyetlen könyvnapon 
sem ta lá lhat ta meg a könyvsátrak
ban egyszerre a magyar olvasó a 
három legnagyobb magyar költő — 
Petőfi, Ady és József Attila — ösz-
szes költeményeit . Felszabadulásunk 
tizedik évfordulója után érhet tük 
meg első alkalommal, hogy a há
rom költőóriásnak verseskötetei ott 
sorakoznak egymás mellet t az ün
nepi könyvsát rakban, hogy többtíz
ezer példányban jussanak el a köl
tészet ba rá ta inak kezébe. 

Petőfi Sándor összes köl teménye; 
ízléses, mégis olcsó kiadásban je
lent meg. Különösen a magyar if
júság régóta türelmet lenül hangoz
tatot t igényét elégíti ki ez a kötet 
mely szövegében azonos a bibliofil 
kiadass;,!. 

Ady Endre összes verseinek két
kötetes gyűj teményét az 1953-ban 
bifcliapapíron nyomott legteljesebb 
szövegű kiadvány alapján állí tották 
össze. 

József Attila, a legnagyobb ma
gyar proletárköl tő összes verseinek 
új k iadása szövegében ugyancsak 
azonos a legutóbbi bibl iapapíron 
megjelent kiadással . 

Az Ünnepi Könyvhéten minden 
bizonnyal a legvonzóbb, leginkább 
vár t kiadványok e három nagy 
költőnk összes verseinek gyűjtemé
nyei voltak. 

Boldizsár Iván: 

REGGELTÖL-REGGELIG 
(Szépirodalmi) 

Boldizsár Iván mai életünkről 
szóló regénye ér te lmiségünk problé
mait, jellegzetes figuráit, ki tűnő 
típusait mutat ja be. Az író n e m 
törekszik széles, sokágazatú epikus 
korkép megrajzolására: egy kuta tó
laboratór ium világán belül jelenít i 
meg egyetlen nap változatos, izgal
m a s eseményei t és ezekkel kapcso
latban a főalak. Barabássá Bálint 
érdekes fejlődését. 

Ez a vegyésztudós régi úri család 
sarja, becsületes, kiváló munká t 
végez a laboratór iumban, miniszté
riumi felettesei nagyrabecsülik, ő 
mégis úgy látja, hogy bizalmatla
nok vele szemben, mert nem kom
munis ta . A tudós egyik napon olyan 

JjtiiadatimjuiM gazdagabbak /ettünk egy. uatfL Uttwímael 
Szakszervezeti kirándulás Egerbe 

A vasárnap is korán kelő emberek m á r 
-**• hat. óra tá jban vidám kirándulócsoportot 

l á tha t t ak .gyülekezni a Szabadságiéren, két. 
hata lmas MÁVAUT busz mellett . Az egyetem 
szakszervezete kirándulást szervezett Egerbe, 
az egyetem dolgozói számára. Csomagokkal, a 
megengedhető igénybevételen jóval túl terhel t 
férjek, kisgyermekeiket terelgető marnak gyü
lekeztek az indulási helyen a vasárnap reggeli 
napsütésben. A kis gyermekek szeméről még 
nem törölte le a friss reggeli levegő egészen 
az álmot, mégsem nyűgösködött egy sem, ne
hogy viasza kelljen menni az otthoni meleg 
ágyacskába, tovább aludni. 

A sok elemózsiás. és egyéb rendeltetésű 
csomag között a kíváncsiskodó szóm labdarugó 
felszerelést és egy vadonatúj sárga labda! is 
felfedezhetett. A kirándulás műsorához hozzá
tartozott egy barátságos labdarugómérkőzés is, 
melyet a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki 
Egyetem és az Egri Pedagógiai Főiskola 
szervezeti csapatai vívlak egymás ellen. 

Megkértük a k i rándulás egyik résztvevő-
•*• jét, hogy személyes élményeiről szá

moljon be nekünk. Az alább következőket ő 
mesélte el: 

„Sokáig fogok emlékezni erre a kedves 
egri k i rándulásra , amely számunkra minden-
tekintetben jól sikerült . Egész nap gyönyörű 
idő volt. a szakszervezet nagyszerűen szervezte 
meg a kirándulást és végül az egri Pedagógiai 
Főiskola tanára i olyan vendégszeretettel fo
gadtak bennünket , ami t . elfelejteni nem lehet, 
csak adott a lkalommal viszonozni. 

Felejthetetlen élmény volt számunkra az 
odautazás, ragyogó napsütésben, autóbusszal a 
Bükkön keresztül. Útközben meg is ál l tunk a 
Bükk közepén, részben a gyermekek kedvéért , 
akik vidáman futkároztak a vadvirágokkal te

lehintett bükki réten, részben a magunk gyö
nyörűségére. 

Délelőtt fél tízkor érkeztünk meg az egri 
Pedagógiai Főiskola régi, ha ta lmas épülete elé, 
ahonnan az ottani kar tá rsak kalauzolásával 
labdarúgó csapatunk rövidesen a pályára 
ment, hogy megmérkőzzék az egri pedagógusok 
sportolóival. A mérkőzés zászlócserével kez
dődött s a két szakszervezet elnöke üdvözölte 
a já tékosokat rövid pár szóval. Szakszervezeti 
válogatot tunk igen jól és szépen játszott, s vég
eredményben 11:2 arányban, győzte !e, a sok" 
gól el lenére is jól és • lelkesen játszó egri 
A mérkőzés mindvégig sportszerűen és ba
rá t i hangula tban folyt le. A mérkőzés után 
valamennyien a Táncsics-ét teremben ebédel
tünk. Az ebéden a Pedagógiai Főiskola taná
rai közül is többen résztvettek. 

lélután két órakor városnézésre indul
tunk. Ezen a kőrútunkon Balogh 

György elvtárs , a Pedagógiai Főiskola tör té 
nelmi tanszékének adjunktusa vezetett ben
nünket . Először a főiskola épületét néztük meg. 
A modern építkezéshez szokott szemünknek 
szokatlanok voltak a Főiskola XVIII . század
ban épült, méteres vastag falai, boltíves folyo
sói. Sokáig elgyönyörködtünk a díszterem 
mennyezetét díszítő, országos viszonylatban is 
r i tkaságszámba menő ha ta lmas freskóban. Sa j 
nos, a tanszékeket , vasá rnap lévén, nem tudtuk 
megnézni. 

A főiskoláról a várba mentünk. Útközben 
megnéztük a Tanácsház művészi, kovácsolt 
vaskapui t , amelyeket Fazola János, a bükki 
őskohó építője készített. Ez a műremek világ
viszonylatban is egyedülálló. 

Az egri vá rnak először a külső, megma
radt részeit néztük meg. Balogh György elvtárs 
színes, magyarázó szavaink nyomán képzeletünk-

D< 

ben rekonstruálódott a hajdani híres egri vár , 
olyanná, amilyen Dobó István korában volt. 

A várban van eltemetve Gárdonyi Géza, 
azon a helyen, ahol a legszívesebben 

üldögélt abban az időben, amikor a halhata t lan 
egri hősöket, pára t lan művészetével a múltból 
a jelenbe visszavarázsolta, élő valósággá. Sír
j án m o s t virágok nyílnak. 

A vár alsó részeibe, az u. n. „kazamaták
ba" ezután men tünk le. Mindjárt az elülső 
részben található Dobó Is tvánnak, a gránit-
lelkű kap i tánynak vörös márványból faragott 
életnagyságú domborműve. 

Az első kazamatákban a vár egykori épüle
teinek kőfaragványos díszítőelemei vannak ösz-
szegyüjtve. majd a továbbiakban XVI. száz, 
magyar és török használati tá rgyakat , fegyve
reket lá t tunk. Ezek között l á tha t tuk Bornem
issza Gergely híres cserépgránátjai t is. 

A sok érdekes élmény u tán mégis örül
tünk, amikor ismét napvi lágra kerül tünk, 
mer t a kazamaták „történelmi levegője" meg
lehetősen hűvös volt. 

A város egyik fő nevezetességébe, a török 
minare tbe a nagy meleg, és a gyermekek mi 
att m á r nem másztunk fel. 

V/~ árosnézés után elsétál tunk az egri p in
cékhez, hogy közelről megismerkedjünk 

a -hires egri bikavérrel . Az ismerkedés jól si
kerül t s a ki rándulók vidám hangula tban 
szálltak u tána autóbuszba. Visszafelé már só
letben jö t tünk s a gyermekek békésen a ludtak 
szüleik ölében. 

Mindannyian, gazdagabbak le t tünk egy szép 
élménnyel, és ezt megköszönjük a szakszervezet 
vezetőségének, egyúttal azt kérjük tőlük, hogy 
a jövőben a lehetőségekhez képest minél több 
ilyen jól sikerült k i rándulás t rendezzenek 
az egyetem dolgozói örömére." (L) 

helyzetbe sodródik, amely teljesen 
kimozdítja megszokott életének 
medréből : véleményt kell monda
nia régi barátjáról, a kozmopolita, 
karr ier is ta építészmérnök. Kesse.rű 
Gézáról. Barabássyt köti a bará t 
ság, ám amikor kiismeri Kesserű 
aljas szándékait . lelki ismeretére 
hallgat és sok habozás után, becsü
letesen, nyíl tan véleményt mond. 

Barabássy töprengéseiből, t é tova . 
zásából fakad a regény fordulatos 
bonyodalma, drámai cselekménye, 
izgalmas atmoszférája. Nagy erénye 
a regénynek a hiteles alakok ábrá 
zolása mellett , d r áma i sűrí tet tsége. 
Időben ,.reggeltől — reggelig" ter
jed a regény cselekménye és Bol
dizsár ki tűnő érzékkel, mindössze 
24 óra eseményeinek elmesélésével 
érzékletesen meg tudja jeleníteni 
és friss színekkel tudja gazdagítani 
mai ér te lmiségünk egyes t ípusainak 
egy napba sűrí te t t életét. 

Az ízléses külsejű kötet c ímlap
ját Papp Klára , a belső illusztrá
ciókat Bozóky Mária rajzolta . 

Fegyin: EURÓPA ELRABLÁSA 
(Uj Magyar) 

Konsztantyínov Fegyin-nek. az 
„Első örömök" és a „Diadalmas 
esztendő" Sztálin-díjas írójának e 
regénye az író régebbi művei közé 
tartozik. Eszmei mondanivalója : a 
30-as évek általános politikai és 
gazdasági helyzete, az épülő, fejlő
dő szocialista Szovjetunió és a ka
pitalizmus el lentmondásaival küzdő 
Nyugat-Európa egymásközti ellen
tétének ábrázolása. Iván Rogov. fi
atal szovjet újságíró Nyugat -Euró
pában utazgat. Ellátogat Norvégiá
ba, majd egy fiatal, vonzókülsejű 
holland lány kedvéért Hollandiába 
is, itt ismerkedik meg a holland fa . 
királyai . Phil ipp van Rossummal. 

A regény második részében Phi 
lipp a Szovjetunióba utazik, hogy 
veszélyben lévő koncesszióját, meg
mentse, Phil ippet a szovjetek or
szágának új arcula ta fogadja: a z 
északvidéki fatelep lendületes, fej
lődő élete, az épülő Moszkva, ú j , 
ha ta lmas gyáraival . Leningrád a 
gépesített kikötővel, az új szovjet 
ember öntudatos. tet terős tevé
kenységével. Rogov, a holland fa
király rokonába, Klavgyijába sze
relmes, de szerelme t ragikusan fe

dik be. Erans , Klavgyija férje, 
rájön felesége hűtlenségére, majd 
halálos autóbaleset áldozata lesz. 
Rogov rádöbben. hogy Klavgyija 
mél ta t lan szerelmére, mer t az asz-
szony egy ellenséges, tőkés világ 
képviselője. Búcsút mond neki örök-

Phil ipp elveszti oroszországi 
koncesszióját és Klavgyijával együtt 
visszatér Hollandiába. 

Az író éles szatírával világít r á a 
burzsoá társadalom szemforgató á l -
humanizmusára és elvtelenségére é s 
sokrétűen ábrázolja a kapital is ta 
világ fény- és árnyoldalait , és ezzel 
a visszás, forrongó új háborúra ké
szülő Nyugat-Európával állítja 
szembe a felszabadult m u n k a , az 
egyre fejlődő élet országát: a szo
cializmust építő Szovjetuniót. 

Thury Zsuzsa: ZALAI NYÁR 
(Ifjúsági) 

A sokoldalú József Atti la-díjas 
írónő m á r foglalkozott az ifjúsági 
i rodalommal, s ebből született az 
elmúlt évek legsikeresebb ifjúsági 
regénye: A francia kislány. Á Za
lai nyár c ímű most megjelent re
génye ismét valami újat hoz: a k a 
maszszerelem, a gyöngéd, Szemér
mesen elfogódott érzés művészi 
rajzát : mélyen bepil lant a serdülők 
sajátos érzésvilágába, maga ta r t á suk 
t i tkaiba. Thury Zsuzsa finomszövé
sű prózáját, bátor társadalmi mon
danivalója mellett szeretetteljes 
humor, mély ember lá tás jellemzi. 
Regényének hősei: az „angyalarcú ' 
szépséges Bodnár Angéla, a büsz
ke, zárkózott Valenta Guszti emlé
kezetesek m a r a d n a k az olvasónak. 

A MI EGYETEMÜNK 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: il'j. Pókos István 
Miskolc, Egyetemváros 

Felelős kiadó: Osépányi Sándor 

Borsodm»(»wI Nvnmdalnari Vítlslat Mlskote 
Felelős nvomdavezetS: Koszi! kaira 

HUZOTUSKE A VIZSGÁRA KÉSZÜLÖK KÖZÖTT 

Nagy a lárma reggel a szálló 
környékén, 

I fy a békés abm felriad & végén. 

Még órák múltán is kísérti az ágya, 
Tankörben a helyét sehogysem 

találja. 

Végre elringatja a természet karja 
Nap hevétől arcát jegyzettel takarja. 

Leszállott az este, csend ül 
a vidéken 

Ha még egy hét lenne, elkészülne 
szépen. 

Fut a dékániba kora reggel menten, 
„Haladékot kérek, mert már 

tönkrementem!" 
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Az új tanév kezdetén... 

Akik a DISZ-megbízatást 
teljesítették 
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fl szocializmus építésének szolgalatában 
i r t a : sXLYi í s r v A N Kossutü-ctijas 

Ismét új tanév küszöbén állunk. 
•*• Uj szakasza, most már he te

dik éve kezdődik munkánknak . Is
mét ki tárul tak az Egyetem kapu:, 
kéthónapos oktatási szünet u tán 
vissza térnek nyári pihenőjükről ok
tatóink, hallgatóink. Újult erővel és 
ebből fakadó bizakodással a k a r u n k 
nekifogni új feladataink megoldásá
hoz. És valamennyien szeretettel 
várjuk legifjabb munka tá r sa inka t , 
elsőéves hallgatóinkat , azzal a meg
győződéssel, hogy Egyetemünket rö 
videsen o t thonuknak fogják érezni 
es munká jukban lelkesen fognál: 
leizárkózni idősebb társaik mellé. 

Számban és szervezetben is meg
erősödve kezdjük az új tanévet. Eb
ben az évben először csatlakozik a 
bányász-, kohász- és gépészkarunk
hoz negyedik tes tvérként a földmé
rőmérnöki kar. Szívből köszöntjük 
az uj ka ihoz tartozó munka tá r sa in 
kat. Hisszük, hogy a négy kar m u n 
kájában rövidesen kialakul az össz
hang, amely a jó m u n k a egyik zá
loga. 

AZ EGYETEMI MUNKA egyik 
jellegzetessége, hogy annak é r téke 
az Egyetemen belül minden vonat
kozásban sohasem mérhe tő fel, mer t 
hiszen legértékesebb eredményei 
csak az Egyetemről kikerülő fiata
lak lelkes, odaadó, építő és alkotó 
munkásságában tükröződhetnek. 
Munkánk másik jellegzetessége, 
hogy érlékelése csak kis mér t ékben 
tör ténhet olyasféle muta tószámok 

:an, mint amilyenek a népgaz
daságban a te rmelőmunka eredmé
nyeiről adnak világos és tiszta ké
pet. Jellegzetessége végül az is, 
hogy á szokott é r tékelésre nem akár 
mikor, hanem csak egy-egy félév, 
vagy tanév végén, illetve a követke
ző tanulmányi időszak elején nyílik 
mod. Ezért bizony n e m is könnyű az 
értékelés. 

Az Egyetem életében az egyes fél
évek olyanformán követik egymást , 
mint egy e lektronikus erősítő beren
dezésben az egyik fokozat a mási 
kat. Mindegyik a hozzátapadó zava
ró h ibákkal együtt erősíti fel az elő
zőtői hozzá érkező jeleket. Az új 
tanév munkájához ezért nyugod: 
kiismerettel csak akkor foghatunk 
hozzá, ha megpróbál juk különvá
lasztani a múl t tanév együtt végzett 
r-gesz munká jában mindazt , ami he
lyes volt. attól, ami h ibának számít : 
azután pedig a h ibákat kímélet lenül 
kiirtva, m á r csak a jót erősítjük. 

|V| üvelt emberek olyan csoportjá-
"•* ban, mint az egyetemi kollek

tíva, bizonyára mindenki megkísé
relte m a r a maga módja szerint el
végezni ezt a rostálást. Hiszen vala
mennyien egyformán rendelkezünk 
olyan szellemi fegyverekkel, a m e 
lyek képessé tesznek ar ra , hogy sa
ját magunknak szigorú bírái , m u n 
katársainknak tárgyilagos bírálói le
hessünk. Tekintve azonban a fela
dat rendkívül bonyolult voltát, köny-
nyen lehetséges, hogy nem ju tunk 
valamennyien azonos eredményre. 
Ennek a veszélye fokozottan fenn
áll, ha előzetesen nem tisztáztuk 
egyértelműen, hogy mit és milyen 
mértékkel mérjünk. 

A mi Egyetemünk e ^ - . . főfelada
ta, hogy a marxizmus-leninizmus 
alapján álló, korszerű tudományban 
és technikában felsőfokon képzett, 
azok önálló a lkalmazására képes bá
nya-, kohó-, földmérő- és gépészmér
nököket neveljen, olyanokat, akik 
népünkhöz híven, odaadóan építik a 
szocializmust és mindenkor készek 
a haza védelmére. Másik főfelada-
tunk, hogy szüntelenül fejlesszük a 
marxzmus-lenin izmus alapján álló 
tudományt, s önálló tudományos 
munkára képes tudósjelölteket ne
veljünk. 

AMIKOR AZT PRÓBÁLJUK 
megállapítani, hogy az elmúlt tan
évben ezeket a feladatainkat eredmé
nyesen oldottuk-e meg, akkor teljes 
képet nyilván csak úgy kaphatunk , 
ha egyenként számot adnánk közel 
kétezer diák és oktató szövevénye
den egymásba fonódó egész évi mun
kájáról, szakmai é s politikai fejlődé
séről, egyéniségük, jel lemük, felfo
gásuk alakulásáról, és végül arról is 

ítéletet a lkotnánk, hogy kinek-kinek 
milyen mér tékben nőtt végy csök
kent az ér téke. 

Ha bármikor megkérdeznék tőlem, 
hogy miképpen ér téke lem pl. saját, 
előző napi munkáma t , akkor — úgy 
vélem — néhány percnyi gondolko-
riás után, becsületes és kimerí tő vá
laszt tudnék adni a feltett kérdésre . 
Hiszem, hogy mindenki m á s is így 
volna. 

Ha azonban egyszer azt kérdeznék 
' / ' lem, hogy milyen volt az Egyetem 
előző napi munkája , akkor — attól 
félek — még hetek múlva sem tud
nék, a legszorgosabb kuta tás után 
sem. megbízható feleletet adni. Nem 
hiszem, hogy akár csak megközelí
tően s ikerülne rekonst ruá lnom kö
zel kétezer ember egynapi munká já t . 
Azt hiszem, más sem tudná. Ez más 
szóval annyi t jelent, hogy az Egye
tem bonyolult é letének apró esemé
nyeit á l ta lában n e m közvetlenül ész
leljük, hanem csak távolabbi ha tá
saiban és következményeiben vesz-
szük észre. 

AZ IS KÖVETKEZIK ebből, hogy 
ha mégis véleményt mondunk egy 
egész tanév munkájáról , akkor e vé
leménynek igen k i s része vonatkoz
hat csak egyénekre, a jelentősen 
nagyobb rész az egész közösségről 
állapít meg — statisztikai módsze
rekke l — tényeket és törvényszerű
ségeket. Az ilyen megállapí tások is 
rendkívül ér tékesek. Olyanfélék, 
min t pl. a fizikus megállapításai 
egy molekulák sokaságából álló 
gázról, -nrielyro* e t ikusan — 
nagyon sokat tud mondani , anélkül , 
hogy az egyes molekulákról külön
díj lön. egyénenként nyilatkozni tud
na. Meggyőződésem szerint azonban 
alapvető hiba volna, ha belenyu
godnánk abba. hogy Egyetemünk 
életét mindig csak így szemléljük. 
Súlyos, ta lán egyik legsúlyosabb hi
bánk, hogy szemléletünk ma még 
ilyen fogyatékos. 

fii e lmúlt év eredményei között 
j elsősorban azt emlí thetném, 

hogy a tanulmányi színvonal emelé
sében, tehát a minőség javí tásában 
korábban elért e redményeinket tar 
tani tudtuk; hogy ifjúságunk, az új 
ösztöndíjrendszer célkitűzéseit meg
ér tve, a fokozott követe lményeknek 
ál talában keményebb munkáva l igye
kezett megfelelni. Eredmény, hogy a 
tanulmányi m u n k á b a n m á r jelentős 
szerepe volt az önálló munkának . 
Alig volt l iberalizmus az osztályozás
ban, mégsem romlott a tanulmányi 
átlag, és valamelyest csökkent a bu
kások száma is. Eredményként em
líthető az is, hogy felvettük a harcot 
a túl terhelés veszélyével szemben. 

E s tat iszt ikusán megállapítot t 
e redmények mögött azonban számos 
olyan apró esemény húzódik meg. 
amelyet nem jegyeztünk fel. holott 
figyelmet érdemél t volna. A becsü
letes munkának , a kötalességteljesí-
tésnek. az áldozatvállalásnak bizo
nyára nap . min t n a p voltak hősei, 
akiket nem vet tünk észa-e, pedig ne
kik újabb lendületet adott volna 
egyetlen bátorító, buzdító, vagy elis
merő szó. Vagy hány hibára borít 
fátyolt az olyan eredmény, amely 
csak valamilyen átlag kifejezője! A 
hősök, a becsületesek jó munká já 
ból fakadó szép eredmény mögött 
észrevétlenül meghúzódhat akár vét
kes lazaság is a követelések teljesí
tésében, akár gyáva meghá t rá lás az 
áldozatvállalás, a nehézségek elől. 
sőt még az egész közösség munká já t 
bomlasztó ellenséges tevékenység is. 
A stat isztikus szemlélet mellett a 
hibák elburjánzanak, az eredmények 
pedig elenyésznek. 

MINDEZ AZÉRT TÖRTÉNHET 
IGY. mer t lazák azok a kötelékek, 
amelyek az Egyetemhez tartozókat 
egymáshoz fűzik. Akármelyik szer
vezeti egységet nézzük: oktatók és 
hallgatók, karok és ezeken beiül 
tanszékek, évfolyamok, tanulócso
portok, mindezekről inkább azt lehet 
mondani , hogy csak egymás mellett . 
de nem együtt élnek. Akik együtt 
élnek, akik közös célért küzdenek, 
akik tudják, hogy munkájukkal , 
maga ta r t á sukka l egymás életét szün
telenül, kölcsönösen befolyásolják, 
azok egvmásért kölcsönösen fele-

r e k « ' » í 
lősnek is érzik magukat . A felelős
ségnek ilyen tudata pedig n e m fej
lődött ki még a legkisebb szervezen 
egységek, a tanszékek és tanulócso
portok egy részén belül sem a szük
séges mér tékben. , 

Mindez ar ra utal. hogy súlyosan 
megromlott Egj^etemünk belső poli
tikai helyzete. Azt a felismerést, 
hogy nincsenek közömbös cselekede
tek, mer t ami nem viszi előbbre, az 
hátrál ta t ja a szocializmus építésének 
ügyét, azt a tudatot , hogy a becsüle
tesen dolgozók példamuta tásukkal , 
meggyőzéssel, munka tá r sa ik nevelé
sével minden pozitív erőforrást előbb 
vagy utóbb n szocializmus építésé
nek szolgála t iba ál l í thatnak, azt a 
mélységes meggyőződést, hogy a cé
lért é rdemes megfeszített erővel küz
deni, sok helyen fokozatosan kö
zömbösség, nemtörődömség és kis-
^í+i'í-qég szoritoHa ki. 

t p z a folyamat régebben kezdő-
dött. Helytelen, az Egyetem lé

tét is veszélyeztető nézetek felbuk
kanása és az a borúlátás , amely so
kaka t Egyetemünk sorsa és Jövője 
tekintetében eltöltött. Amikor azon
ban a KV márciusi és áprilisi hatá
rozatai, va lamint a Polit ikai Bizott
ságnak Egyetemünkre vonatkozó 
márciusi határozata nyomán nyil
vánvalóvá vált a borúlátás a lapta lan 
volta, e folyamatot m á r meg lehe-
lett és meg kellet t volna állítani. ső' 
meg kellett volna fordítani. Abban, 
hogy ez ezideig még nem sikerült , 
elsősorban az Egyetem vezetőit tér

ig. Nem 
iő Mőbem és kellő eréllyel a harcot, 
és nem szólítottuk harcba a helyzet 
megvál toztatására legiobb oktatóin
k a t és hallgatóinkat . 

Mer t e redményt csak legjobbja
ink összefogása hozhat. Akik úgy 
érzik, hogy ezek közé számíthat ják 
magukat , bizonyára maguktól is fel 
fogják mérni , hogy az elkövetet t hi
bákban milyen mér tékben terheli 
őket felelősség. Száz és száz éber 
szemre lesz szükségünk, amelyeknek 
figyelmét a legjelentéktelenebbnek 
látszó esemény sem kerüli el; sok 
gondolkodó főnek kell a lá to t takat 
kielemeznie: sok szájnak kell kellő 
időben dicsérnie, meggyőznie, vagy 
korholnia és szükség van jó néhány 
kemény ökölre is, amely lesújtson 
oda, ahol a szó már nem használ. 
Döntő fontosságú, hogy mindez meg 
is valósuljon. De egyforma mér ték
kel kell mérnünk , még hozzá olyan
nal, amely mindenkinek rendelkezé
sére áll, hogy ezzel saját cselekede
teit, saját munká já t lemérhesse. 
Egyetlen eseményt, egyetlen cselek
ményt sem lehet elválasztani sem 
térben, sem időben a környezettől, 
az előzményektől, a következmé
nyektől. Csak ilyen szemlélet mu
tathatja meg, hogy adott esetben mi 
a helyes és helytelen. Az én meg
győződésem, az én mér tékem szerint 
helyes mindaz, ami — végső követ
kezményeit is figyelembe véve — a 
szocializmus építésének szolgálatá
ban áll. és helytelen mindaz, ami azt 
akadályozza. 

EZ A MÉRTÉK — lelki ismerete
sen a lkalmazva — sohasem fog csal
ni. Ez a mér ték elsősorban azt fog
ja mutatni , hogy akik az Egyetem
hez tar toznak, azok egymásra van
nak utalva, azoknak együtt kell él-
niök, azok nemcsak magukér t , de 
egymásért is felelősek, és együttesen 
felelősek Egyetemünk egészéért, an
nak tanulmányi és politikai helyze
téért. E mér ték szerint a lazaság, a 
fegyelmezetlenség, a kötelességek el
mulasztása, a lelkiismeretlenség, a 
l . s t aság mindig helytelennek fog 
mutatkozni . Ez a mér ték meg fog 
óvni attól, hogy másokkal szemben 
túlságosain nagy. magunkkal szem
ben túlságosan kicsiny követelmé
nyeket támasszunk; pontosan jelezni 
fogja, hogy kinek, mikor és milyen 
mér tékben siessünk segítségére, kit. 
mikor és hogyan vonjunk felelősség
re, de nem engedi majd. hogy be
csületes emberek sorsa felett meg
gondolatlanul pálcát törjünk. 

Ha egységesen e r re a mér tékrend
szerre térünk át, e redményesen fel
vehetjük a harcot az elmúlt tanév 
munká idnak epvéh. ^7nmhpn+lő h t 

Üdvözöljük elsőéves hallgatóiakat 
_ _ ^ r 

Kedves Barátom I 
Alig pár hete, hogy utoljára talál kazlam Veled. — Talán Te nem i* 

emlékszel már beszélgetésünk témájára, de bennem mély nyomot hagy-
ak szavaid. Te akkor örömmel újságoltad, hogy felvetlek az egyetem

re. Öröm és kétely vegyült szavaidba, mikor terveidről beszéltél, vagy 
érdeklődi él az egyetemi életről. Engedd meg. hogy ezúton válaszoljak 
kérdéseidre, melyek egy részéi nyíltan feltetted, mas részét csak sejttet
ted velem. 

Bizonyára a középiskolában is találkoztál már a DISZ-szei. talán 
dolgoztál benne, talán csak tagja voltál — mindegy. Van bizonyos vé
leményed is e szervezetről, mégis, hadd mondjam el Neked a következő
ket. 

Az egyetemi élet kettős munkára épül. Egyik a tanulmanyi mun-
k't, a tanulás, — másik a szervezeti munka, a DISZ-élet. Egy percre 
sem választható el egymástél e két alap. Talán mosolyogsz, mikor ezt 
olvasod: nálunk mégis így van ez. 

Mikor az egyetemre jöttem, magam is azt gondoltam, hogy itt 
„csak" tanulnom kell. Azóta már néhány év eltelt s én beláttam, hogy 
tévedtem. Tévedésem akkor világosodott meg előttem, mikor láttam, 
hogy milyen nagy segítséget ad a DISZ-szervezet a tanuláshoz, a közös-
ségi éleihez. Mikor én az egyetemre kerültem, még nem voltak olyan 
szigorúak a felvételi, vizsgák, mint most, sok gyenge előképzettségű 
hallgató volt közöttünk. Bizony, nem tudtunk volna mit kezdeni, ha a 
DlSZ-szervezct nem szervezi meg a segítséget, nem ad tanácsot a tanít-
lóshoz. Ekkor éreztem először a DlSZ-szerveset erejét, s kezdtem, ma
riam is dolgozni a DISZ-ben. Talán emlékszel még rá, említettem a 
'múltkori beszélgetésünk alkalmával_ hogy a tanulás mellett egy egyete
mistának azt is feladatának kell tekintenie, hogy társadalmi emberré 
váljon, emelje általános műveltségét, vegyen részt közvetlenül is társa
dalmunk- nagy munkájában. — a szocializmus építésében. Nos. ezekhez 
mindent megadott a. DISZ-szervezet, A tanulókörökben vitákat szerves
tünk, társadalmi, szakmai, politikai kérdésekről. Így csiszolódtunk, ne
velődtünk, így ismertük meg egymást és kovácsolódtunk egységes, jó-
sseHemü közösségekké. Magad is voltál már bizonyosan társaságban; 
ahol jól érezted magad és ott Téged is tudlak, értékelni. Így van ez ff 
mi esetünkben is. Egy összekovácsolódott, jó tanulócsoportban mindenki 
jól érzi magát, nagyobb lendülettel tanul, szivesebben mondja el prob
lémáit, — boldogabban él. De nemcsak a tanulócsoportba.n — egyetemi 
visz^eyhit1 P«M"Í, •-: DISZ kovácsolt össze bennünket, Munkáhan. 

sportban egyaránt bebizonyítottuk ezt. Dolgoztunk a diósgyőri nagyhallá 
építésénél, építettünk magunknak utakat, az egyetem területén belül s 
építe'tiink magunknak sportpályát is. Csak néhány csepp ez a. tengerből. 

Még sok mindent tett értünk a DISZ, leglényegesebb mégis az, hogy 
embereket nevelt belőlünk, olyan embereket, akik tudnák harcolni a 
közösségért, tudják értékelni és szeretni egymást. Ezek az emberek 
megállják heh/ükei majd. az életben is. Te még előtte állsz mindennek. 
Ahhoz, hogy néhány év múlva megelégedéssel és boldogan gondolhass 
majd vissza az egyetemen eltöltött éveidre, sokat kell dolgoznod, fa-
nulnod. Ne feledkezz meg azonban arról, hogy a Te munkád is szüksé
ges ahhoz, hogy, jó közösséggé kováesolódjon tanulóköröd Ez a jó kö
zösség biztosítja, majd Neked, hogy eredményesen tanulj, s valóravál-
jon terved, amiről beszéltél velem: hogy szakképzett, magas tudással 

I
rendelkező, öntudatos, a párthoz, a néphez hű szocialista mérnök legyen 
belőled, 

'"drözöl barátod: PL W é gnth. 

^ _ _ . _ - / 

B É K E H Í R A D Ó 
A genfi atomkon feroncia határozata 

.szerint Svájcban a Nemzetek Palotá
jának oszlopcsarnokában egy már
ványtáblát helyeztek el emlékeztetőül, 
hogy 1955 augusztusában 73 ország 
.1260 kiváló tudósa azon a helyen tar
tot ta első értekezletét a:z atomenergia 
békés felhasználásúról. 

A genfi atomkiállitáson színes do
kumentumfilmet vetítettek „Első a 
világon" cimmel a Szovjetunió atom
villanytelepének működéséről. Az első 
atomvillanytelep több mint egy év óta 
termel zavartalanul villamosenergiát. 

A síenfi atomértekezlette) kapcsolat
ban apró epizódok is napvi lágot lá t 
tak. Egy svájci lap például közölte. 
hogy ismeretlen műgyűjtő elvitt az 
atomerőkiá'1'lítá.sról egy rádióaktív ko
balt-darabot. A lap felhívta az isme
retlent, hogy származtassa vissza a 
kobaltdarabot. amely kisugárzásával 
egészségét ós életét fenyegeti. 

A genfi atomerő kiállít ásón a Szov
jetunió olyan szenzációs felfedezése
ket mutatott be, amelyek csodálatba
ejtették a kiállítást látogató szakem
bereket is. A kiállított anyagok között 
szerepelt a világ első 5000 kilowa.ttos 

szovjet alomvillanyteíep modellje, kii, 
lönböző rákgyógyászati atom,berende. 
zések, távvezérlő és számláló atombe* 
rendezések. 

Még 1960 előtt több atomközpont épül 
a Szovjetunióban. Az atomközpontok 
együttesen többszázezer kilowatt vil» 
Iarnosenergiát termelnek majd. 

A Szovjetunióban már radioaktív 
kobalttal gyógyítják a bőr rosszindu
latú daganatait, a mandula, a felső 
állkapocs, az orrüreg, a gége, a nye
lőcső, a tüdő, a tejmirigy megbetege
déseit. A rosszindulatú szemhéjdaga
nat gyógyítása rádióaktív foszforral 
lehetővé teszi a gyógyulást a látó
szervek megsértése nélkül. Ezideig 
ilyen betegségeknél kizárólag sebészí 
beavatkozást alkalmaztak. 

A népek közötti kulturális kapcso
latok erősítése érdekében az Egyesült 
Államokban a miehiganí egyetem ha-
ladószellemű diáklapjának szerkesztő
sége kiállítást rendezett a népi de' 
mokratikus országok életéről. .4 kiál-
liláson bemutatták, a magyar népvi
seleteket is. A naponta tartott hang-
lemezesleken megszólaltak Bartók és 
Kodály művei. 

bái ellen is. Helyesebben tudjuk 
majd megosztani a tanulmányi mun
ka terhei az oktatók és a diákok kö-
zö.tt; könnyebben felismerjük akár 
oktatóink, a k á r hal lgatóink tú l terhe
lésének veszélyét; a szorosabb fe
gyelmet és a rendszeresebb munká t 
biztosító feltételek mellett joggal 
számí tha tunk a tanulmányi e redmé
nyek , javulására , a lemorzsolódás 
csőkkenésére, különösen azoknál, 

akik nem 'kéoesséeeik. hanem elő

képzettségük hiánya folytán ju tha t 
n a k e r re a sorsra. 

t f iszem, hogy mindenkinek a szi-
" vében ott él, vagy szunnyad a 

vágy, hogy jó munkája szerint meg
becsülésben legj'en része. Ezt a vá
gyat szeretném felszítani és ébren 
tartani egész éven át. Azért, hogy 
külön-külön és együtt is azt mond
hassuk majd, hogy egész m u n k á n k a 

("szocializmus építésének szolgálatá
ban éll->+* 
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DISZ-ÉLET 

HARCI PROGRAM! 
C z á z egynéhány ifjúsági vezető 
'•-' tanácskozik, vitatkozik azon, 

hogy hogyan tudjuk maradéktalanul 
végrehajtani a párt Központi Veze
tősége, a pár t Politikai Bizottsága 
egyetemünkre vonatkozó határoza
tait. 

Amikor egy harci csoport nehéz 
feladat előtt áll, akkor első tevé
kenysége, hogy számbavegye erőit 
és a legszilárdabb, leglelkesebb em
bereire támaszkodva készítse el 
harci programját. 

DISZ-szervezetünk igen nehéz, de 
szép feladatot kapott a párttól: az 
ifjúság között végzett politikai, ne. 
velő munka gyökeres megjavítását. 

A Nagy Imre által folytatott jobb
oldali politika egyetemünk létét, 
hallgatóink perspektíváját veszé
lyeztette. A párt márciusi határozata 
nemcsak a politikai bizonytalanságot 
számolta fel, hanem ragyogó pers
pektívát teremtett egyetemünk és 
hallgatói számára. A párt Politikai 
Bizottsága mélyen elemezte az egye
temek helyzetét és legfontosabb fela
datként a politikai nevelő munka 
megjavítását határozta meg. Ifjúsá
gi vezetőink e határozatok szellemé
ben vitat ták meg DlSZ-szervezetc-
ink legfontosabb feladatait. A négy
napos tanfolyamon több mint száz 
ifjúsági vezető foglalt állast amel
lett, hogy a cél elérése érdekében 
DlSZ-csoportjaink meoerősítése és 
ülSZ-tagjaink nagy többségének ak
tív társadalmi munkába való bero-
nása kell, hogy jő célkitűzéseinket 
képezze. 

A KOMSZOMOL egyetemi mun
kájának tapasztalatai igen nagy se
gítséget adnak e feladatok megoldá
sához. A Komszomol munkájá t ta
nulmányozó delegáció az egyetemi 
munka megjavítására gazdag tapasz
talatokat szerzett. 

Ezek alapján 

DISZ-csoportjaink 
alapszervezeti jogot kapnak 
Ez az átszervezés azt az alapvető 
célkitűzést testesíti meg: hogy köze
lebb az emberekhez, fő erőt az el
sődleges közösségekbe, a DISZ-cso-
portokba. így a DISZ végrehajtó
bizottság közvetlenül kapcsolatba 
kerül a csoportokkal,, irányítja, se
gíti, ellenőrzi az alapszervek mun
káját. Az évfolyamvezetőségek pe
dig csökkentett létszámmal és fela
datkörrel közvetítő szerepet töltened 
be a bízottság és az alapszervezetek 
között. Az új szervezési formának 
megvannak a maga előnyei, de hát
rányaival is számolni kell. Előnye 
az, hogy a hosszú és bonyodalmas út 
lerövidül a bizottság és az alapszer
vezetek között. Kisebb egységben a 
háromtagú vezetőség sokkal jobban 
tud foglalkozni a 25—30 hallgató 
problémáival. Sokkal több embert te
szünk érdekeltté a DISZ munkájá
ért. A munka legnagyobb részét köz
vetlenül a hallgatók között végez
zük, növeljük a vezetőség önállósá
gát. Ez a szervezési forma azt is le
hetővé teszi, hogv különbözőképpen 
foglalkozzunk különböző évfolvamok 
alapezervezeteinek t i tkáraival, hi
szen egészen más problémái vannak 
az elsőéveseknek, mint pl. az ötöd
éveseknek. 

Ezzel szemben az alapszerveze
tek száma tetemesen megnő, 

nehézzé válik a sok alapszervezet 
munkájának áttekintése, irányítása 
és ellenőrzése. Hátrány még az is. 
hogy ezen a téren tapasztalatokkal 
még nem rendelkezünk. Az új szer
vezési forma élőn veit előre is lát
juk és következtetni tudunk mun
kánk várható eredményeire is. 

A félévben a DISZ-munka súlya*, 
rendezvényeink többségét a csopor
tokra helvezzÜK át és így mint alap
szervezetekben tpremtiink igen tar
talmas, sokoldalú, színes és vonzó 
DISZ-életet. 

A Komszomol tapasztalatai alap
ján alapszervezeteinkben a gyűlések 
két formáját vezetjük be: a munka 
értekezleteket és a temat ikus gyűlé
seket. 

A MUNKAÉRTEKEZLETEK ke
retében rendszeresen foglalkozunk 
hallgatóink munkájával , magatar tá 
sával kapcsolatos problémákkal, a 
tanulmánvi fegyelemmel, folyamatos 
tanulással, határidős feladatok vég
rehajtásával, vizsgakötelezettségek 
teljesítésével, általában az oktató 
munka segítésével, amivel a mun
kán keresztül neveljük hallgatóin
kat 

Rendszeresítjük alapszervezeteink-
hen félévedként két alkalommal az 
önbe számolókat, ahol az alapszerve
zet minden tagja beszél munkájáról 
és A kollektíva tagjai pedig hozzá-
g^61nf>>. segítenek egymás hibáinak 
kijavításában. 

A TEMATIKUS GYŰLÉSEK ke
retében hallsatóink igényeinek meg
felelően kiválasztott témákat vita
tunk meS alános f e lke rü lés utánu 

Ezeket a témákat hallgatóink életé
ből vett problémák képezik, így 
nagy érdeklődést fognak kiváltani. 
Egy félévben három ilyen előadást 
tervezünk különböző témákkal . Pl : 
..DlSZ-rnegbizatás' ', „Egyéni élet és 
az alapszervezet kollektívája", ..A 
diszista szavai és cselekedetei' ' . Vi
gyázz az ifjúság becsületére", „Mi a 
boldogság", Erkölcs, szerelem, házas
ság''. „Politikai éberség a mi fegyve
rünk", s tb. 

Ezekkel és még számos más. új 
módszerekkel akarunk jó kollektívá
kat kialakítani alapszervezeteinkben. 
A kollektíva a legnagyobb nevelő
erő, a kollektíva hatására formálód
nak az egyének úgy, hogy közben a 
kollektíva is ál landóan erősödik és 
egyre nagyobb nevelőerővé válik a 
hallgatók eszmei, politikai nevelésé
ben. 

O allgatóink jellemének, világné-
zetének formálása, általános 

műveltségének emelése, szakmasze-
H étének növelése érdekében elő

adássorozatokat indítunk be a fél
évben. Beszélgetéseket szervezünk 
sztahanovistákkal, írókkal, művé
szekkel, kiváló közéleti személyisé
gekkel. 

A társadalmi munkába való bevo
nás igen nagy jelentőségű hallgató
nk nevelésében. A szovjet, egyete

meken a szocialista szakemberek 
képzése három alappillérre épül fel: 
a marxizmus-leninizmus alapos al
kotó elsajátítására, magasszínvona
lú szakmai képzésre és a társadalmi 
munkára . E három tényező együttes 
hatása, szerves egysége eredménye
zi a szocialista szakemberek nevelé
sét. Ebből is látható a társadalmi 
munka igen fontos szerepe. 

A mérnök munkájának naoy ré
sze az emberekkel való foglalkozás

ból áll. Munkája eredménye attól 
függ, hogy hogyan tud a hozzá be
osztott emberekkel foglalkozni. Az 
emberekkel való foglalkozás helyes 
módszereit csaik a társadalmi mun
kában lehet elsajátítani és ezt már 
az egyetemen kell megszokni. A jö
vő vezető szakembereinek állandó 
kapcsolatban kell lenni a gyakorlati 
élettel, ismerni annak problémáit és 
tevékeny résztvevőivé kell válni már 
az egyetemen azok megoldásánál:. 
Ezért határozták el egyetemünk if
júsági vezetői, hogy hallgatóink 
nagy többségét aktív társadalmi 
munkába vonjuk be DlSZ-megbiza-
tteként. 

AZ EGYETEMEN BELÜLI társa
dalmi munkának naev részét képe
zi elsőévé* ballaatóinkkal való rend
szerei foglalkozás. Elő kell segíte
nünk, hogy elsőéves hallgatóink meg
ismerjék egyetemünk harcos múlt-
iát. segíteni kell őket. hogv mielőbb 
belefll«wkedj«H»k az egyetemi élet
be. Segíteni kell őket a sziláid ta
nulmányi fegyelem, a rendszeres, ón
álló tanulás megvalósítása, a kol
lektíva, is helyes politikai légkör ki
alakításában. 

Széleskörűen fogjuk bevonni hall
gatóinkat a kul túr- és spor tmunká
ba. Létrehozzuk a 120 tagú férfikó
rust. 24 fős népi tánccsoportot, szín
játszó csoportot, szimfonikus-, népi
es tánczenakart . A legjobban sporto
ló DISZ vezetőinkkel erősítjük meg 
a Haladás szakosztálvait. Társadal
mi munkával felépítjük, illetőleg be
fejezzük egyetemünk sportpályáját. 

A munkás, paraszt tanulóit iúsáa-
nal való barátságunk elmélyítése ér-
deliében tovább énítjük kancsolata-
mkat az üzemekkel, a géoállomássai. 
termelőszövetkezettel, középiskolák
kal. 

Mindenben segít bennünket a párt 

Köszönetemet fejezem ki 

DISZ-szervezeteink féléves mun
katerve igen részletes, sokoldalú pro
gramot rögzít le. Ez valóban harci 
program. Nagyok a feladatok, igen 
komolyak a célkitűzések. Ha ezeket 
mindannyian magunkévá tesszük, 
végre fogjuk haj tani! Végrehait juk. 
mert mindenben segít bennünket a 
párt, mer t van bennünk fiatalos len

dület, tenniakarás, a párt határoza
tainak végrehajtására. Rajtunk mú
lik, hogy ez a félév DISZ-szerveze
teink életében valóban a fordulat 
féléve legyen. 

Most, amikor üdvözöljük hallgató
inkat az új félév kezdetén, a harci 
nrosram végrehajtásához sok 'sikert 
k ívánunk! 

- • ^ • m *>» 

A Román J\épköttársasng 40 ezer fővel 
csökkenti fegyveres erőinek létszámát 

A román kormány elhatározta: ez I fővel csökkentik Románia fegyveres 
év december elseje előtt negyvenezer | erőinek létszámát. 

Felejt-hef-eHen 10 nap a Balaton partján 
Hosszú várakozás után 

végre eljött a nyári 
szabadság ideje w. Itt 
vagyunk Balatonszeme
sen, n Vasat, Penzió 
üdülőjében. Ide újullak 
be n körtei egyetemi 
hallgatókat és a Szov-
]< Iunióban tanul í ma. 
gyár egyetemistákat. 
Voltak hűtöttünk Ma-
gyarorstdgon teui utó 
/< linuok is. 

Mnr az irkesés pilla-
nalaban Ir leheléit uU 
vásni minden arcról a 
vagy örömöt él a 
megelégedést. Főleg ne

künk nagyon tetszett a 
'•viitiinzó magyw ,rn-
per is rn körülölte el
húzódó sűrű lak, m,e-
lyek színié őserdőnek 
tűnlek. A hosszú uta
zástól, a fiuk nagyon 
fáradtak voltak, de a. 
finom, jó ebéd után 
majdnem mindenki fel
fedező útra ment, hagy 
megismerkedjen a sze
mesi természettel él az 
emberekkel. Nagyon 
kedvesek voltak hoz-
zőnk az ottani, lakosok. 
Elbeszélgettünk egymás 
sal az ottani éleiről, 
szokásokról, kicseréltük, 
gondolatainkat. Estére 
már megrendezlek az 
ismerkedési estet. Köz
tünk aránylag kevés 
kislány volt és ezért az 
eslélyre meghívták fi 
magyar gimnáziumban 
tanuló diáklányokat. 

Először kultúrműsor 
volt (különböző ország
ból), a fiuk büszkén 
énekellek, és bemutat
ták saját népi táncu
kat, úgy a magyarok, 
min' a karcaink. Ezu'án 
12 óráig vidáman, tán
coltunk. Nagyon jól 
éreztük, magunkat, kel
lem esen elszórakoztunk. 

Mrísodik napon meg. 
lcjisrlsírftalc a haxfifsnans 

mérkőzések is. Az egyik 
csapatat a koreai ösz
töndíjasok álli'ották ki, 
a másik csapatol a 
Szovjetunióban tanuló 
magyar ösztöndijasok. 
A mérkőzés 3:3 ároné
ban döntetlen ered
ménnyel végződött, A 
mi esapa.'iink azonban 
röplabdában, megérde-
mellen győzött. 

A küzdelmes mérkő
zés után jólesett az 
ebéd. Mikor beléptünk. 

ia a vitorlások, A gyö
nyörű környezet és a 
hűs viz sok flut még a 
délutáni pihrnéstől is a 
Balatonba csalt, olya
nok is vállak, akik 
egész napot, csónakázva 
a Balatonon töltöttek. 

i'acsora után vidá
man sétáltunk a sétá
nyokon, a mólón. Ki
mentünk moziba, vagy 
pedig a kultúrterem
ben jöttünk össze. ba
ráti hcszélge1 ésre. Min-

Koreaj hallgatóink a Balaton 
part ján. 

azonnal megélénkült az 
étterem. Tíz szakácsnő 
sürgölt-fargott a kony
hában. A sok finom étel 
szaga, amely a konyhá
ból kiszivárgott, far
kasétvágyat adott ne. 
künk. A felszolgálókés 
a szakácsok. nagyon 
kedvesek voltak hoz
zánk. Külön figyeltek 
arra, hogy mindenki 
jóllakjon. Ezen apai és 
anyii gondoskodás ered 
menyeképpen már az 
üdülés neayedik napján 
észrevet ük feljavuld-
sunkat. Gyönyörű volt 
a Balaton vize, amint 
hL-Kiia-A rin/tatAzta'Jc rai-

den szórakozási lehető
ség meg volt. Ezideig 
háromszor nyaraltunk 
Magyarországon, de 
ebben az évben kerül
tünk a legjobb üdülő
be. Nagyon gyorsan el
szaladt a 10 nap és mi 
élményekkel meggaz
dagodva tériünk vissza, 
hogy újult, erővel, ki
pihenve kezdjük meg 
az uj tanévet. A Bala
tonnál eltöltött 10 mp 
is erősíteti'e és elmé
lyítette népeink közöt
ti megbonthatatlan örök 
bará'ságot. 

SZAN-MJEN-SZÉ 
V. é aénész 

,.E tanév végével egészségi okok 
miatt megválók az egyetemtől és 
nyugdíjba megyek. Megragadom ai 
alkalmat, hogy ezen az úton is kö
szönetemet fejeizem ki az Egyetem 
Vezetőségének, a Kar társaknak és 
az egyetem összes dolgozóinak azért 
a szíves támogatásér t , amelyben tan
székemet a 3 év alatt részesítették, 
s kérem ezt a jóindulatukat a tan
székkel szemben továbbra is meg
tar tani . 

Egyben búcsúzom a negyedéves 
kohómérnökhallgatóktól is és csak 
azt kívánom nekik, hogy az egye
temen kohászati tudományokkal fel
vértezve, az üzemekben mint jó ko
hómérnökök, hazánk felvirágzása 
érdekében, sikeresen dolgozzanak." 

Miskolc, 1955. június 9. 
Jó szerencsét! 

\ ZSÁK VIKTOR 
egyetemi tanár . 

Akik a DlSZ^megbizatást 
teljesítették 

A DISZ KV megbízta egyetemünket , hogy szervezzen önkéntes 
nyári tábort abból a célból, hogy Diósgyőrt, szocialista iparunk egyik 
alappillérét építsük. 

A DISZ-bizottság felhívására a fiuk nagy lelkesedéssel jelent
keztek. Sokan mondták : „Már vol tam Sztálinvárosban, Inotán a kö
zépiskolából, de most egyetemünket is képviselem Diósgyőrben." 

Már a katonai tábor ideje alat t sokat kérdezgették, hogy pon to . 
san mikor fog kezdődni a tábor és hogy ott milyen helyünk lesz? S o . 
kat beszélgettünk a régebbi táborokról . Több-kevesebb aggály merül t 
fel valamennyi hallgató részéről. Azonban ezek feloldódtak, amikor 
augusztus 7 - re 'megérkez tünk Miskolcra, a c ímünkre előre elküldött 
vasúti jegyekkel. Itt a városi DISZ-bizottságon Sellei e lvtárs és J a k a b 
tanár elvtárs ismertették röviden a tábor jellegét (mert ez volt a fő-
kérdés), ismertették kéthetes kis p rogramunkat . 

Innen a megbeszélés után egységesen kivonultunk a táborba. Ott 
mindenki őszintén megmondva, nagyon csodálkozott, mer t igazán na 
gyon szép szobát kaptunk, amely tökéletesen fel volt szerelve min
dennel. A bútorokon kívül még rádió és ping-pongasztal is volt hely
ben. 

Harc a gabonáért 
Átvettük a szobákat és a berendezéseket, amikor egy ka tona 

hadnagy jött gyors léptekkel szobánk felé. Mindjárt J a k a b e lvtársa t 
kereste. Beszélgettek egy kicsit, majd jöttek szobáról-szobára és kö
zölték velünk, hogy a Sajó kiöntött. A pártbizottság azzal bízott meg 
bennünket , hogy menjünk kenyérgabonát menteni az egyik elöntött 
hatáuba. 

Almosak voltunk, vasá rnap délben volt. még nem is ebédel
tünk. Minden fáradalmat félredobva, fürdőnadrágra vetkőztünk és 
megtöltöttük a ránk várakozó nagy autóbuszt. A gépkocsi száguldott 
velünk. Kiér tünk a városból, egyre rosszabb és rosszabb utakon ha
ladtunk. Már kocsink is alig bírt menni a nagy víztől és sártól. Egy 
tisztáson megáll tunk és onnan katonai gépkocsik vit tek tovább. Kié r . 
tünk egy nagy gabonatáblára , m á r ott nagyon sokan dolgoztak. Mi is 
megáll tunk és hozzákezdtünk a mentéshez. Amikor befejeztük a mun
kát, gyorsan gépkocsira ültünk és robogtunk hazafelé, hogy ebédel
jünk. Büszkén mondogat tuk, hogy ki téptük a Sajó rabló szájából a 
kenyeret . 

A táborba visszatérve megebédeltünk, ö r ö m m e l állapította meg 
valamennyi hallgató, hogy az ebéd nagyon finom volt. A későbbiek 
folyamán is a tábor az ellátással meg volt elégedve, összehasonlí tot
tuk az ottanit , a katonait és a mi kedves menzánka t és a r r a az állás
pontra helyezkedtünk, hogy messze felülmúlja a menzát . 

130 százalékos teljesítmény 
Hétfőn reggel men tünk be az üzembe, hogy elfoglaljuk helyün

ket. Ott legelőször megismerkedtünk az építésvezetőkkel és nem ér
dektelenül a bérelszámolókkal. Az volt az első. hogy munkát kérjünk. 
Mondogatták, hogy előttünk is volt egy ilyen diáktábor és nem sokat 
dolgoztak. Mondtam, hogy mi nem ilyenek akarunk lenni, mi dolgozni 
akarunk, nem regényt olvasni és aludni. Az építésvezető úgy látszik-
bízott bennünk, mert elég komoly és nehéz feladatokat bízott ránk. 
Pár perc múlva megtel tek a kordék, dömperek földdel és salakkal, 
mind'-nfele hul ladékkal . Pat togtak a kalapácsok a betonon. Persze, első 
nan még gyakorlat lanok voltunk. Később minden csákányvágás leg
alább ötször annyit ért. A betonvágáshoz szereztünk légpisztolyt. Má.r 
kevés ember bírt a kis hely miatt itt dolgozni. Az építésvezetőnek =zól-
tam, hogy adjon más munkát , mert már jtt nem tudunk mindnyájan 
dolgozni. Ö azonnal magához hívolt és mutatot t egy helyet, ahol csö
vet kell lefektetni és ennek egy hosszú árkot ásni. 

A fiuk ennek is nagy lelkesedéssel láttak hozzá. Csákányozták, 
vésték az elég rossz talajt. Nagyon nehéz volt. sok volt benne a vas, 
salak, tégla és kődarab. Ez sem vette el a fiuk kedvét és itt is meg
álltak helyüket , eredményes munkájukkal . 

Múltak a napok, a táborozás ideje lejárt. Utolsó napokban kér
dezgettem az építésvezetőt, hogy mi a véleménye a munkánkról . Azt 
mondta , hogy nagyon meg van elégedve. Még ilyen lelkes és eredmé
nyes diák-brigád nem volt. Nagyon örültünk, hogy sikerült megtar ta
nunk egyetemünknek már az elmúlt években megszerzett és megerősí
tet t jó hírnevét . 

Büszkék vagyunk, hogy 130 százalékot sikerült e lérnünk olyan 
munkákon, ahol a rendes dolgozók is 110—120 százalékot, igen ri tkán 
130—140 százalékot tudnak elérni. 

Fejenként mintegy 330 forintot kerestünk, persze ebből jöttek 
le a levonások és még brigádunk egyhangúlag felajánlott 1,5 százalékot 
az árvízkárosultak részére 

Dicséret illeti a tábor minden résztvevőjét. Különösképpen meg 
kell dicsérni és ezúttal mégegvszer köszönetet mondani : 

Domonkfls István. Perarovi t s Feren<-. Tamási Artúr. Olkei Ist
ván. Var ró Gyula és Vimcze Árpád elvtársaknak, akik fáradtságot nem 
kímélve dolgoztak, hogy ezúttal is dicséretet szerezzenek egyetemünk
nek. 

Szóm báty Imre 
brigádvezető. 

JCö-izö-nmi CL izakize^D-ezelnik 
A szakszervezet jóvoltából dol 

szűket a nyári üdülésből, ennek ta 
amely a Pedagógus Szakszervezet v 
áruk. 

„Kedves Szakszervezet • Vezető 
Nagyon köszönöm a szakszer 

a Hárshegyen olyan szép helyen üd 
annyi szép és szórakoztató helyre v 
ket. További jó tanulással szerelné 
szervezetnek ezt a kéthetes kellemes 

gozóink gyermekei is kivehették ré-
nulságára álljon itt ez a kis levél, 
ezetőségének címezve érkezett hoz-

ségel 
vezetnek annak lehetővé tételét, hogy 
ülhettem. Köszönöm azt is, hogy 
ittek az alatt a 12 nap alatt bennün-
m meghálálni a Pedagógus Szak
üdülést. 

Terplán Kornél 
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Az új tanév kezdetén . . • 
•-• r 

Ir ta: Dr. ZAlWBÓ 
A felszabadulás óta alapanyagot 

termelő nehéziparunk, szén- és olaj
bányászatunk példa nélküli fejlő
dést ér t el. Bauxit termelésünk te
kintélyes és világviszonylatban is az 
elsők között szerepel. Az ország 
szocialista iparának nagyarányú 
fejlesztése szükségessé tet te a hasz
nosítható ásványok, a kőolaj, föld
gáz lelőhelyeinek felkutatását, illet
ve a kutatás és feltárás fokozását. 
Az új ipari telepítések tervezése a 
földmérő munka megnövekedésevei 
já r amellett, hogy a korszerű orszá
gos felmérés is nagyobb igénybevé
telt jelentett. Az elkövetkező terv-
szakaszok minden területen további 
fejlődést irányoznak elő. 

Az elmúlt esztendőkben elsősorban 
& szénbányászatban súlyos mérnök
hiány volt. Különösen kevésnek bi
zonyult a 30—40 éves bányamérnö
kök száma. Kormányzatunk megtett 
minden szükséges intézkedést, hogy 
ezt a hiányt felszámolja. A felsőok
tatás dolgozói fáradtságot nem is
merve dolgoztak, hogy az erősen 
megnövekedett hallgatói létszám el
lenére la a népgazdaságunk javára 
kellő számú és képzett mérnököt ne
veljenek mind politikailag, mind 
szakmailag. Nem egészen raj tuk mú
lott, hogy ezen törekvésük nem járt 
teljes sikerrel. 

Az új tanév kezdetén meg kell 
fontolnunk, hogy a z elkövetkezendő 
tanévben miben, hol és hogyan kell 
előbbre lépnünk annak érdekében, 
hogy népgazdaságunknak nemcsak 
számban, de rátermettségben és 
szakmai ismeretekben, szakszerű 
gondolkozásmódban lg elegendő szá
mú mérnököt adjunk. Tévedés len
ne azt hinni, hogy ezt a célt egy év 
leforgása alatt el lehet érni. 

Egészen természetesnek tartjuk, 
hogy nem lehet akárhogyan és akár
milyen áron szenet, olajat, bauxitot 
termelni, akármilyen módszerekkel 
a föld kincseit kutatni , feltárni, 
vagy r e m lehet az új létesítmények 
tervezéséhez akármilyen mérési 
alapadatokat szolgáltatni. A szocia
lista gazdasági rend mefköveteli , 
hogy kérlelhetetlenül el kell jutni a 
technika legmagasabb fokára, min
denkor elengedhetetlenül korszerűvé 
kell alakítani, gyúrni üzemeink 
technológiáját. 

Feladatunk lesz, hogy ezt a szel
lemet hallgatóink teljes egészében 
magukévá tegyék, megértsék, hogy 
a jövő mérnöke csak az lehet, aki 
kellő természettudományos ismere
tek bir tokában biztos alapot szerez 
a szigorú műszaki gondolkozásmód 
kifejlesztésére. Meg kell érteni, hogy 
az ide vezető út nem könnyű, ha
nem kitar tó, szorgalmas és áldozat
kész: munká t kiváín. Ezt nem csak 

JÁNOS a soproni bánya- és földmérnöki kar dékánja. 

megérteni, de meg is kell követel
nünk mind a népgazdaság, mind pe
dig hallgatóink érdekében. 

A fokozottabb követelmények 
megértése a politikai nevelés fel
adata, a megkövetelése pedig a 
szakoktatás feladata lesz. Nem kell 
külön kihangsúlyozni, hogy a szak
mai oktatás e nagy célhoz úgy jut
hat csak közel, ha egyben a haza
szeretetre, a szakma iránti lelkese
désre is nevel. 

Bányászati és földmérnöki felső
oktatásunk új tantervekkel indul, 
amelyek m á r teljes egészében tük
rözik e törekvést: magasabbrendú 
természettudományos és műszaki 
gondo'kozásmódra fognak nevelni. 

A tanterv egymagában nem e'eg. 
azt bel-ő tar ta lommal kell kitölte
ni. Ugy gondolom, rá kell térnünk 
a r ra az útra, amely ezt lehetővé te
szi. A bányászati és földmérnöki ok
tatáshoz szükséges berendezések, 
felszerelések nem mondhatók a leg
korszerűbbnek és elégségesnek egy
két tantárgytól eltekintve. 

Az első világháború után Selmec-
röl Sopronba települt bányászati fel
sőoktatás nem fejlődött minden vo
natkozásban a kor igényeinek meg
felelően. A felszabadulás után kor
mányzatunk a külső volumenáris 
fejlődést biztosította. 

Ugy gondolom, hogy a volumen.jé-
ben megnövekedett bányászati és 
föidmérnöki felsőoktatásunk kereteit 

belső tartalommal kell megtölteni: 
a tanszékeket tervszerűen és foko
zatosan kell ellátni a korszerű okta
táshoz szükséges további felszerelé
sekkel és eszközökkel. Ezen a téren 
az elkövetkezendő tanévben határo
zottabb lépést kell tennünk, mint az 
elmúlt esztendőkben. Egyik-másik 
tanszéken úgyszólván alig vtin doku
mentációs, kísérleti, vagv model-
anvag, e lvét-e akad csak egy-két 
gép. berendezés, igen sok esetben 
azok sem korszerűek. 

A bányászati felsőoktatás részben 
Miskolcon, részben Sopronban fo-
lvik. A megosztottság hátrányai t 
Miskolc és Sopron tökéletes együtt
működésével lehet el tüntetni , első
sorban azáltal, hogy a soproni szak
oktatás az alaptárgyi oktatás felé 
megmutatja, feltária a szaktantár
gyak igényeit. Véleményem szerint 
a távolság ebben nem jelenthet 
akadályt, persze csak akkor, ha a 
műszaki felsőoktatásunk eme fontos 
ága nem küzdene a kellő közlekedé
si eszköz hiányával. 

Meggvőződésem, hogy az új tan
évben ismét előbbre fogunk lépni 
a bányászati és földmérési oktatás 
területén a legfontosabb kérdések
ben: s politikai oktatásban, a hsza-
és szakmaszeretetre való nevelésben, 
a szakmai színvonal emelésében, a 
tanszékek ellátottságának korszerű
sítésében, valamint a két részletben 
folyó oktatás kapcsolatának szoro
sabbá tételében. 

Egy hét Tiszapalkonyán 
Hamar eltelt a viM-

gaidőszak és elérhetett 
az idő, amikor elindul
hattunk dolgozni a ti-
szapalkonyan. erőmű 
építéséhez. 

Nagy örömmel vet
tük tudomásul azt a 
hírt. hogy mi, koreai 
öszöndíjas hallgatók, 
részt vehettünk a test
véri Magyarország szo
cialista építésében. 

Miután vége volt a 
vizsgáknak, azonnal 
készül'ünk a munkára. 
Amikor munkahelyünk-
re érkeztünk, már ja
vában folyt az építke
zés. Mindmnyinnk szá
mára elragadtató él
ményt nyújtott a meg-
kezdet munka hátai' 
mis méreteinek meg
pillantása. Az emberek 
úgy fogadtak bennün-
ket, mint saját testvé
reiket. Ugy éreztük mi
aunkat, mintha otthon 
lennénk. 

Megkezdődött a mun

ka. Munkaiközben gyak
ran emlékeztünk az 
épülő Komlóm, Kazinc
barcikára, ahol a sike
res munkatel jcsi1 és után 
megkaptuk a győzelem 

ságot nem ismerve, oly 
szívesen kezdtünk dol
gozni, mintha csak sa
ját hazánkat épiteltük 
volna. Igaz, hogy vm 
voltunk sokan, mégis 

ívmeai iiaugti.OiiiK 
zászlaját. 

Az a vágy, hogy meg
szilárdítsuk a népek 
közötti örök barátságot, 
megvédjük a békét és 
felépí'sük a szocializ
must, mindig több erőt 
adott nekünk. Fáradt-

örülünk, hogy ha kis
mértékben is, de annál 
nagyobb lelkcscdés'cl 
s< githettük a mngyar 
dolgozó népei szebb jö
vőjének épí ésében. 

KIM-JAXG-mV 
III. éves kohász. 

Ülést tartott az egyetemi pártbizottság 
Az egyetemi pártbizottság augusztus 30-án ülést tartott . Napiren

den személyi kérdések szerepeltek. A végrehajtóbizottság kérte Vojtilla 
Rudolf és Kiss József elvtársak felni entését a pártbizottságból, mivel es
ti egyetemi tanulmányaikat befejezték és megváltak az egyetemtől. He
lyettük Simon Sándor és Horváth Aurél docens elvtársakat kooptálta 
a pártbizottság. 

A pártbizottság visszahívta a végrehajtóbizottságból Iván Tibor 
és Róka Péter elvtársakat, s őket a DISZ-szervczetben végzendő mun
kával bízta meg. 

A pártbizottság tárgyalta Csé pányi Sándor elvtársnak, a pártbi
zottság t i tkárának felmentési kérését . Csépányi elvtárs kérését azzal in
dokolta, hogy az egyetem elvégzése után közvetlenül t i tkári funkcióba 
kerülve nem tudta szakmai továbbképzését kellően biztosítani, s a jövő
ben szeretne pótolni ezeket a hiányokat . 

A pártbizottság indokoltnak látta Csépányi elvtárs kérését, fel
mentet te titkári funkciója alól, s végrehajtóbizottsági tagságát megerő
sítve kérte további odaadó tevékenységét a pártszervezetben. A pártbi
zottság, új t i tkárául Simon Sándor e lvtársa t választotta meg. 

Simon elvtárs egyetemünk vaskohászati tanszékének docense, a 
műszaki tudományok kandidátusa. 

A katonai tábor tapasztalatai 
ALIG SZŰNT MEG az évvégi 

vizsgák okozta feszültség, egyete
münk I. és II. éves hallgatói újabb 
komoly erőpróba teljesítésére in
dultak. Néphadseregünk tisztjei és 
tiszthelyettesei gondos előkészülés 
után, szeretettel várták és harminc 
napon keresztül nevelték, tanítot
ták,- gyakorlati katonai ismeretek
kel felfegyverezték hallgatóinkar. 
A nyárnak ez a harminc napjn 
egyetemünk hallgatóit igen ko
moly szellemi és fizikai feladatok 
ele állította, amelyek velejárói a 
katonai szolgálatnak. 

Különösen új volt a katonai élet, 
a katonás fegyelem I. éveseinknek, 
akik először érezhették nehézségét 
és sz.éreéaét a katonai szolgálat
nak. II. éves rnllcatóink. akik már 
tavaly részegei voltak egy nyári 
gyakorlatnak, kellő tapasztalattal 
és ismeretekké' indultak útnak. 

ÖSSZEHASONLÍTVA a tavalvi 
és ez évi nyári gvakorlatolcsit, mog-
ál 'apíthatjuk, hogy hallgatóink 
eI5tt most nagyobb, szélcskörübh 
követelmények álltak. Nemcsak az 
egyetemen tanult anyag gyakorla
ti végrehajtását sajátí tották el. ha
nem egész sor új ismeretet tanul
tak meg. Annak ellenére, hney az 
idén nagyobbak voltak a követei-
mények. hallgatóink azoknak tel
jes egészében eleget tettek. Érdek
lődésük bíirminr nanon keresztül 
nem csökkent, tanultak és gyako
roltak, hogy tökéletesítsék katonai 
ismereteidet. Különösen nagv vott 
aa érdeklődet a tüzérségi lövésszék 
gyakorlati végrehajtása iránt, mely 
eddig csak a nyári gyakorlatokon 
volt lehetséges. 

Egy rövid cikkben nem lehet 
felsorolni azon halleatók neve-t. 
kik az élenjárók között is a legiob-
bak voltak. Hiszen hallgatóink 
többsége roegfoaadta Nasv Miklós 
elvtársnak, a párt-vb. szervező tit
ká rának búcsúztató s z a v a t é s va
lóban öregbítették egyetemünk jó 

hírét, becsülettel teljesítették köte
lességeiket. 

-E FEL KELL HÍVNOM a fi
gyelmet az előforduló hibákra és 
hiányosságokra. Legnagyobb hiba 
volt, hogy hallgatóink a katonás 
magatar tás terén ne érték el a 
kitűzött célt. 
Egyetemünk jó hírnevét csorbítot
ták Salamon és Sziszár hallgatók, 
akik az illemtan legelemibb sza
bályairól is megfeledkeztek. Tóth 
Győző és Koos László hallgatók, 
akik egyetemistához neim méltó 
módon összevesztek. Ezeket a 
hibákat feltétlen ki kell küszöböl
ni, a Párt és DISZ szervezeteink
nek feltétlenül oda kell hatni, hogy 
ilyen hibák a következő évben ne 
forduljanak elo\ 

A NYÁRT GYAKORLAT elérte 
célját. • Hallgatóink megszerezték 
azokat az ismereteket, melyek le
hetővé teszik a következő tanév
ben a sikeres és eredményes to
vábbtanulást . 

E sorokon keresztül köszöntöm 
új elsőéves hallgatóinkat és kívá
nom, hogy munkájukkal úgy szak
mai, mint katonai ismeretek terén 
az idősebb évfolyamok tapasztala
tai és jó példáj alapján még na
gyobb hírnevet és elismerést sze
rezzenek egyetemünknek. 

UJ TANÉVET KEZDÜNK MEG. 
Hallgatóink több tapasztalattal 
rendelkeznek, nagyobb feladatokat 
kell megoldaniuk. A magasabb kö
vetelmények teljesítését elősegítet
te egyetemünk vezetősége, mikor 
biztosította a Katonai Tanszék ré
szére a t t rap lőtér berendezését, 
ahol hallgatóink az elméletet a va
lóságot megközelítő viszonyok mel
lett gyakorlatban gyümölcsöz; érni 
t ud j ák 

Egvet tmünk ifiúságának kívá
nok a Katonai Tanszék nevében 
az új tanévben sok sikert és jó 
eredménveket. 

WAGNER RUDOLF fhdjy. 

Országunk tervgazdálkodásának 
iparfejlesztési célkitűzései a felsza-
badulás után indokolttá tettek ú.i 
műszaki egyetem létesítését. Célszerű
nek lászott, hogy az új egyetemet 
a borsiodi iparvidékre telepítsék, 
azért is, mert az ipari szempontokon 
felül kulturális központot is jelen
tett az új műszaki egyetem az or
szág második legnagyobb városában. 

A miskolci Nehézipalri Műszaki 
Egyetemen az oktatás 1949 szeptem
ber 18-án indult meg. egyelőre ide
iglenesen a miskolci volt Fráter-gim
náziumban. Egyetemünk éleiében az 
első évek után némi hizonytnlanság 
mutatkozott. Egyes körökben ko
moly formában felvételiek a kér
dést, hogy szükség van-e erre nz 
egyetemre, igen, vagv nem? Ezt a 
bizonytalanságot Pártunk Központi 
Vezetőségérrk ha'ározata, amely az 
elmnlt tanévben .jött létre. végleg 
eloszlatta, mert határozottan ki
mondta, hogy egye'emünkre szük-
séq van és az építkezéseket be fog
ják fejezni. 

Egyetemünk építésének 
története 

röviden az alábbiakban 
össze: 

foglalható 

StytyetCrnimk {eílbdéúétöt ifa/iden 
Az egyetem építését 1950 májusá

ban kezdtek cl és a következő év
ben, 1951-ben a tanulmányi épülőt 
már készen állott, ugy hogy az 
19S1—52-M tanévben ebben az épü
letben már megindult az oktatás. 
Az 1952—58-na tanévben valamennyi 
tanszék kiköltözöt.íi az ideiglenesen 
igénybevett Fráter-gimnáziumból nz 
egyetem területére. Sok tanszék már 
végleges helyét elfoglalhatta az u.i 
épületoktai . Az egyetem építkezése 
közben tovább folyt és 195.1-ban va
lamennyi ma meglévő épület elké
szül t A következő évben, 1951-ben 
az építkezés üteme nagymértékben 
lelassult, uj épületrészek nem ké . 
szüllek el, csak belső építkezések 
folytak. 1955-ben a Politikai Bizott
ság határozata nyomán felépült az 
erőmű kazánrészlege és megkezdö-

Rohammunka 1950-ben. 

dött az épületek vakolása, folyamat, 
ban vannak a tereprendezési mun
kálatok is. 

Az egyetem építéséből társadalmi 
munka formájában hallgatóságunk 
is kivette a részét. Mindjárt 1950-
ben, az építkezés megkezdésekor 
egyetemünk Ifjúsága nagyszabású 
n.hammunkával segítette az épiike-
zésf. 1953-ban utut épített ugyan-
csak társadalmi munkában az egyete
mi ifjúság, majd az elmnlt tanév, 
ben a sportpálya építkezését kezdte 
meg, amelynek befejezésnél hallja. 
tóink lelkes áldozatkészségére i s 
számítunk. 

Az építkezés bősi korszakában ki
emelkedő esemény volt egyetemünk 
életében, hogy a Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsa 1952 március 
8-án egyetemünket Rákosi Mátyás 
elvtársról, a Magyar Dolgozók Párt
ja Központi Vezetőségének első tit
káráról nevezte eL 

Egyetemünk oktatásának alapelve 
kezdettől fogva a kis egységeiben 
való intienziv oktatás volt. Ezt az 
oktatási formát, mint tapasztalat 
szerint a legeredményesebbet, egye
temünk vezetősége a jövőben is meg 
szándékozik tar tani . Ezen formán 
belül az évek folyamán az oktatás 
menetében voltak bizonyos egyen
lő: lenségek. Az 1949—50-es tanévben 
az oktatást bizonyos mértékű túl
terhelés jellemezte. 1951 óta a tan-
tervek gyakran változtak, ezért nem 
alakulhatott ki stabil tanterv. Eb-
ixn «, taoévbea ez a probléma is 

megoldódik a most kialakuló végle
ges tantervekkel. 

Számos Kossuth-díjas 
professzorunk van 

Egyetemünk okúatói az elmúlt 
években az oktatás mellett értékes 
kutató és tudományos munkát is 
végeztek. Egyetemünknek számos 
Kossuth-díjas professzora van, van
nak közöt'iiik akadémikusok, doktori 
és kandidátusi tudományos fokozat
u l rendelkezők. Ezen felül kormány
zatunk egyetemünk több okiaóját 
kitüntetésben részesítette. Évente je
lennek meg professzoraink tollából 
országosan, sőt azon túl is ismert tu
dományos könyvek, értekezések. 
Tanszékeinken értékes kutatómunka 
folyik. A környező gyárak gyakran 

keresik fel szaktanácsért tanszékein
ket. 

Mozink problémája 
is mesoldódik 

A tudományos munka mellett egye
temünk a kulturális- és sportmun
kából is kiveszi részét. Egyetemünk 
ének- és tánccsoportja az elmnlt 
években országos versenyeken vert 
részt és gyakran szerepelt Miskolc 
város közönsége előtt. Van klubunk. 
de. a mozink problémája ezideig 
mcgoldat'an, de reméljük, rövidesen 
ez a probléma is megoldódik. 

Az rgyoítemi Haladás sportegye
sületnek kiváló szakosztályai mű
ködnek. Kézilabda csapa'unk az el
múlt évben az NB Tl-es bajnokság
ban veft részt. Megyei viszonylat
ban kiváló úszóink és atlétáink van
nak, közöttük olyan is, aki nemzet
közi versenyen szerepelt. 

összefoglalva elmondhatjuk, hogy 
megyénk politikai, kuV urális és 

sportéletében egyetemünknek fontos 
szerepe van.' 

Zászlóátadas. 
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REPÜLŐ VAGON 
A ZÖId m e z ő n hatalmas he

likopter áll, amely messziről villa
moskocsira emlékeztet. Egyébként 
ugyanígy repülő autóbusznak, is 
nézhetnénk. 

Sz. G. Brovcev pilóta ismertetett 
meg az új>tipusú helikopterrel. Föl
mentünk a vaslépcsön, egyenesen a 
világos, tágas, kényelmes pilótafül
kébe. A fülke elülső része üvegből 
volt, s ezen kérésziül kitűnően le
hetett látni a vidéket. A fülkében 
sok műszert láttam. 

— Ez a helikopter a legnagyobb 
a világon, — mondta a pilóta. 
Két motorja egymás mögött helyez
kedik el, a gép elülső és a hátulsó 
részén. Ezek forgatják a hatalmas 
légcsavarokat, amelyek felemelik a 
gépet. Ez a kétmotoros helikopter 
rendkívül előnyös tulajdonságokkal 
rendelkezik, roppant teherbíró és 
nagy magasságokba! tud felemel
kedni. 

A pilótafülkéből átmentünk a rá
diósfülkébe, majd az első motor fül
kéjébe, s innen egy nagy, tágas 
helyiségbe jutottunk, az utas- illet
ve'teherszállító szakaszba. 

— Ha felállítjuk a székeket, — 
mondta a pilóta, — tnbbiucat W/Oí 
is kényelmesen elfér itt. Teherszál-
Üiás esetén személykocsikat, téher-
áii'ókat és más gépeket is elhelyez
hetünk ebben a részben. 

V é f i i g m e i U t i n k a hatalmas 
helyiségen és benéztünk a, második 
motorfülkébe. A második motort a 
gép toronyszerűén kimagasodó ge
rincére szerelték így mindkét lég
csavar más-más síkban forog és 
nem akadályozza egymást. 

— Miféle érdekes lépcső ez itt a 
hátsó részen? — kérdeztem. 

— Ez a helikopter „kapuja", ezen 
keresztül jutnak a gépek, stb. a 
teherszállító-fülke belsejébe. 

A pilóta elfordMott egy kart, mire 
a széles lépcső automatikusan le
ereszkedett a földre. 

Ez a. lépcsősor olyan különleges 
szerkezet,, hogy gépek is járhatnak 
rajta, 

Tbbb személyautó gördült egymás
után a helikopter belsejébe. A pi
lóta jelt adott, elfoglalta helyét a 
pilótafülkében. Mellette egy másik 
pilóta is üit. 

.. — .Indulás! — adta ki az utasi-
i ÍH Brovcev. 

4 l é g c s a v a r o k hatalmas 
lapátját egyszerre megelevenedtek 
és a súlyos gép simán elvált a föld
től. 

függőlegesen emelkedtünk fel
felé. A pilóta egyetlen mozdulatára 
azonban a gép síkrepülésbe tért át, 
akárcsak egy rendes repülőgép. A 
„repülő garázs" most már egy te-
herszalliíó repülőgép gyormsdgávm 
haladt elöre-

Sz. G. Brovcev elmagyarázta, mi
lyen nagy jövője van ennek a gép
nek. Tervezői nagy feladatot oldot
tak meg. 

Amikor nagy magasságban vol
tunk a föld felett, felmerült ben
nem a gondolat; mi történne ezzel 
a liatalmas géppel, az üzemanyag
gal és a teherrel, ha az egyik mo
tor „megbokrosodna". Hiszen a he
likopternek nincs szárnya, nem tud 
még a földre ereszkedni sem. 

A pilóta megnyugtatóit. 
— Esek a helikopterek egy mo

torral is remiinek, ha. a másik le
áll. Automatikusam lehet az egyik 
motorról átkapcsolni a másikra. 

Sót, mi több: még ha mindkét mo
tor fel is mondja a szolgálatot; ak
kor sem zuhan le a gép: a két lég
csavart a légáramlat működteti és a 
helikopter úgy ér a földre, mint a 
repülőgép. 

Brovcev megfordította az irányító-
kart és a helikopter lassan, egé
szén függőlegesen a földre ereszke
dett. Hátul gyorsan lebocsátoUák o. 
lépcsőt és az autók egymásuitán 
hagyták el a „repülő garázst". 

Ez a nagyteherbírású 
helikopter a közlekedés új fajtájá
nak előhírnöke, még teherbíróbb 
„repülő vagonok" elődje. 

Mi is ott voltunk 
Éjjel még esett az 

eső, de mikorra a kis 
„vicinális" berobogott a 
Tiszapalkonyai Hőerő
mű telep vasúti megál
lójába, már a felhők 
mögül a nap is előbújt. 
hogy sugaraival ő üd
vözölje először a telep
re érkezett új munka
erőket. Juláus 25-e volt 
— hétfő. — A rounki. 
ilyenkor fél kilenckoi 
indul, így volt .időn 
először megismerkedő" 
a telep •éjjeliőreivel 
akik minden 50 méte 
ren megállítottak, hog 
mit keresek a telepen 
ilyen kora reggel. A te
lepen az élet 8—fél 9-ko: 
kezdődik. A vállala1 

dolgozói nagyon szívó 
lyesen fogadtak, külö 
nősen Szabó József elv 
társ, a 29/2 ü t . és Vas 
útépítő Vállalat fő
mérnöke. Elmondotta, 
hogy dolgoztak már a 
vállalatnál diákok és 
nagyőri meg volt elé
gedve velük 

Én is Ígéretet tettem 
a brigádunk nevében, 
hogy ugy dolgozunk, 
ahogyan azt elvárja tő
lünk a Párt, a dolgozó 
népünk és nem utolsó 
sorban a „,mi egyete
münk" ' 

Heten dolgoztunk egy 
brigádban. Brigádunk 
teljesítményé az első tíz 
napon 142 százalék. 

A Jt-ik tíz napon még 

jobban dolgoztunk, nem 
egyszer mondta Benke 
Balázs sztahanovista 
munkavezető, hogy ha 
így dolgozunk, sztaha
novistákat nevelnek be
lőlünk. Nem egyszer 
kétséfflievonták telje-

kaidő alatt mindössze 
négyszer fordult elő, 
hogy reggel 6 óraior 
tudtuk a munkát meg
kezdeni és a többi na
pokon pedig fél hét 
órakor, mert még a 
!"nnlf-vezető -em tudta 

Szabó Géza Varga János Bula 
János, Szabó Sándor, Leleszi Jó
zsef a tiszapalkonyai építkezés

nél. 

sitményümket, amely 
megingatta úgy munka
kedvünket, mint a ve
zetőnk iránti jóhisze
műségünket. Kartonja
ink leblokkolásával tud
tuk csak bebizonyítani, 
hogy mi, diákok is tu
dunk kiválóan dotstozni. 
Átlagteljesítményünk 
136 százalék volt. Na
gyon szerettünk i t t dol
gozni, egy dolog azon
ban nem tetszett senki
nek: a munka szerve
zetlensége. 

Az egy hónapi mun-

6 órakor, hogy mit fog 
dolgoztatni. 

Mindezektől a hibák 
tói eltekintve, azt gon 
dolom, mégiscsak segí 
'tettünk, gyorsítöttkik 
erőművünk mielőbbi fel 
építését. Köszönetet 
kell, hogy mondjunk 
Szabó József főmérnök 
elvtársnak, aki mindig 
segítségünkre volt a 
vállalatnál előforduló 
hibák, panaszok és ké
rések orvoslásáhan. 

Szabó Géza 
TV. e. gmh 

Üdvözöljük kedves olvasóinkat, 
A Mi Egyetemünk szeptember else
jétől megjelenik Kérjük az előfize

tési díjakat saerkeszióségünkbe el
juttatni szíveskedjenek. 

IOFOKI LE 
A ható erősen félrebillent és 
"• egy hatalmas hul lám felcsa

pott a fedélzetre, a Beloiannisz mo
toroshajó fedélzetére, amikor Ba
dacsonyból Siófok felé tartott. Az 
emberek ijedten menekültek a ha
jó másik oldalára, hátha ott nyu
godtabbak a körülmények. Majd 
valaki elkiáltotta magát : „Matró
zok a fedélzetre!" Nem ok nélkül, 
mert egy elszánt ember, aki Bada
csonyban sok Kéknyelűt fogyasz
tott, bele akart ugrani a Balaton 
közepébe, mondván, hogy a nagy 
•viharban a hajó előbb-utóbb úgy 
is felborul. Néhány matróz rögtön 
ott termet t és egy veder jó hideg 
vízael kijózanította az elszánt vál
lalkozót. Szó se róla, a vihar a ha
talmas hajót alaposan megtáncol
tat ta , az utasok idegeit pedig erő
sen próbára tette. Ennek ellenére a 
Beloiannisz épségben kötött ki Sió
fokon, fedélzetén 600 egynéhány 
kirándulóval. Sokan megfogadták, 
hogy többé hajóra nem szállnak. 

A z emlékezetes badacsonyi ki-
" rándulás után még sokáig 

rossz idő volt. A Balaton zúgotr, 
morajlott, tengerre is beillő hullá
mokat vert. A strandok kihaltak 
voltak, a kikötőben csónakok félig 
vízzel megtelve, vitorlások felbo
rulva, elhagyatva úsztak a víz fel
színén. Mi a Fővárosi Tanács Üdü
lőjében laktunk, ahol az emberek 
legfőbb tevékenysége ebben az 
időben az alvás volt. Aminek az 
volt a következménye, hogy regge
liről sokan elkéstek, így vitatkoz
ni lehetett a konyha személyzeté
vel, hogy jár-e még reggeli, vagy 
sem. Az ilyen viták, egyesek sze
rint , élénkítették az üdülő egyhan
gú életét. 

A z üdülök másik fontos tevé-
"• kenysége: zarándoklás a ba

rométerhez. Siófokon ugyanis van 
egy nyilvános barométer, melyet 

L,L, ni időszakban nagyon sok opti
mista üdülő felkeresett, remény
kedve, hogy hátha jobbra fordul az 
id -). Mi is felkerestük egy reggel 
a mindenható barométert , s azt 
olvastuk le róla, hogy a következő 
napra jégeső, vagy havazás várha
tó, erős északi széllel. Ezután ha
zamentünk és megebédeltünk. 

Délutáni szórakozásunk a zenei 
totózás volt, ahol 12 találat esetén 
egy nagy tortát, lehetett nyerni. Ez
zel kapcsolatban sohasem felejtem 
el a velem szembenülő nénit, aki 
bámulatos zenei jártasságáról tett 
tanúbizonyságot. Az egyik szám 
Erkel: Hunyadi L. c. operájának 
egyiik áriája volt. A néni már az 
első ütemek után diadalmasan fel
nézett, szeme csillogott, magabizto
san súgta oda környezetének, hogy 
ez a szám Liszt: XVII. magyar rap-
szódiájának a második része. 

Uzsonna után az üdülő lakossága 
szétszéledt. Voltak, akik olvasták, 
sakkoztak, kár tyáztak vágy alud
tak tovább, mások ping-pongoztak, 
tekéztek. vagy a badacsonyi kirán
dulás részleteit tárgyalgatták. 

\ ^ acsora közben egy nagyon 
ügyes felszolgálónő művésze

tén csodálkozhattunk, aki 18 tá
nyér ételt egyszerre vitt a konyhá
ból az asztalokhoz és mindenki elé 
letette a maga adagját. Becsületé
re legyen mondva, hogy amíg mi 
ott voltunk, senkit le nem öntött 
és egyetlen tányért sem tört össze 
Vacsora u tán tánc . újságolvasás 
beszélgetés, levélírás, különleges 
ismeretségek kötése képezték szó
rakozásunkat, akinek pedig túlne-
héz volt a pénztárcája, az úgy 
könnyített rajta, hogy elment a 
Tünde, a Balaton, a Matrózcsárda 
vagy a Fogas elnevezésű zenés szó
rakozóhelyekre. 

Hosszú várakozás után a makacs 
barométer végre megmozdult. 
Emelkedni kezdett: Ennek követ

keztében másnap felragyogott. a 
várva vár t nap. A Balaton meg
nyugodott, felszíne sima lett, színe 
is megváltozott. A part benépesüli 
az üdülők vidám seregével, akik 
jó munkájuk jutalmaképpen most 
már maradék nélkül élvezhettél? 
a Balaton szépségeit, Kezdődhetevt 
a fürdés, csónakázás, vitorlázás és 
napozás. A víz nagyon kellemes 
volt. a jó idő hatására naponként 
1 fokkal emelkedett a hőmérsék
lete. 

[Megindult újra a hajóforgalom 
L " Egy szép napon mi is átha

józtunk Tihanyba a ..Beloiannisz'' 
fedélzeten. Az út nagyszerű volt. 
hajónkat sirályok röpködték körűi 
és ügyesen kapták el a feléjük do
bott kenyérda-rabkákat. 

Tihanyban megnéztük a tihanyi 
apátság alapítólevelét, a tihanyi 
templomot, melyet I. Endre 1063-
ban építtetett , így legrégibb törté
nelmi emlékeink közé tartozik. 
Kipróbáltuk a tihanyi visszhangot, 
egy tihanyi „bennszülött" szájából 
meghallgattuk a balatoni kecske
körmök történetét, néhány kecske
körmöt tet tünk a zsebünkbe és 
visszahajóztunk Siófokra. Még né
hány napig élvezhettük a Balaton 
szépségeit és máris eljött a búcsú
zás pillanata. 

IV agyon jól éreztük magunkat 
Siófokon és biztosan jól érez

ték magukat Egyetemünk többi 
dolgozói és oktatói is, akik a szak
szervezeti üdülés keretében nem 
Siófokon, hanem az ország vala
mely más üdülőhelyén pihentek. 
Szellemileg felfrissülve, emlékek
ben meggazdagodva tértünk vissza 
Miskolcra, hogy még jobban és 
alaposabban oktathassuk a jövő 
mérnökeit , a rájuk váró feladatok 
megoldására. 

riin.ni — Z,udvi(j 

Sportpályánk építésének eddigi eredményei 
és a bátralevíí leiadatok 

Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap 
sportpályát építünk! 

Ügyeitemünk ií'jusága tavasszal fogott hozzá a már eddig is igen 
-1-1 értékes eredményeket felmutató sportpályaépitási munkákhoz. Mi

alat t földet kubikoltak, terepet egyengettek a pályák számára, az építő 
vállalat dolgozói elkészítették a nagy vizvezető árkot, a hideg-meleg víz
zel rendelkező csinos sportöltözőt és hozzákezdtek egy lépcsős lelátó épí
tésének előkészítéséhez is. , 

A z idei esős időjárás sokszor húzta keresztül számításainkat. Ennek 
köszönhető, hogy az elvállalt munka a nyár végére nem fejeződ, 

hetetfc be. A kedvezőtlen körülmények ellenére mégis örömmel állapitha
tom meg, a terviek szerint szükséges munkák kétharmada elkészült. 
Egyetlen egy csákányvágás, egyetlen egy talics'ka föld elhordása nem tö r . 
tént hiába. A nagy vízlevezető árok és a csatlakozó szivárgórendszer ki* 
állta a vizpróbát. A mindenki előtt jól ismert mocsaraknak nyoma sincs 
már. A telepített facsemeték kizöldültek és a sportra ideális környezet ki
alakulását engedik sejteni. Sport u tán nem kell már közel egy kilomé
tert gyalogolni a kollégiumok fürdőihez, mert az öltöző ot't a helyszínen 
biztosítja a tisztálkodást. 

f^supán maga a pálya szomorkodik még régi, elhanyagolt állapotá-
^ ban. Hátralevő feladatunk megépíteni az összes salakpályákat. Lel . 

kes-, mindenki által szivesen vállalt munkával el lehet érni, hogy e g y -
másfél hónap alatt (mintegy 9—10 munkanap) minden munkát befejezne, 
tünk. | 

ITgyetemünk labdarugó csapata oly hosszú idő után újra itthon sze-
retné játszani bajnoki mérkőzéseit. Ezért a r ra van szükség, hogy a 

csütörtöki, pénteki és szombati munkanapokon legalább a labdarugóvá, 
lyát elkészítsük. A hazai pályát oly régen nélkülöző csapatunk és a pá
lya építését szivén viselő minden munkatársam nevében számítok az if
júság megértésére ós lelkes munkájára. 

IBOS IVÁN adjunktus. 

A Déryné Színház előadása 
„Adj a tó tnak szállást, k iver a házadból." Régi magyar köznj.onct4s. 

soüszor bebizonyította igazságát. A Déryné Színházban augusztus 27-én 
bemuta tás ra kerül t Párizsi vendég című zenés vígjátéka is erről tett 
tanúságot. 

Mária Terézia bécsi világa elevenedik meg a színpadon. Koltay 
alispán feleségével. Adelaiddal és húgával. Erzsikével Bécsben él. En
nek a magyar családnak sok viszontagságon és bonyodalmon keresztül 
kell megtanulnia , hogy hű maradjon hazájához és hazája szokásai* 
hoz. Thusnelda bárónő — Adelaid nagynénje — Páriszból Bécsbe é r , 
kezik Koltayékhoz. Kezébe akar ja venni a család sorsának intézéséti 
Mindenki t német életre, német d iva t ra szeretne szoktatni. Olyan hely
zeteket teremt, hogy a Koltay házaspár összevesz, a fiatal szerelmesek 
féltékenyek lesznek. Félreértés félreértést szül. már -már győzedelmes
kedik Thusnelda. A sok bonyodalom közepette azonban az is kiderül, 
hogy Thusnelda minden lépésével saját céljait akarja elérni. E r ő s szö
vetségre van szükség, hogy kiderüljön Thusnelda hamissága. A két 
szerelmespár — Erzsike. Várközy, Bandi az inas és Babett a komoma, 
Koltayval együtt öszefognak és nagyszerű fordulattal leleplezik ThuS-
neldát. A pórul jár t bárónő eltávozik a bécsi házból. Koltayék pedig 
hazajönnek Magyarországra, magyar földön, magyar szokásokhoz 
hűen élnek. A darabban élénk muzsika, fordulatos vidám ieienetek 
vált ják egymást. 

Uj színészek muta tkoznak be a Párizsi vendég előadásában. A.PécS« 
ró! színházunkhoz szerződött Fa t aün Mar ianne és Szűcs Iván Erzsi
két, illetve Várközi grófot alakít ja . 

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 
Fúróvezető persely üvegből 

Eddig furóperselyek számára edzhe-
tő ötvözött acélt használtak. A külöu-
böző fémmiegmunkáló üzemek igen 
nagy mennyiségben használnak furó-
perselyeket és e drága acél megtaka
rítása érdekében javasolja az újító, 
hogy a jövőben a furóperselyokct kü
lönböző szabványos meretekben üveg
ből állítsák elő. Az ilyen perselyt 
üveghői lehetne sajtolni, köszörülni 

és különleges kittel a furólapba ra
gasztani. A persely palástját durvára 
kell köszörülni, hogy a kitt jobban 
tapadjon. A kitt nagyohbarányú fel
melegedés alkalmával ismét meglá
gyul, tehát az iiveg furóperselyek oae. 
réje mindig lehetséges \ futópersely 
anyagául kemény üveget kell hasz
nálni. 

Alumínium védőruha a kohászok számára 
Lengyelországban új kásos anyagból készül, mutatja, hogy az alu-

tipusú védőruhákat ké- de kéttized milliméter miniumréteggel be-- ont 
szitenek a kohászok aluminiumrétrggel von- mmikaruha nagymér

tékben védi a kohászok 
számára. A ruha a szo- iák be. A gyakorlat azt egészségét. 

A nap mágneses mezői és a naptevékenység 
Már régóta ismerete-, hogy a nap fotoszférájának tevéken? égi (fol. 

tok, fáklyák, kitörések) és több geofizikai jelenség (földmágnesség, sarki 
fenj. rádiófédingek stb.) között határozott összefüggés mutatkozik. Nagy 
gyakorlati jelentőségű volna ezért, ha a fotoszféra erősebb tevékenysé
gét előre lehetne megjósolni. Legújabban kiderült, hogy a fotoszféra mág-
neses terének állandó mérésével ilyen jóslatok lehetségesek tesznek. 

Babcook 1953 óta uj berendezést használt, amellyel áttekintést tehet 
kapni a mágnegsógnek az egész napkorongon való eloszlásáról, A foto. 
szféra nagy-tevékenységű helyei mindig egybeesnek erősebb mágneses 
mezőkkel, de ennek a fordítottja nem mindig áll: erő? mágneses mezők 
lehetnek a fotoszféra nyugodt helyein is. De bizonyos idő múlva, néha 
egy egész naprotációval később, az ilyen helyeken i's erős naptevékenység 
indul meg. 

Tehát az erős fotoszféra-tevékenység helyei: megelőzi az erősebb mág
neses mezők fellépése és igy ezek megfigyelésével meg lehet jósolni a jö . 
vendő naptevékenység helyeit és hozzávetőlegesen a bekövetkezési ide
jét is. 

Hivatalos totónyeremények 
A sportfogadások 1955 évi augusztus 28-i 

35 heti fordulójában 490 12 találatos egyen
kint 1425 forintot 7428 II találatos egyen-
kint 78.75 forintot és 52.231 '0 'alálatos 
egyenkint 15 forintot nyert 

Á 33 34 és 35 fogadási hetei magéba Ipg-
laló. tizedik vigaszdíjas időszakra eső 
1.021.609 forintos vigaszdíjalapot a 34 fo
gadási hét 9 találatos szeivényoszlopai kö
zött osztották fel. A vigaszdíjra jogosult 
íippszelvényosztopok száma 7813 darab. 
Egy-egy vigaszdíjas Hot>szelvéiw«*''Mír« 1WI 
forinf nvp«-pTi-"-
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Erősítsük kapcsolatainkat 
megyénk üzemeivel 

I r t a : GYÁNI K A R O L Y tanársegéd. 

A felszabadulás után a magyar 
ipar és azon belül a gépipar is, 
rohamosan fejlődött, aminek követ
keztében hazánk ipari ország lett. 
Gyár tmánya ink kerese t t c ikkekké 
valtak a nemzetközi piacokon is. 
Uj iparágak a lakul tak és új gyár t 
mányok egész sorá t áll í t juk elő, 
amelyeket felszabadulás előt t egy
ál ta lán nem gyár to t tunk. Büszkék 
lehetünk szerszámgépiparunkra , 
amely jelenleg 20—30 t ípusú szer
számgépet állít élő, míg 1945. előtt 
magyar szerszámgépiparról n e m is 
beszélhettünk. 

Sikereink mellet t n e m szabad el
felejteni ipa runk komoly hibáit, 
amelyek jelenleg gátolják további 
fejlődésünket. Ha összehasonlí t juk 
gyár tmánya inka t a külföldön gyár
tott hasonló t ípusokkal , az t tapasz
taljuk, hogy sok esetben e lavul tak , 
nem eléggé korszerűek. Ennek az 
az oka, hogy tervező mérnöke ink 
n e m törekedtek megfelelő mér ték 
ben a konst rukciók korszerűsí tésére 
és új , modern t ípusok megtervezé
sére . 

De nemcsak a kons t rukcióknál , 
h a n e m a gyár tásná l i s sok a hiba. 
Expor t t e rme lésünk terén sok a mi 
nőségi reklamáció . Ez a tény rossz 
h í rneve t szerez a magyar ipa rnak 
és a r r a muta t , hogy vá l la la ta inknál 
n e m megfelelő a technológiai kul 
túra, a műszaki fegyelem. Gyár t á s 
technológiánk műszaki sz ínvonala 
alacsony, n e m korszerű. Üzemi vo
nalon elsősorban technológus mér 
nöke inkre vá r a feladat, hogy eze
ket a h iányosságokat felszámolják. 

P á r t u n k és k o r m á n y z a t u n k n e m 
rég hívta fel f igyelmünket ezekre 
a h ibákra , amelyekrő l jó, ha tud 
egyetemünk ifjúsága is, hogy kellő 
komolysággal és felelősségérzettel 
készüljenek h iva tásukra . Az egye
temi pár tbizot tság kezdeményezésé
re tanszékeink is résztvesznek a 
magyar ipar műszaki sz ínvonalának 
emelésében. Elsősorban hazánk ne
hézipari c en t rumában a borsodi üze
mek segítésébe kapcsolódunk be. Ez 
a vonal azért is fontos, mer t ben
nünket , egyetemi okta tókat is fele
lősség terhel . P á r t u n k Központi Ve
zetősége azt is megál lapí tot ta , hogy 
kutatóintézete ink és tudományos in
tézményeink sok esetben elszakad
tak az ipartól . Munká juk e redmé
nyeit n e m tudta kel lőképpen gyü
mölcsöztetni az ipar. Tanszékeink 
nagy része eddig is bekapcsolódott 
a borsodi üzemek munká jába és né
hány szép e redmény született is. A 
Mechanikai Technológia II. tanszék 
pl. egy különleges menetmetsző 
szerkezetet tervezet t és készí te t^ el 
a kazincbarcikai üzemek részére, 
ezenkívül a többi között számos 
generátor szórófejet készí tet t 

ugyancsak Kazincbarcika részére, 
amelyekkel hozzájárul tunk ahhoz, 
hogy a Hőerőmű ha tá r időre megin
dulhasson. 

Eddigi kapcsola ta inkat még szo
rosabbá és ha tha tósabbá szere tnénk 
fejleszteni. Az első lépések mái-
megtör tén tek ezen a téren. A közei
m ú l t b a n fe lkeres tük az üzemeket 
és rész tve t tünk azokon a termelési 
ér tekezle teken, ahol a gyár dolgo
zói műszaki fejlesztés kérdésé t t á r 
gyal ták meg. Egye temünk és a bor
sodi üzemek é le tében is először for
du l t elő, hogy üzemi ér tekezle teken 
egyetemi ok ta tók is résztvet tek. A 
gyárak vezetői és dolgozói meleg 
szeretet tel fogadtak bennünke t és 
hangozta t ták , hogy sokat v á r n a k a 
R. M. Műszaki Egyetemtől . Ezeken 
az é r tekez le teken megismer tük a 
gyárak problémáit , amelyek sürgő
sen megoldásra varrnak. 

A p rob lémák és megoldandó fel
ada tok sokré tűek ós k u t a t ó m u n k á 
val lehet megoldani . Nagyon sok 
szerszám- és készülék szerkesztési 
p rob lémával ta lá lkoztunk. V a n n a k 
hőkezelési kérdések , v a n n a k t>lyan 
esetek, amikor a marad i ság okozza 
a h ibák sorozatát . A Könnyűgép
gyárban ha l lo t t am a következő vé
leményt : ..Mindig jobb egy régi be 
vál t biztos módszer, min t egy is
mere t len és b izonyta lan ú j . " Ez 
a lap jában v é v e helyte len felfogás. 
Aki ilyet hangoztat , az eleve elzár
j a magá t minden fejlődési lehető
ségtől: 

Meg k e l emlékeznem egyete
m ü n k volt hal lgatóiról is. akikkel 
itt az üzemben, a t ankör i és a vizs
gákon va ló ta lá lkozás u t á n á ter
melés frontján ismét ta lá lkoztam, 
Juhász András , Klein Béla. Sümegi 
Lajos és Fischer Fe renc e lv tá r sak
ról, ak ik a Könnyűgépgyárban dol
goznak, ö r ö m m e l és megelégedés
sel ha l lga t t am komoly, szakszerű 
hozzászólásukat és beszámolójukat 
munká jukró l , javas la ta ikról . Ön
kén te lenü l is a r r a gondoltam, hogy 
a m i fiatal egye temünk ér tékes, jól 
felkészült s zakembereke t ad a ma
gyar ipa rnak és n e m volt h iábavaló 
az a munka , amit ok ta t á sukka l és 
nevelésükkel e l töl töt tünk. 

Megnyugta tó érzés volt számom
ra, hogy az üzem dolgozói és veze
tői világosan látják, hogy milyen 
feladatok v á r n a k rájuk az elkövet
kező időkben és ha mi is megadjuk 
a tő lünk te lhető segítséget az e re 
jüke t megha ladó problémák meg
oldásához, akkor biztosak lehe tünk 
benne , hogy fáradozásunkat s iker 
koronázza. 

Tanáraink ideológiai továbbképzésére 
új tanfolyam indul 

AZ ELMÚLT TANÉV végével be
fejezést nyer tek azok az ideológiai 
tanfolyamok, amelyeket két évvel 
ezelőtt szerveztünk meg az Okta
tásügyi Minisztér ium irányí tása 
mellett. Az idén új tanfolyamok 
indulnak meg igen gazdag és vál to
zatos anyaggal. így pl. szervezünk 
a párttörténeti tanfolyamon belül 
külön magyar pár t tö r téne t i tanfo
lyamot is, vagy pl. külön csoport
ban dolgozzuk fel a politikai gaz
daságtan alapforrását : Marx Tőké
tet. 

E TANFOLYAMOK szervezése 
során több bizottság beszélgetett el 
egyetemünk oktatóival az e lmúl t 
oktatás tapasztalatairól és arról , 
hogy ki milyen tanfolyamon kíván 
résztvenni. A bizottságok, amelyek 
munkájában tanári tes tületünk több 
tagja, köztük a két dékán, az 
egyetemi pártbizottság, a marxiz
mus-leninizmus tanszéknek és a z 

oktatási bizot tságnak a képviseld?* 

vettek részt, á l ta lános érdeklődést 
tapasztal tak az ideológiai ok ta t á s 
problémái. így a szervezés alat t álló 
tanfolyamok iránt is. Egye temünk 
oktatói mind részt k ívánnak venni 
ebben az okta tásban, ö r v e n d e t e s 
tény az is. hogy é lnek a miniszté
r ium által biztosított sokféle lehe
tőséggel: a pár t tö r téne t i , a poli t ikai 
gazdaságtani , a filozófiai tanfolya
mok mindegyikére akadt jelentkező, 
sőt egészen újszerű (pl. pedagógiai) 
tanfolyamok megindí tását is többen 
kívánták. 

ILYEN KÖRÜLMÉNYEK között 
megvan minden remény arra , hogy 
a jó lendület tel be indul t munka 
meghozza a gyümölcsét- okta tó ink 
ideológiai felkészültségének az emel
kedését. Ez pedig lehetővé teszi 
majd. hogy minden okta tónk ha t 
hatósabban közreműködjék hal lga
tóságunk eszmei-politikai nevelésé
ben. 

GASPAR GYULA 
tanszékvezető egyetemi t aná f t ' 

máris azt látom, hogy 
csakis odaadó, lelkiis
meretes munkával le
het eredményt elérni. 
Sok kezdeti nehézsé
get hell felszámolnom. 
így — mivel előző ta
nulmányaimban ábrá
zoló geometriát nem 
tanultam, különösen 
ennek a tárgynak az 
elsajátítása *elent ko

moly feladatot. Remé
lem, hogy megfeleld 
tanulás és példakidol
gozás után sikerül le-
küzdenem az indulás 
akadályait. Ugy ér
zem, sokat kell tanul
nom ahhoz, hogy bol
doguljak, de azon le
szek, amit magamra 
vállaltam — teljesí
tem," 

Az idő rökkáján hetekké fonódtak az évnyitó utáni napok. Fala
datokban t a l án az eddiginél is gazd agabb tanévet kezdtünk meg, s mun
kánkba m á r új sereg, az idei elsőévesek is belekapcsolódtak. 

Közülük szólal ta tunk meg h á r m a t , hogy saját szavaikkal mondják 
el, milyen érzésekkel léptek a nagy útra . a mérnöki hivatás, az alkotó 
élet pályájára. 

Barna, kéliszemű 
kislány Engli Klára, a 
G 105-ös tanulókör 
hallgatója. Vígkedé-
lyű, arcáról nem tű
nik el a mosoly, sza
vaiból azonban ko
molyság, akaraterő 
csendül. 1953-ban vé
gezte el Beregszászon 
a tízosztályos iskolát, 
— jeies eredménnyel. 
Mint az iskola Kom-
szomol-szervezetének 

tagja, résztvett a szer
vezeti munkában és 
osztálytitkári funkciót 
viselt. Érettségi után 
egy évig a Szovjetunió
ban, majd Miskolcon 
dolgozott. 

„Munkám mellett 
soha nem adtam fel 
továbbtanulási terve
met, s bár a kétévi ki
esés miatt sokat felej
tettem, munkaidő után 
gyakran ismételtem a 
közéviskőlai anyagot. 
Ezévben felvételt nyer
tem az egyetemre, s 
bár még csak néhány 
hét áll mögöttem-i 

Moskovnts Györggyel 
a B. 104-es tanulókör
ben talállcoztunk. A 
keménytekintetű, fá
radhatatlan fiút sze
retik társai. A közös 
munka, az akarategy
ség eggyé kovácsolta 
őket és Moskovits elv
társ örömmel dolgozik 
kollektívájában. Pé
csen végezte a szak
érettségit, s már 1945 
óta párttag. Továbbta
nulási terve — megva
lósult. 

„Ezelőtt tíz évvel 
még nem gondoltam 
arra, hogy magam is 
egyetemista leszek. 
Ahogy múltak az évek 
és én apámnál Kom
lón megismerkedtem a 
bányászélettel, új gon
dolatok ébredtek ben
nem: továbbtanulni, 
így kerültem szak-
éretiségi után ide az 
egyetemre. Örömmel 
tapasztaltam már az 

Az elsőéves kohá
szok egy tanulókört al
kotnak, így könnyű 
megtalálni Győri Fe
rencet, akit az évfo
lyamon úgy emleget
nek, mint a legjobb 
vegyészt. S nem alap
talanul. Győri elvtárs 
kémiából és kémia 
technológiából máso
dik helyezést ért el a 
Rákosi, Mátyás tanul
mányi versenyben. 
Egy évig a fűzfői Nit-
rőkémia üzemeiben 
dolgozott, s most a ko
hászkaron folytatja ta
nulmányait. 

„Ugy érzem nehéz, 
de nem megoldhatat
lan feladatok előtt ál- kávai és ábrázolóval Azzal a gondolattal in-
lok. Sok társammal kell sokat foglalkoz- dúlok egyetemi tanul-
együtt nekem is sokat n O Í"- A tanulókörön mányaim útján: becsű-
kell pótolnom még a beW . m^szerveztük lettel helytállók és 
, . . . . , , egymás konzultálását, minden erővel azon 
középiskolai anyagból. így s e g i m k egymást a teszek, hogy megsze-
Különösen matemati- tanulmányi munkában, rezzeni a diplomái." 

Uj ,,gólyák" r ak tak fészket egye temünkön , akik méltóak kívánnak 
lenni elődeikhez, hűek az egyetemi esküben elmondottakhoz. Szeretettel 
köszöntjük Őket. s ígérjük, m i n d e n támogatást megadunk ahhoz, 
hogy minél kevesebb akadál lyal kell jen tanulmányaik során megküzde-
niök. Legyen ez az egyetem számuk re is a második otthon, mely erősíti, 
felkészíti Őket a mérnöki hivatás , az alkotó élet felfelé ívelő út jára. 

Uj. tornyos Ferenci 

első napokban is a fel
ső- és az elsőévesek 
közötti valóban elvtár-
sias viszonyt. Tanszé
keinktől és társainktól 
minden támogatást 
meglcapunk munkánk

hoz. Igyekszem helyes 
időbeosztással jó ered
ményt elérni, hogy 
magam is, mint jói-
képzett mérnök me
hessek vissza Komló-

EGYE1EMÍ MKEK 

A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 1955. évi 31. számú a Bu
dapesti Műszaki Egyetem, az Épí
tőipari Műszaki Egyetem és a Rá
kosi Mátyás Nehézipari Műszaki 
Egyetem szervezetének módosításá
ról, va lamint a Szolnoki Közlekedési 
Műszaki Egyetemnek, a Bánya- és 
Kohómérnöki K a r soproni részlegé
nek, illetőleg a Földmérő Mérnöki 
K a r soproni működésének megszün
tetéséről, továbbá a mérnöktanár* 
képzés módosí tására vonatkozó tör
vényerejű rendele tének alábbi §-a 
egyetemünkkel kapcsolatban a k ö -
vetkezőket rende l te el. 

3. §. (1) A Rákosi Mátyás Nehéz
ipar i Műszaki Egyetem Bánya- és 
Kohőmérnöki K a r á n a k soproni rész* 
legét és a Földmérő Mérnöki K a r 
nak soproni működését 1957. au< 
gusztus l-ig meg kell szüntetni . 

(2) A Rákosi Mátyás Nehézipari 
Műszaki Egyetem 1955. szeptember 
1-től az alábbi ka rok ra tagozódik: 

Bányamérnöki Kar , 
Kohőmérnöki Kar , 
Gépészmérnöki Kar , 
Földmérőmérnöki Kar . 
Az 5. §-ban megjelölt ha tá lyá t 

vesztett rendele tek közül az 1949. 
évi X X I I I . tv . 2. §-a vonatkozik 
egye temünkre . 

. Az Egyetem bánya- és kohómér* 
nöki ka r ra , va lamin t gépészmérnöki 
k a r r a tagozódik." 

Továbbiakban a 31 számú rendé* 
let 5. §-ának (2) és (3) bekezdése » 
következőkben rendelkezik: 

(2) A törvényerejű rendele t vég* 
rehaj tásáról az oktatásügyi minisz
ter gondoskodik. 

(3) E törvényerejű rendelet ren
delkezéseit 1955. szeptember 1-tőf 
kezdve kell alkalmazni. 

**-
Az Oktatásügyi Minisztérium az 

egyetemek vezetői számára 2 napos 
ankétot tar tot t , melyen egyetemünk 
részéről dr. Terp lán Zénó oktatási 
rektorhelyet tes , dr. Horváth Zol tán 
a Kohómérnöki Kar, dr. Pet r ieh 
Géza a Gépészmérnöki K a r d é k á n 
ja, dr. Milasovszky Béla a Bánya* 
mérnöki , va lamint Földmérőmérnö* 
ki Kar dékánhelyet tese, Simon Sán-s 
dor az egyetem pár t -vb. t i tkára , 
Olasz József adjunktus , a Szakszer
vezeti Bizottság elnöke és HorvátH 
János a Személyzeti Osztály veze
tője vet t részt. Az első napi v i ta 
keretében a pár t -vb . t i tká ra s a 
rektorhelyet tes elvtárs felszólaltak. 

• * -

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Dr. Esztó Péter egyetemi t aná rnak , 
egyetemünk soproni Bányamérnök* 
Kara Bányaművelés tani tanszéke 
vezetőjének 70. születésnapja a lka l 
mából, kiváló munká ja elismerésé* 
ül a „Munka Érdemrend" k i tün te 
tést: 

Is tván József adjunktusnak, a 
Marxizmus-Leninizmus tanszék régi 
oktatójának, a „Munka É rdemrend" 
ki tünte tés t adományozta. 

Az elmúlt tanév végén Pa t t an tyús 
A. Imre a Kohómérnöki Kar dé 
kánja és dr. D ió^eghy Dániel d é -
kanhelyet tes tisztségükről lemond
tak. Az oktatásügyi miniszter elfő* 
aradta a Kohómérnöki Kar javasla
tát es kinevezte dr. Horváth Zoltán 
tanszékvezető egyetemi tanár t a 
Kohőmérnöki Kar dékánjává és 
Horváth Aurél tanszékvezető do
censt a Kar dékánhelyettesévé. 

1*-

Egyetemünk soproni részlegéné! 
js tör téntek személyi változások. Az 

l y u l a i Zoltán a Banyamérnöki K a r 
m t ^ - e t S é b ° r J á n o s a Fö'dmérö-
rLl- h

r
e , y e t t u k » K«* Javaslatára 

^ a m b o János tanszékvezető egvete-
ITöki K a r t r , V e 2 t e k i * B á n y l m é r -
h- f K a ^ dékánjává .egyben meg
bízta a Földmérőmérnöki Kar dé 
káni teendőinek ellátásával i s A 
Banya illetve Földmérőmérnöki 
Kar dékánhelyet tese változatlanul 
dr. Milasovszky Béla tanszékvezető 
egyetemi tanár . 
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DISZ-ÉLET 

Hallgatóink többsége teljesítette 
a nyári DlSZ-rnegbizatást! 

A VIZSGAIDŐSZAKOT megelő
zően közel 800 hallgatónk, közlük 
P l S Z - vezet óink és legeredményesso-
ben dolgozó DISZ-tagjaink kap tak 
megbízást a r ra , hogy a nyári szün
idő alat t munkahelyükön, falujuk
ban segítsék a DISZ-szervezetek 
munkájá t . 

Szinte nincs olyan területe hazánk
nak, ahová egyetemünk hallga 'ói 
ne jutot tak volna el DISZ megbíza
tásuk teljesítése közben. Nagyjelen
tőségű esemény volt DlSZ-szerveze-
leink életében a DISZ-megbízások 
széles rendszerének bevezetése. 

DISZ-megbízásukat becsülettel tel
jesítő hallgatóink részesei Ifjúsági 
Szövetségünk nagy eredményeinek: a 
HISZ tömegbef'olyása növelésének, a 
termelési e redmények fokozásának, 

DISZ-szervezeteink megszilárdítása 
nak. 

ALAPSZERVEZETEÍNK rövid 
munkaér tekezle tek keretében hall
gat ták meg és ér tékel ték a DISZ 
megbízatást kapott hal lgatóink be 
számolóit. Az egyetemi összesílc: 
azt bizonyítja, hogy a megbízottak 
túlnyomó többsége igen eredmé
nyes munká t végzett. Ahol a helyi 
DISZ-szervezetek megfelelő tájé
koztatás u t án konkré t feladattal bíz
ták meg DISZ-tagjainkat , ott az 
együttes m u n k a igen szép eredmé
nyeket hozott. Ez jellemző a DISZ-
szervezetek többségére. Volt azon
ban néhány olyan DISZ-szervezet is. 
ahol nem vették komolyan hallgató
ink segíteni akarásá t , halogat ták a 
konkrét feladatok kiadását . 

Az alapszervezet tagjainak 89 százaléka 
társadalmi munkát végez 

A K/201-es DISZ alapszerv éleiéből 

Feladatát maradéktalanul elvégez'e 
Beszéljenek a tények az e redmé

nyekről. Koronczy Imre elvtárs, a 
Salgótarjáni Vasöntöde és Tűz
helygyár DISZ VB tagja a követke
zőket írja levelében: ..Hidasi Károly 
elvtársat az egyik legnagyobb alap
szervezet, az öntöde tagnyi lvántar tá
sának rendezésével bíztuk meg. A 
feladatat maradékta lanul elvégezte. 
sót a többi alapszervezeteknek is 
segítséget adott. Az említett üzem
ből három elvtárs jött ez évben 
egyetemre, velük elbeszélgetett, 
e tyes tárgyakból előkészítette ö k e \ 
A MÖHOSZ lövészkörök elméleti és 
gyakorlati munká jában résztvett . 
Szabadidejében elbeszélgetett a fia
talokkal népköztársaságunk a lkotmá
nya jelentőségéről, az egyetemváros 
történetéről , az egyetemi hallgatók 
életéről. Eredményes munká jáé r t a 

salgótarjáni városi VB dicséretben 
és könyvjuta lomban részesítette." — 
Koronczy elvtárs azt írja befejezé
sül: „Kérjük az e lv társakat , hogy 
a jövőben is adjanak DlSZ-megbizá-
sokat a hal lgatóknak, hogy segítsék 
lakóhelyük - DISZ-szervezeteinek 
munkájá t . " 

Hidasi Károly elvtárs az egvele-
men is becsülettel dolgozik, az év 
elejétől nagy lendülettel és ered
ményesen dolgozik az énekkar szer
vezésében. A tapasztalatok azt bi
zonyítják, hot-v aki az egyetemen 
becsületesen dolgozik, a r r a minden 
munkában számítani lőhet! 

SOKAT SEGÍTETTEK hallgatóink 
az if júmunkások szakmai képzésé
ben, termelési eredményeik n 
seben is. 

4—6 százalékos selejtcsökkentés 
Benikö Pá,l e lvtárs , az Orosházi 

Vas- és Kályhagyár DlSZ-t i tkára 
írja: „Rnmatin Imre elvtárs a DISZ 
megbízás keretében elkészítet te a 
formázógép rajzát, a ti ilkat-
részeket felkutatta és segített a for
mázógép üzembehelyezésében. A fia
iul öntőket taní tot ta . így azok se
lejtszázaléka 4—6 százalékkal csök-
kent. A fiatalok termelési e redmé
nyét eredményes oktató és szervező 
munkájával elősegítette." Egyetemi 
hallgatóink munkája is hozzájárult 
ahhoz, hogy minél előbb bemo. 
a Borsodi Vegyíkombínát t e r m e l é s . 
Kr isz t i in László elvtárs a BVK 
központi javí tóműhelyének DISZ-

t i tkára a következőket írja Vajda
hunyadi Is tván elvtárs munkájá ró l : 
„A javí tóműhelyben dolgozó fiatalok 
DISZ-be való bevonását , a I 
Ifjúság megrendelésének 95 százalé
kát ö végezte. RéSztvetí a vasgyiij-
tésben is és könyvjutalomban ré
szesült. A BVK beindításával kap
csolatos rohatnnrtmk'ára DlSZ-hr igá-
riot szétnézett és brigádjával kiváló 
munká t végzett." 

Eredményes munká t végezlek 
hallgatóink a falusi ku l tu r - és 
spor tmunka fellendít- a au
gusztus 20-i ünnepségek eloh 
seben. 

Akik nem teljesítették DISZ-megbizatásukat 
VAN AZONBAN néhány hallga

tónk, mint pl. Tömpe László, Csala 
László és Lénár t Attila, akik nem 
teljesítették DISZ-megbízatásukat . 

Tömpe László a következőképen 
számol be DISZ-megbizatása teljesí
téséről: „Tapolcán a nyáron nem 
jött létre DISZ-szervezet. A közel
jövőben, ha megalakul , k a p c s o l t 
ba lépek vele." Lénárt Attila csak 
a visszautazása előtti napon jelent
kezett DISZ-szervezeténél. tehát 
nem is segített munkájában . Vajon 
kitől várja Tömpe elvtárs Tapolcán 
a DISZ-szervezet megalakí tását? Ki 
tudná jobban bevonni a fiatalokat 
szövetségünk munká jába . rninf 
Tömpe elvtárs, aki velük együtt él. 
ak i re hal lgatnak, hiszen egyetemi 
hallgató. Számí tha tunk-e mi ezek 

után az ilyen e lv társak műnk 
A DlSZ-megbizatás teljesítése be
csületbeli, megtisztelő kötelesség! A 
DlSZ-megbizofást minden hallgatónk 
önként vállalta. így joggal várhat
juk el azok maradék ta lan teljesíté
sét. 

A BESZÁMOLÓ és a különböző 
szervezetekből érkező levelek azt bi
zonyítják, hogv eredményes volt 
hallgatóink m-ári munkája . Amikor 
az ogvotemi DISZ VB dicséretét jut
tat juk el a megbízásokat kiválóan 
teljesítő hal lgatóinknak, az egyete
mi munkában is további sikereket 
k ívánunk nekik. Számítunk feladata
ink megoldásában Szilárd helytál lá
sukra, tapasz ta la ta ikra és pé ldamu
ta tásukra . 

Az, egyetemi DISZ-bizottság pár
tunk útmutatásai és a DISZ II. 
Kongresszusa határozatainak 
feielőcn a politikai neve lőmunka 

:es megjavítását tűzte ki 
feladatul. 

A feladat megoldása, a határo
zat végrehaj tása, a DlSZ-csnoor . 
tok felelős vezetőim és az általuk 
irányítot t DISZ-tagokon múlik. 
Ezért nagyon helyeseljük, hogy a 
DISZ-bizottság kérésére a DISZ 
KV engedélyezte, hogy DTSZ-cso-
port-aink alapszervezeti jogot k a p 
janak. 

Alapszervezetünk vezetősége a 
népvnapos DISZ-tanfolyam tanács
kozásai és határozata i a laptan 
hozzálátott a munkához. Gondos
kodtunk arról, he-gv hallgatóink 
nagytöbbségét társadalmi munká
val lássuk el. Munkás - é= pa
rasztszármazású hallgatóink meg
ér te t ték, hogy dolgozó népi'mk ,",z 
egyetemen is számít m u n k á n k r a 
és már itt szükséges, hogv m.in-
d-~-n DISZ- tpgurk fársaóaím-i mun
kát végezzen Dicséretet érdemei-
nek e redményes mimká uikért 
Szarka János és ToVaii I m r t Pfy. 
társak. Az alapszervezet v e 
ge a hal lgatókkal való egyéni be . 

szélgetésekcn keresztül már e lé r te 
azt, hogy a D-ISZ-tag-sás 80 száza
léka konkré t tá rsadalmi munká t 
vég-ez. 

Az alapszervezet félévi felada-
ta tnak megbeszélésére munkaé r t e 
kezletet hívtumk össze. Ennek ke
retében megválasztot tuk az alap
szerv vezetőségét, majd előterj^---/.-
tet tük a féléves m u n k a t e r v iava-S-
latot. amelynek végrehaj tásával 

orvezetünk minden tagia 
egyetér tet t . 

A munkaér tekez le t keretében 
megbeszéltük és é r téke l tük a nyári 
DISZ-megbízatás-ck telje-; 
Különösen eredményesen dolgoz
tak Acsádi Is tván és Mudra Lás-zló 
e lvtársak. Az elvtársak beszámol
tak munkájukról , tapasztala ta ikról 
és hasznos tapasz ta la ta ika t a lö
vőben is e redményesen alkalmazni 
fog-uk. 

A ! a n s z e r v e z e t ü n k tagsága öröm
mel foeadta el a munka-tervnek 
azt a részét, amelvben lerögzítet
tük, hopv kapcsolatot létesí tünk a 
fteHMísahai term^lőétzövetke-íeíi 
csoporti,"'. Vá ' ln ' tuk azt. hogv 
mimé t m T d fizikai mun
kával sng.-tcógpt- adunk a tszcs-pek. 

Az elmúlt év egyes e redmény

telenségei és a megkezde ' t év 
eredményei azt bizonyítják, hogy 
a DISZ-csoportoknak alapszerve
zeti joggal való felruházása csak 
akkor válik valóban tar talmassá, 
ha elsősorban a háromtagú veze
tőség lelkesen, energikusan dolgo
zik és minden egyes feladat vég
rehaj tásánál azt mérlegeli, hogy 
hogyan lehet eredményesebben 
végrehaj tani a pár t politikáját. A 
vezetőség csak akkor é rhe t el 
e redményeket , ha pá r t t agokra tá
maszkodva bevonja a munkás 
paraszt szakére t t hal lgatókat EZ 
aktív politikai és t á r sada lmi mun
kába Velük együtt , az ő vezeté
sükkel szilárd, ideológiai alapokon 
haladunk. Nem tűrjük a lus tasá
got, az igazolatlan hiányzást , kí
mélet lenül szembeszállunk min
den káros ideológiai nézettel és 
n e m tűr jük a t anu lmányi fegye
lem lazítását! A mi alapszerveze
tünkben ez a biztosítéka annak, 
hogy jó munkáva l já ru l junk hozza 
az egyetemi DISZ-szervezetek cél
kitűzéseinek megvalósí tásához! 

M I K Ó JÓZSEF 
K—2(11. DISZ-alapszervezet 

t i tkára . v 

A Haladás — a DISZ sportegyesülete 

fi TUD OH 

Lefektették az első transzatlanti telefonkábelt 
Júl ius végén a világ legnagyobb 

kábelfektető hajója, a 8000 tonnás 
Monarch elhelyezte az első telefon
kábelt a skóciai Óban és az újfund
landi Clareville közti kb. 3000 km-es 
útvonalon. Az uj kábel nemcsak 
függetleníti az at lant i telefonössze
köttetést az időjárástól és növeli a 
rendelkezésre álló á ramkörök szá

mát , hanem a hi radáslechnika fej
lődése szempontjából is jelentős lé
pésnek tekinthető. 

Az első kábel t 1857-ben fektették 
le és jelenleg 20 kábel van haszná
la tban Európa és Amerika között. 
Ezeken azonban csak távira tokat 
lehet továbbítani . 

17/ napfény-elektromos telep 
Az új napfény-vil lamostelep hatásfoka nagyobb mint a régiekének 

tízszerese és várha tó , hogy további tökéletesítésével sikerülni fog a 
napenergia gyakorlati hasznosí tásának kérdését ezen az utón megolda
ni. Az új készüléket a villamos félvezető szilikon a lkalmazásával dol
gozták ki. 

A fotocellák igen fényérzékenyek. Már az első mintapéldányok 6 
százalék hatásfokkal a lakí tot ták át a napenergiá t v i l lamosenergiává és 
megfelelően összekapcsolva 1 négyzetméter felületen 60 Wat t teljesít
ményt adtak, úgyhogy megközelí tet ték a gőz- és benzinmotorok ha tás 
fokát. Legújabban pedig elértek a 11 százalék hatásfokot, amely meg
felel a legjobb benzinmotorok ha tás fokának . 

Éle t ta r tama úgyszólván ha t á r t a l an ; 
i • , > • ' Har ln Sándor 

/ , '" i . . . , t anársegéd. 

A sport a nevelés egyik eszköze, 
de különösen a szocialista ne\ 

< alapja. Ifjóságunkra nagy 
iátok várnak , amelyekhez szük

séges a megfelelő szellemi íelkészSlt-
«ég mellett, a testi edzetíség is. Ha

li egészséges, jó munkaké 
pességű mérnökökre van szí 
tlxí pedig a sportolás által lehat 
megszerezni. A sport nemcsak bizo-
nvos testi adot tságokat fejleszt ki. 

céltudatos nevelöm un kával 
hasznom jeHemheli tulajdonságokat 

SpÓ?f hasz
nossá rsak akkor válhat , ha mint a 
rteveíés esv ; k et 

'Tr.'zuk. 
A Haladást mindazon célkifi 

-•!tojtak. Spor t ' 
oo-Ves'"rletünk. ezen belül spor tkörünk 
ponnállása óta szép eredményekéi 
ért el. Elmondhat juk, hogy majd 
minden spor tágban megyei színvo
nalú versen ' nnak. Az MHK. 
n VTT jelvénvszeTZÖ verseny. az 
F^vot^mi Bajnokságok s hallgatók 
nagvohb részének sportolási lehető
séget adtak. 

Mindezek ellenére sok hiba tapasz
á b a n nem 

• soo-felók nö
velésével A sport ped-g mii
ig nem vált tömegessé, holo-ft a Ha
ladás egyik cé'k ; tűzése, hogy min
den hallgatót hozzájuttasson a sport-
ad 'a előnyökbe5*, 

A Haladás SE az Oktatásügyi Mi-
nisz?é"ium felügyelete a lat t dolgo
zott eddig A felügyeletet az OM nem 
tudta megoldani. G y o r s a i * feUődés-
re van szükség Ezért ;r: OTSB ha
tározata ér te lmében a felügyeletet a 
DISZ vptte ni" 

A DISZ feladnia: a tömegsportot 
léoveges<Jn kiszélesíteni, a sportot a 
"evelés szerves részévé tenni, több 
színt vinni a sportolásba, és a szak
osztályok minőségi színvonalát emel
ni. 

A DISZ KV. és a Haladás SE. él
ése a sportkörök szervezeti fel

építését a következőképpen módosí
tot ta : 

A Haladás SE. önálló alapszabály
zattal rendelkező egyesület marad , 
melyet felsőfokon a DISZ KV, alsó
fokon pedig a DÍSZ VB ellenőriz és 
azon munkálkodik , hogy a spor tkör 
célkitűzéseit véghez tudja vinni. 

A spor tkör t megválasztot t elnökség 
vezeti. Adminisztra t ív jellegű teen-

! a sport iroda (vezető és admi-
itor) végzi el. 

Az egyetemi DISZ VB mellett 
sportosztály működik. A 

sportosztály 
•i következő rsonortokból áll: 

1. A sza,kosztáhiv»?-tö"helyette-
sek tnnársa. 

Vő feladata a nevelés fnegerősitése 
koszt alvókban. 

2. A tom.egsnnr1t.nl foglalkozó 
csoport. 

MHK edzés és próbázás. alapszer
vezeti versenyek. Egyetemi Bajnok-
sáeok mep.rendezése a feladata, ve
zetője elnökségi taS. 

.•?. Propaganda csoport. 

tájékoztatása és összefogása, a Barát i 
Kör fenntartása. Vezetője elnökségi 
tag. 

A Haladás Snortkör legközelebbi 
' e ladata . hogv alapvető tar ta lmi vál-
'ozást hozzon létre a soor tmunká-
bafl. A sport öni-á.iú5á<?át meg kell 
szüntetni. R heb 'ébe a nevolés helyes 
célkitűzését kell állítani Ebben a 
m u n k á i n naay részt kell vállalni 
az edzőknek is. E feladatot . t e rmé
szetesen csak abban az esetben le
het megoldani, ha a sportvezetők t e 

vékenysége megértésre talál az ál
lami szerveknél, az oktatók a neve
lés egy részének tekintik a sportot 
és támogat ják azt, a szakszervezet 
pedig magáénak vallja a sportkört 1 

A szakosztályok munká já t rend
szeressé kell tenni és a lehetőségek
hez képest a létszámot növelni kell. 
Természetes, hogy a t a r t a lmasabb 
sportéletet a s z : ' Stban kell 
elkezdeni. Nem szabad engedni, 
hogy gyenge tar eredményű 

6 a hét több óráján sportol
jon, amíg tantilmánvi e redménye 
megfelelő nem tesz. A nevelés leg-
oVniibh követelményét, a fegyelmet 
meg kell szilárdítani, s nem szabad, 

oortolók vagy a pálván, vagy 
a nani életben sp n mél-
ló magatar tás t tanúsí tsanak. 

A DISZ vezetőknek meg kell ér
teni, hogy a sportolás — DlSZ-mun-
ka. Sőt nem csak ezt kell megér te-

niök, hanem azt is, hogy feladatuk 
a Haladás támogatása, mind szemé
lyes részvétellel, mind pedig m á s 
módon. 

A Haladás az egész egyetem spor t 
egyesülete. Természetesen ezen belül 
a hal lgatóknak nagyobb létszámmal 
kel! résztvenniök az oktatok és dol
gozók mellett a spor tmunkában . 
Most. hogy a DISZ sportegyesülete 
lett a Haladás, a DISZ-tagoknak 
alapvető kötelességük a saját sport
körük támogatása! 

A spor tkör a célkitűzéseit csak ab-
bn.n az esetben tudja megvalósítani, 
ha az egyetemen működő szervek és 
eszének minden támogatását élvezi. 
Nem kétséges, hogy ha a sport a/ 
egész egyetem ügyévé válik, rövid 
időn belir nasy léoést teszünk előre 
a szocialista mérnökképzés terén. 

Farnady Ernó 
DISZ VB. sportfelelőse, 

Van már énekkarunk! 
Az újjászülető énekkarról 

Egvetemünknek, amely n é h á n y éves m ú l t r a tekint csak vissza — 
az elmúlt évek során — sok szép el ismerést szerzett már énekkarunk , 
nemcsak az egyetem ifjúsága előtt, hanem a miskolci közönség körében 
is számos esetben színvonalas műsoráva l nagyon sok sikert araiot t . 
Énekka runk előadása mindig szívesen hallgatott műsor volt. Két -három 
évvel ezelőtt ifjúságunk szeret te az énekkar t , szívesen vett részt mun
kájában, amelyben nemcsak művészete t , hanem szórakozást is talál t . A 
régi tagokban még él a debreceni , borsodivánkai szereplés sok kedves 
emléke. Mindig szívesen emlékeznek vissza ar ra a napra , amikor a 
fehéringes. DISZ-jelvényes énekkar t meleg, el ismerő tapssal köszöntötte 
a debreceni egyetem ifjúsága a jól sikerült műsor után. 

Az elmúlt évben m á r rosszul ment a munka . Az énekkar i tagok 
kezdtek e lmaradn i a próbákról , a szikszói előadáson már az énekkar 
csak egy kis tö redéke lépett fel. N e m folyt lelkes munka , e l m a r a d t a k 
az e redmények és a végén feloszlott az énekka r is. 

A h ibák alapos elemzése u tán a DISZ VB határoza to t hozott az 
énekkar új jászervezésére. Megindult a szervezés és másfél hét óta már 
próbál az énekkar . Ha még nem is 120 taggal, de 60—70 fő rendszere
sen résztvesz a p róbákon és ez a lelkesedés szép e redményeke t ígér. 
A DISZ VB sok munká t fordítóit az énekka r megszervezésére, j ó 
munkájáva l k i tűn t Hida«i Károly e lv t á r s , de meg kell dicsérni a <éai 
tagokat is. elsősorban a IV. éves géoészévfolvamról, akik az első 
perctől kezdve odaadóan vesznok részt a m u n k á b a n A szervezés -írsd-
ményét tekintve , csalódtunk az első két évfolyamunkban. Bár a II . éves 
gépeszeik elég szép számban me.ne ien tek , de mégsem annyian, amenv-
nyit vá r tunk tőlük. Akadnak o lvanok is. akik megígér ték részvételü
ket és mégis távol ta r t ják magukat a nrnbáVtól. .Ió7ca Lásr'A. Zsé^vi 
Ottó, Horváth László. Lukács Péter e lv társakra gondolunk, akiket a töb
biekkel e fvüt t vá runk az énekka r próbáira. 

A legnagyobb csalódást a iep népesebb évfolyam hallgatói , az el
sőévesek okozták. 60 énekkar t tTgot ké r tünk tőlük, s mindössze 20-en 
jöttek el. Mi lehet ennek az oka? Talán nem szeretik elsőéves hal lga
tóink a művészete t? Ezt nem 'ehet elhinni . Szere lnénk, ha elsőévese
ink is m a g u k é n a k éreznék az egyetemet , amely a tudománvok clsajá-
W á í á n a k lehetőségét hiztnsítia számukra , de szeretnénk azt is ha a 
DISZ-szervezet munkáiéból a VuHú ralis munka területén is végreha j 
tanák a rá iuk háru ló feladatokat és ezzel is hozzáiáru lnának egyete
münk kul turál is életének fejlesztéséhez. 

A nehézségek el lenére van m á r énekka runk és a próbákon szár
nyaló dal lam nemcsak az elmúlt é v p ^ eredményei t idézik vissza, hanem 
a lövőt is elénkfesti . me- t ro-néliük. n C í g v nemsokára , ha szétgördül a 
függöny, a fehéringes. D I S Z - j e l v é n y o s énekkarunk előtt, újra az el
ismerés hangját tolmácsolja felénk a közönség felcsat tanó t-,D<:;, 

SZ. T. 
G 405. 

Leme^hangiverseny 
Az Egyetemi Kultúrbizot tság a 

ku l tú ro t thonban minden csütör tö
kön este 7 órakor lemezhangver
senyt rendez. 

Műsorok: Szeptember 2Z-én: 
Szimfónüku? hangversieny. Wagner : 
TannhSuser . nyi tány. — Rachmani-
nov: c-moll zongoraverseny. — Bee
thoven: VI. szimfónia (Pastorale). 

Szeptember 29-én: Zenés fejtörő 
— népszerű hanglemezek. 

Felhívjuk a lemezestek látogatóit 
a r ra , hogy a lemezest ideje alatt 
ne beszélgessenek, mer t ezzel zavar
j ák a többieket . Viszont felkérjük 

a látogatókat a r ra , hogy a kiosztott 
panírokra írják fel, milyen műveket 
ha l lanának szívesen, ezzel a műsűi'-
összeállítást könnyí t ik meg. 

Október 8-án 
Az egyetemi DISZ-bizottság októ

ber 3-án az I. sz. e lőadóteremben 
BARTÓK BÉLA emlékhangversenyt 
rendez Szegedi Ernő felléptével. 
Belépés csak meghívóval! Meghívók 
az egyetemi DISZ-bizottságon igé
nyelhetők. Jegyek a helyszínen 
vál thatók. 

http://tom.egsnnr1t.nl
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Kollek tív m u n k á v a l a t t r ap lő tér épü l t 
Augusztus 31-én ünnepélyes megnyitó volt egyetemünk ka tona i 

tanszékén. Ezt az ünnepélyes megnyitót abból az alkalomból rendez-
• övéstani szaktanteremben elkészült 

a tüzérségi attri A me:in^irtön jelen volt Simon Sándor elvtárs . 
az egyetemi p á r t - v b t i tkára ép Sáiyi Is tván rektor e lvtárs , valamint 
a karok és tanszékek képviselői. *Vz ünnepélyes megnyi tón a katonai 
tanszék ti.sz.twi betXHjtatci fövészetet tar tot tak, amelynek elismeréséül 
az (se • iket nyilvánít* 

k. egyeteme sem rendelkezik jelen p i l lanatban a lö-
korlaU elsaját í tását szolgáló a t t r ap lőtérrel, Azt. hogy a ml 

egyeten - ilyen lőtérrel büszkélkedhet , elsősorban a katonai 
nek. Eiptai százados e lv társnak, a tanszék dolgozóinak, 

' inak a sokoldalú segítségnek köszönhető, amelyet egyete-
e, személyesen Sályi István rektor elvtárs, valamint 

nünk tanszékei nyújtot tak. 

A katonai tanszék a t t r ap lőtere. 

Felkeres tem Liptai százados e lvtársa t és felkértem, hogy ismer
tesse az a t t rap lőtér megépítésének történetét . Liptai százados elvtárs 
a következőkot mondot ta : 

,Az elmúlt tanév végén a *anszéken felvetődött az a gondolat, 
hogy hallgatóink katonai kiképzőiét minél jobban korszerűsí tsük. A 
korszerűsítés legfontosabb követelménye, hogy az elméleti o k t a t á s m e l 
lett hal lgatóinknak a gyakorlati lehetőségeket is biztosítsuk. Különö
sen vonatkozik ez legfontosabb szak tan tá rgyunkra , a tüzér lövéstanra. 
Elhatároztuk, hogy egy korszerű kispuska a t t r ap lőteret építünk. 

Az elh.i r azonban semmi anyagi fedezetünk nem volt. 
Sályi e lv társ elgondolásunkat támogat ta és ennek megvalósí tására 
pénzbeli fedezetet biztcsitott. Az a t r irzésében nagy támogatást-
nyújtott a Lenin Kohászat részérói Kurampay Győző elvtárs, akinek 
segítségével a szükséges anyagot beszereztük. 

Munkaerő kérdésében » helyőrségben lévő Vilmányi Imre *iszt 
elvtárs nyújtott • amikor 4 elvtársat bocsátott a tanszék ren
delkezésére, akik a BZ elvégezték. A szerkezeti 
munka elvégzésében nagy segítséget nyújtott Zorkóczy professzor elv
társ tanszéke, valamint a műszaki csoport asztalos- és lflkatonműhelye. 

Kispuska ál lványok elkészítésében a Mcch. Tech. II, tanszék, a 
tüzelőállás állványának elkészítésében perü? egyetemünk volt hallgatója. 
Gedeon Árpád nyújtot t segítséget Ezenkívül az egyetem minden tan
széke hozzájárult valamilyen formában te rvünk megvalósításához. 

Augusztus 15-én kezdtük me? a lőtér tereprészeinek tulajdon
képpeni előkészítését. Az csyetemü nkön tanuló koreai ösztöndíjas hall
gatók felajánlották segítségüket és példamutatóan dolgoztak akkor . 
amikor 6 köbméter salakot hordtak fel a harmadik emeletre . A 4 köb
méter homok felhordása, a lőtér ' e rcprészének elkészítése, bemérése 
és a lőtér festése a katonai tanszék kollekt ívájára várt . A katonai tan
szék tagjai ezt a munká t nagy lelkesedéssel 4 nap alatt végezték el. 
E nagyszerű segítségnyújtás és a kollekt ív m u n k á n a k eredményeképpen 
szeptember 1-én készen VOli a lő tér , A tanszék nevében köszönetemet 
fejezem ki mindazoknak, akik valamilyen formában segítet ted a lőtér 
megépítésében." 

Liptai százados elvtárs szavaj után elgondolkozom azon. hogv ez 
a lőtér lénvegében kollektiven: ,vr, egyetem vezelő.sége. tanszékeink. 
a Lenin Kohászati Művek, koreai hallgatóink, veszett, hallgatóink, a 
katonai tanszék dolgozói segítségével épült tel, Most is beigazolódott, 
mint már annyiszor, hogv az elvtársi legítsagnyújtág, összefogás ha ta l 
mas erő, amelv képes minden feladat megold;'' 

Egyetemünk hallgatói nagv örömmel vették tudonnásul, hogy sza
mukra a t t r ap lőtér létesült. Az ép í tőknek ez a lelkes, áldozatkész kol
lektívája és egész dolgozó népünk azt várja hallgatóinktól , hogy a gya
korlat i ' foglalkozásokon és konzultációkon vegyék igénybe ezt a lőteiet 
katonai tudásuk növelése és a : I ismeretek elsaját í tása érdeké
ben. A katonai tanszék minden < iv.tholvcttcsénck, tisztiének k,variunk 
további sikereket munkájukhoz és üdvözöljük ő k . t abból az a lkalom
ból, ho 2v egyetemünkön kezdeményezésükre — az a t t r ap lőtér meg
építésével — megvalósulhat a magasabb színvonalú ka tonp; oktatás . 

(pókos) 

5(P.®@@ forinttal több támogatást kapnak 
hallgatóink havonta 

A módosított öszlöndíireudsierröl 
Arról szeretnék írni, hogy az ok

tatásügyi miniszter elvtárs ez év 
augusztus 23-án megjelent, rendelete, 
mely az egyetemi és főiskolai hall
gatók ösztöndíjrendszerét módosítot
ta, mit jelent az egyetemi hallgató
ink számára.-

Talán az egyik legjelentősebb ré
sze a rendeletnek az, hogy különb
séget tesz a műszaki egyet' n\ek 
más típusú egyetemek és fő
iskolák között. Gyakorlat i lag ez 
azt jelenti . hogy kb. 480—S01I 
olyan hallgató részesül egyetemün
kön ösztöndíjban, akik a módosítás 
előtt nem kaptak ösztöndíjat. So
kan talán első pi l lanatra nem tudják 
felmérni azt, IIOPV összegszerűen mi
lyen naey mér tékben emelkedet ' 
egyetemünkön a hallgatók támogatá
sára fordítandó összeg. P^die, ha 
hozzákezdünk számolni, akkor m e s -
á ' laní tbat í i 'k . ho<7v a közenes ren
dűek öszíöndíjban való részesítése 
következtében havi s,o.noo forinttal 
emelkedett a ha Vsatok térne 
ra fordítandó összeg egyetemünkén. 
Egy tanév alat t ez az összeg fél

millió forintot tesz ki. Óriási összeg 
ez. amely azt bizonyítja, b 
dolgozó nép ál lama évről-évre ere
jének megfeszítésével dolgozik a/éri 
is, hogy az egyetemi hallgatók hely
zetét javítsa. 

Nem szabad figyelmen kivül 
mink azt sem. hogy ez a kic. 
rendelkezés milyen mértékben érin
ti szakérettségis hali- Eddig 
szakérettségis hallgatóink közül a 
kitűnő, jeles és jó e r e d m é n y 
'ekén kivül csak a közepes rendű 
hallgatók kap+ak ösztöndíiat. Most 
az elégséges eredményt elér ' 
érettségis hallgatók is réwesülhet -
nek havi 60 forint ftsztftnd'IbBn. A 
tanuimánvj munka értékelése soron 
fsv figyelembe lett véve az előkép
zettség mérve is. 

iiiszem. hoev sekat lehetne Ír
ni mér; a-vól a tá™o"i**sröl. arne-
l"?f a rV»lg/*»6'í ál lama Htftat az 
ifH'Sáfíok. Nekem azrtnbxn csak 
az a célom, hoev az ösz^nd í i r^nde-
l'-f nTÓ'-tosííácáv^1 Varvsota'^s^n né-
há^v f'-ntes nr^hiémára felhívtam 
hallgatóink figyelmét. Többek kö

zött igen lényeges pontja a rendel
kezésnek az, hogy gondoskodik a 
diplomatervel készítőkről. Ál lamunk 
a szorgalmi év után még három hó
napig, az utolsó félév lezárása után 
rendszeres havi pénzbeli szociális 
támogatásban és ösztöndíjban része
síti azokat a hallgatókat , akik dip-

' ervük elkészítésén dolgoznak; 
: az intézkedéssel lehetővé vált: 

a diplomaterv elkészítésé* 
M minden anyagi gond-

mi mentesen, nyugodt körülmények 
it dolgozhatnak szigorló hal l-

• 

Becsüljük meg azt. amit ©ártunk 
következe+es harca és a dolgozók 
-^rrff-Vcví+ptt munkája eredménve-
z r t t Ha""a tö ink megfeszített mun
kával, a fegyelmi helvz"t megjavítá-

: és a következő félév jó ta-
- -ovi e r?dmé r ve ive l válasr-il iá

nak dolaozó néoünknek az ujabb 
anyagi támogatásér t ! 

Tíalajt; András 
•-.-. előadó. 

A NÉPHADSEREG NAPJÁRA 
Néphadseregünk napját az 1848-

as honvédsereg első győzelmes csa
tá jának évfordulóján, szeptember 
29-én ünnepeljük. Ünnepünk a 
magyar történelem egyik loadi-
csőbb korszakához, az 1848—49-es 
magyar szabadságharc dicsőséges 
napjaihoz fűződik. 

A mi hadseregünk ereiének leg
főbb forrása — éppen Úgy, mint 
példaképünké. H Szovjet Hadseregé, 
—-hogy a nép és a béke had*' 
Néphadseregünk napiának legfőbb 
tar talma a nép c.s a hadsereg m e -
bonthata t lan egysége, melv a dol-
POZÓ népnek és az ÚjtípUSÚ. SZOCla-
list.a szellemű hadseregének tesí-
vó,-; evyaését fejezi ki. 
A páknzdi két emlékmű — ÍV e1 

esett szovjet hősök és az 1848-.-" 
honvrdek emlékműve — minteff" 
szimbóluma annak a barátságnak 
melv néphadseregünket a szovje' 
hadsereghez fűzi. 

Magyar anyák és apák büszke-
gondolnak katona fiaikra és ]eé 
nyaikra, békés, alkotó mu 
fegyveres védőire. Ezen a napon 
együttesen fogadia m e ? népünk é~ 
hadserege, hogy munkájával és fá
radhata t lan tanulásával visssi előbb 
re a szocializmus építésének ü t v e ' 
Ezen a nanon megfogadtok, hogv 
szívvel, lélekkel követjük nagy 
nemzeti haavörnánvniriknt és tanu
lunk a szovjet hősök példájából. 

Néphadseregünk napján nem fe
lej tkezünk el azonban arról sem. 
hoav bár a Szovjetunió vezette bé
ketábor so'k esetben meghá l" 
ténvszer í te t te a háhonla gyilltoffft-
tókat. az imoerial ' s ták kalando
rok maradnak , akik anvák szen
vedésein, gvermokeV holttestein és 
a kiontott véren a k a r ' á k mej) 
rolni is tenüket: a profitot, a pénzt. 
Éppen ezért néphadseregünk n a p 

ján szilárdan el kell határoznunk, 
hogy politikai és katonai ébersé
günkkel még jobban megtanul juk 
szeretni hazánI 

Néphadseregünk tagjai a 
védelmére való nellett 

epün
ket áldozatos munl Nem 
egy k sell büszkén mellén 

\ Izvédelmi munkála tokér t ka
pott emlékérmei . Néphadseregünk 

it élenjárnak, össze
forrva a néppel. 

Tisztjeink és katonáink lOgosan 
mondhat ják el magukról Petőn 
szavait: 

„Honvéd vagyok: mikor neve
met kimondom 

— Mi tagadás benne? 
Egy kis büszkeségnek ragyogó 

s/ikrája 
Szökken a szemembe. 
Egv vagyok a végre föltámadott 

magyar 
Győző seregéből." 

igner Rudolf fhdgy.' 

csőn h a r m a d i k sorsolása 
Szeptember 13-án Egerben volt a IV. Békekölcsön harmadik i 

tolás*. A sorsolás a lkalmával kisorsollak 1 db 100 ezer forintos t ó . 
nyereményt . 10 db 50 000 forintos. 20 db 25 000 forintos. 100 db 10 000. 
300 db 5000 és 64 088 db 200 'or in tos nyereményt , mely összasen. 
24913800 forintot tesz ki. A szeptember 18-i harmincegyedik s o r s o l j 
sig ezideig 1177 millió forintot sorsoltak ki és törlesztéssel 698 millió 
forintot fizetett vissza á l lamunk a dolgozóknak. 

A legutóbbi sorsoláskor egye temünk dolgozói közül Liska Tibor 
1000 forintot. Borbély Samu 1000 forintot. Terplán Zénó 500 forintot 
nyertek. Ezenkívül még többen nye r t ek névér tékben 50. 100 é s 200 fo
rintot , összesen 3800 forintot n y e r t e k egyetemünk dolgozói. 

Milyen támogatásban részesítette á l lamunk 
okta tóinkat és dolgozóinkat 

Egyetemünk oktatói és hivatal i dolgozói az évi fizetésük 10 száza-í 
lékát ju ta lomként kapják. F.z éven te 310 ezer Ft ju tá imat jelent. A hi-< 
vatali dolgozók ez évben nagyobb összegű ju ta lmakat kaplak. (400 Ft 
m i n i m u m ) í 

Többen megkapták az, okta tásügy kiváló dolgozója címet és a 
velejáró 7000 Ft, ju tá imat . | 

Ez év során egyetemünk dolgozói különböző segélyekben és szo-í 
ciális ju t t a tásban részesültek. ( 

Munkál ta tó i segély (diákoíth oni dolgozóknak) 3650 Ft. 
Szakszervezeti segély, (szülés, házasság) 7895 Ft. ' 
Rendkívüli segély 600 Ft. Spor tolásra az elmúlt évben 16 000 YU 
Ez év során mintegy 200 dolgozó és családtag részesült csere- és 

szakszervezeti üdültetésben. j 

J T o g y a n l o s z t o g a t t á k 

j H o r t n v - r e n d s z e r á l l a m k ö l c s ő n e i 

Szeptember 18-án volt a IV. béke 
kölcsön húzása. A magyar dolgozók 
napról-napra gyönyörű korszerű há
zak, új gyárak, iskolák formájában, 
jólétük emelkedésében látják viszont 
a hazának kölcsönadott forintokat. A 
sorsolás a lkalmával újra sokezer 
emberre l bővült a kölcsönkötvény-
nyertesek tábora. 

Egészen másfajta államkölcsönö
ket ismert meg a magyar pép a 
Horthy-korszakban, aanikor az ál
lamkölcsönök következtében a gaz
dagok még gazdagabbak, a szegé
nyek még szegényebbek lettek. Az 
urak ál lama leginkább külföldről, 
tőkés országoktól kért kölcsönt a 
belföldi tőkések számára , ezeket a 
kölcsönöket azonban a busás kama
tokkal együtt a dolgozóknak kellett 
megfizetniük. Emelték az adókat, az 
árakat , még könyörtelenebb lett a 
dolgozók kiszipolyozása. 

Lisztkölcsön 
Az úgynevezett „Lisztkölcsön" nyi

totta meg a Horthy-rendszerben ez 
államkölcsönök sorozatát. Amikor a 
20-as évek táján Magyarország lisz
tet kapott az Egyesült Államoktól, 
ennek el lenértékeképpen 1,939.000 
dollár névértékű kölcsönkötvényt 
bocsátottak ki, s adtak át a hitelé

nek Ez a kölcsön indította meg 
Horthy-Maeyarország eladósodásá
nak lavináját . 

a LJ. a m a g y a r n é p e t 
A kölcsön egyeseknek kitűnő üz

let volt. Akkoriban a hivatalos ada
tok szerint Chicágo-ban mázsánkint 
3.58 dollár volt a búza ára. „A leg
kedvezőbb expor tá r jelenleg Ausz
tr iában érhető el és ez 5.96 dollár" — 
jegyzi fel az egykori jelentés. Ma
gyarország a ..jótékony amerikai 
nagybácsitól" 12 dollárért kapta a 
búzát! 

A kölcsönlisztben egyébként nem 
volt sok köszönet. A gabonagyű ' tés 
országos kormánybiztosságának ke
reskedelmi főosztálya ezt jelentette 
akkor iban: „Az átvételkor 226.436 
kiló liszt hiányzott". Továbbá: „A 
beérkezett liszt különböző minőségű, 
részben piszkos, a zsákok nagyré
sze rongyos". 

A magyar városok kiuzsorázása 
1925—26-Ban a newyorki Speyer 

bankháztól a magyar városok vettek 
fel kölcsönt. Bizony nem egy város — 
köztük Debrecen is — tönkrement a 
kölcsön „jótékony" hatása következté
ben. A newyorki cég már a kölcsön 
kifizetésekor alaposan lefölözte a 
sápot: minden 100 dollárból 82-őt fi
zetett ki csupán, de a kamatokat 
„természetesen" 100 dollár után kel
lett fizetni, Ilven kölcsönfeltételek 
hatására érthetően a leglehetetle

nebb helyzetbe kerültek a kölcsön) 
felvevő magyar városok. 

Gyufakölcsön 
A Horthy-rendszer lassankint úgy

szólván az egész oi-szágot elzálogosí
totta külföldi kölcsönök fejében. A 
„Népszövetségi kölcsön" felvételekor 
'.álogba került a szesz, a dohánv és 
a só monopóliuma. A washing 'on 
urak Magyarországra küldték 
Sehmidt Jeremiás t : ellenőrizze, ne
hogy a magyar kormány máshon
nan is kölcsönt vegyen fel. s így ve
szélyeztesse a főhitelező, az amerikai 
finánctőke érdekeit . 

1928-ban újabb ha ta lmas pénzköl-
csönre volt szüksége a horthysta kor
mánynak . Ekkor már lezajló*: 
Horthyék egyik nagyszabású néo-
L-salása, a látszat-földbirtokreform. A 
földbirtokosok földjének viszonylae 
kis részét — mindenüt t o l e g r o s 
szabb földet — jópénzért felosztot
ták. A parasztok természetesen nem 
tudtak fizetni a hi tvány földek ter
méséből, A földbirtokosok a ross? 
földekért hata lmas , holdankint ROP 
pengős árat kértek. A hor thys 'a 
kormány minden áron teljesíteni kí
vánta a földesurak követelését 
Sehmidt Je remiás azonban egv 
'Oabb kölcsön felvételéhez már nem 
iárult hozzá, hiszen már nem is volt 
elzálogosítható monopólium. 

A horthysta kormány a földbirtu-
kosok érdekében, a dolgozó nép ká
rára minden „áldozatra" hajlandó 
volt. Sürgősen egy újabb állami 
egyedárusítási ]ogot teremtet tek. Ez 
a gyufamonopólium volt. amelyet az-
•án rögtön zálogba is adtak. 

Miután- az ál lamkincstár nem ve
hetett fel új kölcsönt, ezen a bajon 
úgy segítettek, hogy a ko rmán" 
megállapodást kötött a svéd (STÁB) 
?.yufatröszttel. s a kölcsön lebonyo
lítására új szervet létesített. Ez vn|t 
=. földbirtokrendezés pénzügyi leb->-
nyolitására alakult „szövetkezet" 
amely felvette a kölcsönt. A 
kötvényekel 36 millió dollár név
értékben bocsátottak ki, kézhez 
kaptak ér tük 33 millió dollár ' . 
Néhány pont a szerződésből: A 
svéd gyufatröszté lesz a magva ' 
gyufagyártás és árusí tás monopó
liuma. Modern gépek alkalmazása 
esetén csökkentheti a munkáslétszá
mot. A svéd gyufatröszt, amelv „ 
kölcsön nyújtása előtt gondosan ta
nulmányozta a magyarországi nérv 
-zaporodást, kikötötte, hogyha a nép
szaporodás (s fgy a gyufavásárlási 
nem emelkedik megfelelőképpen: jo
ga van emelni a gyufa árát . Egyéb
ként a gyufa ára már a szerződés 
megkötése utáni napokban emelke

dett, mert a szerződésben kikötötték: 
a: úgynevezett „gyufafilléreket". Ea 

leientette, hogy minden eladotb 
doboz gyufa után egy fillért. éven-« 
kint mintegy 3 millió pengőt d rága 
külföldi devizában kellett átutalni a 
svéd tröszt számára. ' 

Kik gazdagodtak 
a gyufa-kölcsönből? 

Hatalmas összegeket kerestek a 
monopóliumot átadó gyufagyárosok, 
s mindenekelőtt újabb, hata lmas tő* 
két harácsoltak össze a földbirtoko-! 
sok. Mit kapott a dolgozó n é p ' Al 
kormány azonnal úgy intézkedett , 
hogy a földhöziuttatott parasztoktól 
a drága rossz földek vételárát , s a 
kamatokat , a közadókkal együtt kö
nyörtelenül hajtsák be. hogy a köl-
-söntöke visszafizetését biztosítsák) 
Méhány évvel később a kamatok és 
a törlesztés a föld hozamának több
szörösére emelkedett . Megnerdült aa 
^rve'-ezők dobja a parasztházak ud-
carán. 

Természetesen nemcsak a paraszt 
tokát sújtotta a gvufakölcsön. A m u n 
kásoknak, a városi lakosoknak iü 
meg kellett fizetniük a drágább gyu
faárat azért, hogy Horthyék „megfele-
'ően kárpótolják' ' legrosszabb föld-
ieikért a Pallavichinieket, a grófokat, 
bárókat . 

Csupán egy morzsáját mu ta t tuk 
be Horthyék államkölcsöneinek. a m e 
lyek a magyar népet fosztogatták, 
amelyek nyomán a grófok újabb 
kastélyokat emelhettek, a nincstele
nek feje felől pedig elárverezték a 
tetőt. 

http://ti.sz.twi
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Emlékeim a VIT-ről 
in 

"HL 

"Ili 

Orosz László VIT-küldött képesriportja 
Tgen nehéz volna egy ilyen rö-

•* vid cikkben teljes képet adni 
az V, varsói VIT lefolyásáról, azok
ról az élményekről, amelyekből min
den résztvevőnek igen-igen sok, ta
lán élete végéig is eleven kép ma
rad. 

Éppen ezért igyekszem kiemelni 
azokat a mozzanatokat a VIT ese
mény-tengeréből, amelyek legjellent-
zöbbek voltak e hatalmas fesztivál 
méreteire és jelentőségére. 

Az idei VIT minden eddigi Világ
ifjúsági Találkozónál nagyobb mé
retű és nagyobb jelentőségű béke-
tüntetés volt. 

114 ország több mint harmincezer 
küldötte jött el Varsóba, hogy fel
emelje szavát millió és millió fiatal 
nevében az atomháború és Nyugat-
Németország felfegyverzése ellen, 
hogy hitet tegyen a béke és a népek 
közötti barátság magasztos eszméje 
mellett. 

Ezek a küldöttek eljöttek, hogy 
bemutassák népeik kultúráját, hogy 
a sportpályákon és ne a harctéren 
mérjék össze erejüket más országok 
fiataljaival. 

Jellemző a Világifjúsáqi Találko
zók jelentőségének és a DÍVSZ be
folyásának növekedésére, hogy több 
rnint 300 olyan szervezet — közöt
tük több vallási jellegű is — képvi
seltette magát Varsóban, akik nem 
tagjai a DIVSZ-nek és eddig még 
nem. vettek részt Világifjúsági talál
kozón. 

A legtávolabbi (vidék) világrészek
ről — Ausztráliából, Délamerikából, 
Afrika legdélibb részeiről is eljöttek 
a küldöttek. Volt ott szenegáli néger, 

Barátkozás a szenegáli fiatallal. 

brazíliai, „indián", fehér leples arab, 
bőrnadrágos tiroli fiú és ki tudná 
mind felsorolni az érdekesebbnél ér
dekesebb nemzeti viseletbe öltözött 
fiatalok hazáját. 

Itt voltak a Szovjetunió, a hatol-
•L mos Kína és a népi demokra

tikus országok fiataljai is. Eljött Ray-
monnde Diu francia leány, aki a Vi
etnamba hadianyagot szállító vonat 
elé vetette magát, hogy megállítsa. A 
vietnamiak küldöttsége vállra emel
ve vitte Öt a megnyitó napján a 
stadionba. 

A japán fiatalokkal együtt jött 
Jnkio Motajasu is, aki megsebesült 
a hirosimai atomrobbanásnál. 

Nem lehet jelzőt találni, amely ki
fejezné annak a hatalmas béketün
tetésnek a méreteit és jelentőségét, 
amely a megnyitó napján volt. Az 
ulica Marszalskován végig egészen 
a stadionig több mint félmillió em
ber követelte a békét és éltette a né
pek közötti barátságot. 

Hatalmas ováció fogadta azt a je
lenetet, amikor a stadion bejáratá
nál feltűnő Komszomol delegáció 
zászlóvivőjéhez odafutott az ameri
kai (USA) delegáció zászlóvivője és 
kezetszorítva egymással, zászlójukat 
együtt lobogtatva vonultak be a sta
dionba. 

A VIT-en számtalan lehetőség 
nyílt a barátkozásra, egymás életé
nek, kultúrájának és szokásainak 
megismerésére is. Több találkozón 
és nemzeti műsoron vettünk részt, 
ezenkívül módunk volt találkozni 
bármely ország fiataljaival az utcá
kon, táncteremben, tábortűznél, ha
jón, karneválokon és sok más he
lyen. 

f/oltani.a világ vasas fiataljainak 
találkozóján, ahol a küldöttek 

beszámoltak saját életkörülményeik
ről és harcaikról. A-kapitalista (fran
cia, olasz), de különösen a gyarmati 
küldöttek igen súlyos körülmények
ről számoltak be. Dalé Scnee caua-
dai és Vetterl Hermann nyugatné
metországi küldöttek, például elmon
dották, hogy ha, visszamennek orszá
gukba, elbocsátják őket az üzemből, 
mart eljöttek Varsóba. Csaknem. 
minden kapitalista és gyarmati or
szágból jött küldött felszólalása vé
gén megjegyezte, hogy a. mi ifjú
munkásaink életkörülményei lelkesí
tik őket a jogaikért folytatott har
cukban és további sikereket kíván
tak új életünk építéséhez. 

Számos kultúrműsort láttam Var
sóban. Szinte bámulatba ejtett az 
alacsony kínai emberek akrobatikus 

ügyessége. Gyönyörűek voltak a ko
reaiak belett-szerű népi táncai. Lát
tam tigrisbőrbe öltözött négert igazi 
szambát táncolni, igazi — tam-tam-
okkal felszerelt — jazz-zenekar kísé
retében. (Meglehetősen különbözik a 
nálunk táncolt „szambától" — szebb 
és félelmetesebb). 

Igen 'sok jelvény-, kendő- és címer
csere lette még színesebbé barátkozá-
sainkat. melyek legfőbb érdekessége 
az volt, hogy a kéz és láb ilyenkor 
maximálisan igénybe vétetett. 

Tgen gazdag volt a VIT sport-
•* műsora is. Végigdrukkoltam az 

Egyiptom—Magyarország és Romá
nia—Magyarország futballmérkőzése-
ket. Több kisebb kirándulást tettünk 
Varsó közelében lévő történelmi ne
vezetességek megtekintésére. Meg
néztük a Sobieczki lengyel-magyar 
király által építetett királyi kastélyt, 
amely ma múzeum. Láttuk Zselcza-
Wolá-ban Chopin szülőházát is. Az 
elmondottakon kívül még igen sok 
mindent láttunk. Szeretnék most rö
viden beszélni Varsóról és a lengyel 
emberekről. 

Varsó élő képekben állította elénk 
a háború borzalmait és a békés al-
kotómurika gyümölcseit. A Nowi 
Swiat és a Marszalskova hatalmas 
ú i épületei mellett ott láttuk a gettó 
--'-r: most is romokban lévő negye
it ét. A Tudomány és Kultúra Palo
tájának gyönyörű épülete mellett 2 
db 7 emeletes füstös épület, vázát, 
mintegy felkiáltójeleket a fasiszta 
harbarizm,us gaztettei után. Varsó 
évülétéinek több mint 80 százalékát 
földig lerombolták Hitler parancsá
ra. Varsó „földrajzi fogalom" lett a 
térképen. A náci banditák 6.5 millió 
lengyelt pusztítottak el. Ebből 4 mil
lió az Auschwitz-Birkenau-i haláltá
bor kemencéiben és égő máglyáin, 
egymillió pedig a varsói gettó szöges 
drótkerítései mögött lelte halálát. 
Láttam, a, palmini erdőben két tö
megsírt, mehtbe 20.000 értelmiségit, 
mérnököt, közgazdászt és egyéb ve
zetőt gyilkoltak és temettek be a né
met fasiszták. Varsó utcáin kis ke
resztes táblák jelzik, hogy e helyen 
100, 200, 300, vagy ennél is több em
bert öhek meg. E táblák elé a var
sóiak naponta friss virágot tesznek. 
Ilyen hatalmas pusztítás után Varsó 
főváros ma ismét milliós város. A 
város szivében büszkén emelkedik a 
227 méter magas Tudomány és Kul
túra Palotája, melyet a szovje'. vén 

ajándékozott a lengyel népnek. Eb
ben a palotában egyidőben 30.000 em
ber láthat különféle műsorokat, vagy 
foglalkozhat itt. Itt van a televíziós 
adó és a Lengyel Tudományos Aka
démia is. 

A lengyel emberekben a háború 
harcai alatt és a gigászi építőmun
kában olyan tulajdonságok fejlődtek 
ki, amelyekről sok tekintetben mi is 
példAt vehetünk. A lengyel emberek, 
a lengyel fiatalok igen egyszerűek 
öltözetben és magatartásban egya
ránt. Előzékenyek, szolgálatkészek, 
igen megbecsülik egymást. Büszkén 
mondták, a lennyel vezetők, hogy a 
társadalmi tulajdont nagyon megbe
csülik náluk. 

Igen áldozatkészek a lengyel fia
talok. A VIT idejére tízezrével je
lentkeztek különféle társadalmi mun
kára. Igen ápolják a történelmi em
lékeiket, haladó hagyományaikat a 
lengyelek. A rajongásig szeretik Cho-
pinjukat. Büszkén emlegetik mindig 
Bernét, Petőfit. Rákóczit és a közös 
lengyel-magyar történelmi hagyomá
nyokat. Igen sok lengyellel találkoz
tam, akik a II. világháború ideje 
alatt mint menekültek jártak Ma
gyarországon és magyarul kívántak 
erőt. egészséget, jó munkát és sok 
sikert a magyar népnek. A magyar 
deleráció varsói szereplésével, úgy 
gondolom, megfelelt a magyar fia
talok várakozásának. Kultúrcsoport
jaink, művészeink mintegy huszon
ötször adtak nany^kerű műsort. 52 

A tudomány és a k u l t ú r a palotája. 

A Vendel-utcai Tanítónőképző 
kórusa a magyar díszelőadáson, 

díjat szereztünk a művészeti verse
nyeken, közöttük hat első díjat. A 
népművészeti versenyek nagydíját is 
mi nyertük. A sportversenyeken 26 
első, 16 második és 14 harmadik he
lyezést értünk el. 

Lj elejthetetlen 14 nap után a zá-
róünnepségen tettünk hitet va

lamennyien arról a szándékunkról, 
hogy r, inden erővel harcolunk a bé
kéért és a népek közötti barátságért. 
Igen nehéz volt a búcsú a varsában 
szerzett sok, kedves baráttól, de a 
vonat elindult és a viszontlátásra — 
volt utolsó szavunk a sok-sok kisérő 
felé. 

Befejezésül csak azt kívánom, 
hogy minél többen e cikk olvasói kö
zül, jó munkájuk eredményeképpen 
1957-ben Moszkvában legyenek részt
vevői a következő Világifjúsági Ta
lálkozónak. 

Atlétikai bajnokság 
Szeptember 14-én a diósgyőri Sta

dionban kerül t sor a Haladás sport
kör 1955. évi atlétikai bajnokságá
nak megrendezésére. A kedvezőtlen 
időjárás el lenére elég sok induló 
volt és néhány jó eredmény szüle
te t t : 

400 m-es s íkfutásban: 
1. Jac ina Is tván G I. 55.3 mp. 
2. Kiss Zoltán 56.2 mp. 
1000 m-es s íkfutásban: 
1. Sőbér Miklós 2 perc 52.4 mp. 
2. Zacskó Tibor 2 perc 54 mp. 
Magasugrás : 
1. Jancsó Miklós 160 cm. 
2. Joós Lajos 160 cm. 
Gerelyvetésben. a va sá rnap 54 m 

26 cm-t elért és városi bajnokságot 
nyert Barcza Géza lett az első, kö
zel 50 m-es dobással, második Szen
té László 43.50 m-es eredménnyel . 

Egyéb eredmények: 
100 m s íkfutás: 

1. S r anko Is tván . 
2. Kopcsek Imre. 
3: Kiss Tibor. 

3000 m síkfutás: 
1. Makk Atti la. 
2. Zacskó Tibor. 
3. Balatoni István. 

Távolugrás : 
1. Juhász György 5.85. 
2. Sa r anko István. 
3. Szenté László. 

Súlylökés: 
1. Kocsor Ferenc 
2. Kopcsek Imre . 
3. Szenté László. 

Diszkoszvetés: 
1. Bánki Oszkár. 
2. Kopcsek Imre 

Kalapácsvetés : 
1. Kopcsek Imre . 

A Ml EGYETEMÜNK 
A Rákosi Mátyás Néhézip.-)-: 

Műszaki Egyetem Lapja. 
Szerkeszti; e. szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: i f i Pókos Is tván 
Miskolc. Egyetemváros 

Felelős kiadó: Simon Sándor. 

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
Móricz Zsigmond d rámájának bemuta tó ja a Déryné Színházban 

A d a r a b a debreceni kollégium életét elevenít i fel. Elvezeti a 
nézőt a múl t század ki lencvenes éveinek diákéletébe, A főszereplő. 
Nyilas Mihály. IV. b. osztályos tanuló, telve jószándékkal . becsületes
séggel és tanulnivágyással , bekerü l a felnőttek világába. Nyilas Misi 
úgy gondolja, hogy a felnőttek jók, igazak és csak jót cselekednek. 
Hosszú és keserves csalódások á rán kell megtanuln ia , hogy a felnőttek 
rosszak, gonoszul cselekednek. Ez a csalódás teljesen összetöri a kis
fiút. Édesanyja, amikor kisfiát e lküldte a kol légiumba tanuln i , azt 
mond ta neki ú t ravalóul : „Légy -ió kisfiam, légy jó mindhalál ig." Nyi
las Misi jó volt, de a körülö t te élők rosszak, e lve t ték Misinek az 
emberek jóságába vetet t hitét. Mindenkinek, az egész t á r sada lomnak 
kell megváltoznia, hogy Nyilas Misj visszaszerezze bizalmát és hitét az 
emberekben. 

A főszerepet, Nyilas Misit, Hacser Józsa játssza. Nagy szere te t , 
tel készül e r re a szerepre. A magya r d rámai roda lom egyik legnagy
szerűbb da rab j ának nagy szeretet tel megírt szereplőjét alakít ja. A többi 
szerepeket Kovács Terus, Vargha Irén, Bánhídy József, Belezmai Is t
ván, Ta t á r Endre , Siménfalvy Lajos, va lamint színházunk új tagjai 
Szüts Iván, Fata l in Mariamm, Papp í s tván , Fesztoráczy Kató, Ditrói 
Ilona, Győrffy György alakít ják. 

A bemuta tó szeptember 30-án lesz. 

KÉPEK AZ ÉVNYITÓRÓL 

Sályi Is tván 
elvtárs ünnep 
det mond. 

Középső kép: 
Sándor elvtár 
egyetemi pár t -v 
kára , a pár tb 
nevében szólal ' 

Alsó kép : Fi 
seink, akik az es : 

tel u t án egyetemi 
hallgatói lettek. 

Nagy az érdeklődés a magyar—szovjet labdarúgómérfeózés iránt 

Borsodrneevel Nvomdatoarl Vállalat. Miskole I 
Felelős nyomdavezető: Koszti taloa " 

A vasárnapi Magyarország—Szov
jetunió válogatott labdarugó mérkő 
zést egész Európában óriási érdeklő
déssel váj ják. 

A ha ta lmas érdeklődést bizonyít
ja, hogy többezer külföldi látogat 
el a magyar fővárosba, köztük újság
írók, labdarugó szakemberek, rádió-
és televízió közvetítők, valamint 
szurkolók. 

Ugyancsak kiveszik majd részüket 
a tudósításból a rádió és a távolba
lá tó közvetítői. Legújabb jelentések 
szerint a szovjet, csehszlovák, nyu
gat-német, román , bolgár, NDK, 

osztrák és lengyel rádió közvetíti 3 
vasárnapi mérkőzést. Televíziós fel
vételt készít majd Csehszlovákia és 
a Német Demokra t ikus Köztársaság. 

A magyar-szovjet labdarugó mér
kőzésre sokezsr külföldi érkezik Bu
dapestre, akiknek elhelyezésére a 
szállodai helyeket igénybeveszifc 
Ezért a Belkereskedelmi Miniszté
rium Reorezentat ív Vendéglátói 
Igazgatósága felhívja a szeptember 
24—26-án Budapestre érkező vidé
kiek figyelmét, hogy rokonaiknál, 
ismerőseiknél biztosítsanak szál
lást. 
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Maradéktalanul végrehajtjuk 
féléves programunkat 

Bartók Béla 
1881. III. 25.-1945 IX. 26. 

Kedves Barátom 
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Az egyetemi pártszervezetek 
legfőbb feladatai 

Egyetemi pártszervezeteinknek az 
új tanévben különösen sokat kell 
lenniük a hallgatók világnézeti neve
léséért. Tavaly — a jobboldali néze
tek hatására — egyetemeinken szá
mos hibás, ellenséges nézet kelt új 
életre. Akadtak, akik azt hirdették, 
hogy az egyetemen nincs szükség az 
ifjúság politikai-világnézeti nevelé
sére, mert az akadályozza a szakmai 
képzést. Több helyen újjáéledt a 
kozmopolitizmus, a nacionalizmus, s 
elterjedt a népi demokrácia eredmé
nyeinek lekicsinylése. Az egyetemi 
pártszervezetek is csak a párt már
ciusi határozata után találtak ma
gukra. A múlt tanév végén több he
lyen rendeztek sikeres vitákat, ame
lyeken megcáfolták az opportunisták 
szemléletét, de a harcot tovább kell 
folytatni az új tanévben. 

Vegyük sorra az egyetemi párt
szervezetek néhány fontos feladatát. 
A 'marxista-leninista tanszékek az el
ső vonalban harcolnak a hallgatók 
világnézeti neveléséért, s általában 
eredményesen küzdenek. Pártszerve
zeteink ne tűrjék hát e tanszékek el
leni jogtalan támadásokat, erélyesen 
és határozottan utasítsák vissza a 
rosszhiszemű bírálatot, amely a 
tanszékek lejáratására irányul, mun
kájukat nem segíti, hanem hátrál
tatja. Ugyanakkor ne hunyjanak sze
met a marxizmus oktatásában meg
lévő hibák felett sem. Segítsék a 
marxista tanszékeket fogyatékossá
gaik leküzdésében. Ma még az elő
adások és szemináriumok alacsony 
.színvonalúak, az elmélet oktatása el
szakad a gyakorlattól, az éle 
Ezért pártszervezeteink tekintsék 
egyik legfontosabb feladatuknak a 
marxista tanszékek segítését. Támo
gassák a tanszékek oktatóit abban, 
hogy rendszeresen tájékozódjanak 
mind az egyetemi, mind az általá
nos politikai helyzetről. Bíráló szó
val, jó tanáccsal el fogják érni, hogy 
a marxizmus oktatói mindjobban 
összekapcsolják az elméletet a gya
korlattal. Ugy érveljenek, úgy ma
gyarázzanak, hogy azok a hallgatók 
is meggyőződjenek a marxista-leni
nista világnézet igazáról, akiket 
hangzatos jelszavakkal félre tudtak 
vv/.etni a burzsoá ideológia terjesz
tői. 

Szorgalmazzák -pártszervezeteink, 
hogy a -marxista tanszékek és a szak. 
tanszékek oktatói között jó kapcso
lat alakuljon ki. Érjék el, hogy a 
szaktanszékek nevelési problémáinak 
megvitatásában vegyenek részt a 
marxista tanszékek oktatói is. Helyes 
lenne, ha az azonos hallgatókat ta
nító szakoktatók és marxista okta
tók rendszeresen kicserélnék neve
lési tapasztalataikat. Követésre mél
tó kezdeményezés az Eötvös Loránd 
Tudományegyelem pártbizottságának 
vállalkozása: a pártbizottság minden 
tagja rendszeresen látogatja a mar
xista előadásokat, szemináriumoltat, 
s személyes tapasztalataik alapján 
sokkal több és konkrétabb segítséget 
tudnak nyújtani mind az egyes ok
tatóknak, mind a tanszékek vezetői
nek. 

A marxista tanszékek munkája 
nagyon fontos, de nem egyetlen esz
köz az ifjúság világnézeti nevelésé
ben. Igen sokat tehetnek és kell is 
tenniök a szaktanszékeknek is a 
hallgatók materialista és hazafias 
szellemű állásfoglalásának kialakítá
sában. Ha a hallgatók a szakismere
tekkel együtt sajátítják el a marxis
ta szemléletet — mindkettő mara
dandóbb hatást gyakorol rájuk. Ke
vés szebb feladat áll a kommunisták 
előtt annál, minthogy a gyakorlat
ban mutassák meg a marxista ideo
lógia és a kiváló szakmai tudás el-
választhatatlanságát. Ezernyi példa 
bizonyítja, hogy aki magáévá tette 
korunk leghaladóbb világnézetét, az 
— még az elvontabb tudományokban 
is — .gyorsabban törhet előre, ered
ményesebb munkát végezhet szak
tudományában. Egyiik-rnásik egyete
mi pártbizottság — megértve a mar
xizmus és a szaktárgyak összekap
csolódásának jelentőségét — gyakor
lati lépéseket is tett már ennek ér
dekében. A pécsi egyetem pártbizott
sága például kommunista tudósok és 
Oktatók vezetésével tudományos bi

zottságot hozott létre, amely segíti 
az egyes intézeteket abban, hogy ok
tatómunkájukban még jobban elmé
lyítsék, még szervesebbé tegyék a 
marxizmus és a szakismeretek össze
kapcsolását. 

A közeljövőben megkezdődnek a 
programviták az egyetemeken. A 
kommunista oktatók vegyék ki aktí
van részüket a vitákból, segítsék elő, 
hogy egy-egy tananyag igazán mar
xista szellemben kerüljön a hallga
tók elé. 

A hallgatók magasszínvonalú vi
lágnézeti nevelése nagy feladat.- Az 
oktatók csak úgy tudják megoldani, 
ha még alaposabban, még elmélyül
tebben tanulmányozzák a marxizmus 
-leninizmust. És nem akárhogy, nem 
dogmatikusan, hanem alkotó módon 
alkalmazzák saját szakágukban, mun
kájúkban. Ezen a területen sem volt 
minden rendben az elmúlt tanévek
ben. De az idei oktatási év előkészí
tése komoly változást jelez. Az okta
tók többsége szívesen vállalkozott a 
tanulásra. Pártszervezeteink segítsél* 
az oktatók tanulását és tegyenek 
meg mindent, hogy a konferenciák 
színvonala emelkedjen, s a viták 
hatékonyan szolgálják az oktatók 
rnarxista-leninista továbbképzését. 

Kártékony nézetek jelentkeztek ta
valy egyetemeinken a munkás-pa
raszt és szakérettségizett hallgatók 
tanulmányi kilátásainak megítélése-
tekintetében is. Még ma is vannak 
nyomai ennek. A tanév elején példá
ul az Eötvös Loránd Tudomáíiy 
Egyetem matematikai, fizikai, ké
miai karán több oktató úgy véleke
dett, hogy a munkás-paraszt és a 
szakérettségizett hallgatók lemorzso
lódása — „természetes jelenség'1. 
Ezzel mintegy kifejezésre jutatták 
azt a kételyüket, vajon a kétkezi dol
gozók és ezek gyermekei képesek-e 
az egyetemen helytállni, alkalmasak-e 
srra, hogy a tudomány területén dol
gozzanak. Elkésett kétkedés. Maga 
az élet cáfolja évek óta. Száz meg 
száz munkás- és parasztszármazású 
mérnök, tanár, kutató dolgozik már 
gazdasági, kulturális és társadalmi 
életünk különféle posztjain és ered
ményes, jó munkát végeznek. A 
munkás-paraszt hallgatók többsége 
az egyetemen is bebizonyította-, hogy 
meg tud állni a lábán. És ha vannak 
— előképzettségük hiányosságaibál 
adódóan — nehézségeik, segítséggel 
úrrá lehetnek felette. Ha a pesszi
misták a kétkedés helyett segítenek 
nekik — a túlnyomó többség meg
állja a helyét. A kommunista oktatók 
pártcsoportjaira vár elsősorban a 
feladat, hogy' az arra rászoruló mun
kás-paraszt származású hallgatók
nak megfelelő támogatást nyújtsa
nak. Követésre méltó ezen a téren a 
Budapesti Műszaki Egyetem pártbi
zottságának kezdeményezése. A 
pártbizottság az egyetem vezetőivel 
közösen megvizsgálta, hogy melyik 
hallgatónak van szüksége a tanulás
ban segítségre és felkértek egyes ok
tatókat támogatásukra. A diákottho
nokban kisebb csoportokat szervez
tek a nehezebben boldoguló hallga
tókból, s ezek vezetését egy-egy kom
munista oktató vállalta. Feladatukat 
pártmunkának tekintik és elvégzésé
ről a pártnak adnak számot. Párt
szervezeteink mindenütt1 kísérjék kü
lön figyelemmel az első. és másod
éves munkás-paraszt származású hall
gatók előmenetelét, munkáját. Adja
nak meg nekik minden segítséget, 
hogy az előképzettségük fogyatékos
ságaiból adódó nehézségeken minél 
előbb túljussanak és az egyetem más 
hallgatóival egyenlő feltételek között, 
eredményesen folytathassák tanul
mányaikat. 

Nem kis munka elé állítják e fela
datok pártszervezeteinket. Nem bir
kózhatnak meg vele, ha nem tá
maszkodnak az egyetemi DlSZ-szer-
vezetekre. Pártszervezeteink bízza
nak a DISZ-re komoly, önálló fela
datokat. Hogy az egyetemi DISZ-
szervezetekre lehet számítani, azt 
többek között bizonyítja a felvételi 
bizottságokban tanúsított helytállá
suk, ahol következetesen .képviselték 
a párt álláspontját. Sok ilyen önálló 
•feladatot kell adni a DlSZ-nek, csak 

EGYETEMI HÍREK C 

Prof. dr. Variav Pleskot a prágai 
egyetem matematika tanára és Dr. 
Ing. Ondra Josh a kassai egyetem 
dékánja október 1-én meglátogatták 
egyetemünket. Hosszabb időt töltöt-
íek el a Matematika. Mechanikai 
Technológia I. és Mechanikai Tech
nológia II. tanszéken. 

Október 5-én 17 órakor az L sz. 
nagyelőadó teremben Gömöri Endre 
a Rádió külpolitikai rovatának ve
zetője sikeres beszámolót tartott. A 
beszámolóhoz többen hozzászóltak. 

* 
Dr. Terplán Zénó tanszékvezető 

egyetemi tanár, oktatási rektorhe
lyettes és Olasz József adjunktus 
prágai útjuk alkalmával meglátogat
ták a Prágai Egyetemet. 

* 
Béda Gyula és Kozák Imre aspi

ránsok szeptember 23-án jeles ered
ménnyel tették le szakmai kandidá
tusi vizsgájukat. Fenti vizsga után 
már csak disszertáció elkészítése és 
megvédése van hátra. 

* 
Egyetemünk 584 dolgozója 480.400 

Ft békekölcsönt jegyzett. Hallgató
ságunk közül 1337 fő 111.650 Ft ösz-
szeggel járult hozzá a békekölcsön
jegyzés sikeréhez. 

^ 

INNEN-ONNAN 
Sikerült megdönteni az 1968. óta 

motorcsónak 
sebességi világrekordot. Donald 
Campbell, angol versenyző 325 
km-es új, abszolút világrekordot ál
lított fel lökhajtásos motorcsónakjá
val az angliai Ulswater-tavon. 

* 
Az Egyesült Izzóban átadták ren

deltetésének az ország legkorsze
rűbb újítóműhelyét. A műhelyben 
11 modern gép segíti a gyár dolgo
zói által benyújtott újítások megva
lósítását. 

* 
Húszezer Dongó kerékpár-kismotor 

készül el ebben az esztendőben^ a 
Székesfehérvári Vadásztölténygyár-
ban; 

* 
Nagyfrekvenciájú generátorokat 

gyártanak a Vörös Szikra Gyárban. 
Áz öt kilowattos generátort a szi
getelő műanyagok gyártásánál hasz
nálják fel. 

* 
Nem olcsó dolog a televíziós rá

diózás. Nemcsak a készülékek ára 
magas még. hanem fogyasztásuk is. 
Egy közepes készülék például három 
óra alatt 1 kilowattóra- áramot fo
gyaszt. Ugyanezzel az árammennyi-
séggel hat és fél óráig lehetne mű
ködtetni egy 150 wattos izzólámpát, 
20 napig egy villanyórát, s egy tel
jes napig egy villamos hűtőszekrényt, 

^ . 

Bizalommal és hűségei jegyeztünk 
békekölcsönt 

Elmúlt néhány nap és újra gazdagabbak lettünk egy nagysze
rű élménnyel. Békekölcsönt jeyezí ünk. Te, én, mi, szüleink, tanára-
ink,-«gy szívvel, egy akarattal! Egy fénysugárral több világítja meg 
a napnál világosabban, hogy: Ebben az országban a nép egy a kor
mányával, egy pártjával. Milyen szánalmas locsogásnak hatnak ez 
újabb nagyszerű tény tudatában a külföldi burzsoá sajtó egy ré
szének, s a levitézlett imperialista zsoldban álló gyász-magyarok, 
országunk politikai, gazdasági csődjéről összehordott rágalmai. Azt-
mondja a közmondás: ,,A kutya ugat, a karaván halad". Igen, mi 
haladunk. Ujabb lépést tettünk előre és minden nap hoz egy új, 
meg új lépést ezen az úton, a szocializmus útján. A Te 100 forintod 
is, a Te helytállásodat, a párt. a kormány politikáját támogató ki
állásodat bizonyítja. Alig telt el 5 nap a felhívás óta, s lám már 26 
százalékkal túljegyezte népünk a kölcsönt. Légy büszke rá, hogy 
ennek Te is részese vagy! Nemcsak annak tudatában jegyeztünk, 
hogy forintjainkkal segítjük, gyorsítjuk a szocializmus felépítését 
hazánkban, hogy segítjük, gyorsítjuk Egyetemvárosunk. szűkebb 
hazánk. Miskolc szépülését, épülését. Bizalommal és hűséggel je
gyeztünk. A mi népünk tudja, hogy jó helyre adja forintjait. Lám 
alig néhány héttel a békekölcsönje gyzés előtt több mint félmillió fo
rinttal emelkedett egyetemünkön a kifizetett ösztöndíj. Egyetemiünk 
hallgatói becsülettel álltak ki a párt, a kormány mellett. 

Erről beszélnek a számok, de erről beszélnek azok a lelkes-
hangú röpgyűlések is. amelyek a jegyzést megelőzték. Kaptak már 
jutalomműsort a legjobb, legderekasabb. legáldozatkészebb jegyzők, de 
hadd álljon itt mégis a II. éves kohász alapszerv példája, amely 
nemcsak 2600 forintot jegyzett, hanem fegyelmezettségben, tanulás
ban, közösségi munkában is példát mutat. Békekölcsönt jegyeztünk, 
kiálltunk a párt mellett. A párt most azt kéri tőlünk, hogy szá
moljuk fel az elmúlt évek lazaságait, teremtsünk szilárd fegyel
met, kitartó, szorgalmas munkával, sajátítsunk el minél több tudást. 
Szüleink, tanáraink értünk jegyeztek nagyösszegű kölcsönöket. Há
láljuk meg becsületes, fegyelmezett .mimikával. A békekölcsönjegy
zés megmutatta, ha mozgósítjuk egyetemünk erőit, ha a becsületes 
fegyelmezett munkás-paraszt hallgatók, a DISZ-vezetők, a jó tanu
lók állnak a tanulókörök élén. jó úton haladunk. A békekölcsön
jegyzés munkalendületét, DISZ-tagjaink bátor, pártos kiállását vi
gyük tovább a félévi munkában, s akkor még sok nagyszerű ered-
meny urán. SOK. na eimenn vei. büszke örömmel gazdagodunk. 

ERDÉLYI FERENC 
V. G: 

A haza javára, a magad hasznára..* 
Huszonhetedikén regg-el ünnepi 

díszt öltött Egyetemünk aulája. A 
hangszóró vidám muzsikával kö
szöntötte az előadásokra érkező tvaU. 
gátakat s ezen a napon mintha 
frissebben lüktetett volna az éleit. 
Már a reggeli óraiban, az•'előadások 
elöli és a szünetekben röpgyűléseket 
tartottak, ismerteitek a Miniszter-
tanács felhívását a Halódik Béke
kölcsön jegyzésére. Pár perccel nyolc 
Óra előtt a II. előadóban a másod
évesek közölt már megkezdődött a 
jegyzés. Egymásután kerüllek -limai
ra az aláírások, amelyek arról tanús
kodnak, hogy egyetemünk ifjúsága 
megérlelte és támogatja pártunk és 
kormányunk felhívását. Mire tizórát 
csengettek már megszületett az első 
eredmény: a- másodéves gépészek ka. 
zül a G 206-os tanulókör hallgatói 
az évfolyamon elsőnek fejezték, be a 
jegyzést — 2200 forint összegben. 
19-eti 100 forintot, fí-an pedia :'>0 fo
rintot jegyeztek. LIPTAI ISTVÁN 

a tanulókör alapszervi titkára, és 
VARGA TAMÁS tanulmányi helyet
tes lelkes, odaadó munkája eredmé
nyeként egyetemünkön harmadiknak 
zárták le a jegyzést. LÜKÖ KÁ" 
BOLY, M. NAGY SÁNDOR és 
FUCHS FERENC példaképként áll
nak tanulóköri társaik előtt. 

— Havonta 220 forint szociális tá-
mo gátasban .részesülök — mondja 
FUCHS FERENC —, de őszinte szív* 
vei jegyeztem 100 forintot. Ügy ér
zem, ezzel a magam jih:őjét is épí
tem, hiszen forintjaimmal én w 
hozzájárulok fejlődő iparunk újabb 
bázisainak létesítéséhez, második öt* 
éves tervünk sikerréhez. 

így beszélnek a G 206-os tanutá* 
körbeliek, de így érez az egész év
folyam is. A haza javára, a nwgufá 
hasznára jegyezlek békekölcsönt^ 
egész népünk jóléte emelésének, ter
veink ralóra-váUásá.nak érdekében. 

T. A 

Akik a nyári DlSZ-megbizatást teljesítették 

Szabó Miklós IV. K Hidasi Károly II. G. Vilmos II. B. 

így válhat az ifjúsági szövetség az 
egyetemeken is a párt legjobb segí
tőjévé. 

Feladatokban gazdag tanév áll 
egyetemi pártszervezeteink előtt. De 
minden feladatuk közül a két leg
fontosabb: nagvoibfo gonddal, oda-

adóbban segítsék egész egyetemi if
júságunk világnézeti nevelését és 
az arra rászoruló" munkás-paraszt 
származású fiatalok tanulását! Ter
mészetesen ez nem azt jelenti, hogy 
most már elhanyagolhatjuk a szak
mai nevelést, hogy lemtomdhmk «H 

jó vizsgaeredményekről. Nem, miaut 
akarjuk, hogy a jó vizsgaeredmények, 
a javuló politikai nevelőmunkát, a 
munkás-parasztfiatalok fokozottabb 
megsegítését tükrözzék. 

(A Szabad Nép október 4-i számá
nak vezércikkei 
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Maradéktalanul végrehajtjuk féléves programunkat 
Szeptember 28-án tartották DISZ-szervezeteink 

egyetemi értekezletüket 
T\ ISZ-szervezeteink küldöttei 
•*-̂  szeptember 28-án tartottak az 

egyetemi DlSZ-értekezletet. A kül
döttéi tekezlet megvitatta egy hó
napos munkánk eredményei t, meg
határozta félévi programunk vég
rehajtásában következő legfonto
sabb feladatainkat, megválasztot
ta a DISZ-Bizottságot. 

Az értekezleten jelen volt Simon 
Sándor elvtárs, a Párt VB. I. tit
kára, egyetemünk rektora képvise
letében dr. Petrich Géza elvtárs, 
Koós Béla és Németh László elv
társak, a Megyei DISZ. VB. tagjai. 

A Végrehajtóbizottság nevében 
Keszler József elvtárs számolt be 
DISZ-szervezeteink munkájáról. 

• ,Egy hónap telt el azóta, hogy a 
négy napos DISZ-tanfolyammal e 
félévi DlSZ-munkánkat beindítot
tuk. Munkánkat értékelve, egyér
telműen megállapíthatjuk, hogy 
munkánk eredményességének vo
nala felfelé ível. 

Eredményeink elsősorban annak 
tudhatók be, hogy a párt KV. már
ciusi határozata és a párt Politikai 
Bizottsága határozatának ismerte
tése, azok végrehajtásában tett el
ső, de határozott lépések sokkal 
kedvezőbb feltételeket termetettek 
az ifjúság között végzett politikai 
nevelőmunka megjavítására. Gon
doljunk csak a módosított ösztön
díjrendeletre, ami több mint fél
millió forinttal emeli elsősorban 
munkás-paraszt hallgatóink szociá
lis juttatásait. 

A határozatok végrehajtása el
ső lépéseiként megszilárdul

tak pártszervezeteink és ezzel pár
huzamosan nagyobb segítséget ad
tak DISZ-szervezeteinknek. A 
DISZ egyetemi eredményei első
sorban pártszervezeteink határozott 
vezetésének, segítségének és a 
DISZ-ben dolgozó kommunisták 
szilárd helytállásának, példamuta
tásának, önzetlen munkájának kö
szönhetők. A politikai légkör ked
vező alakulásában igen nagy jelen
tőségű munkás-paraszt hallgatóink
nak a DISZ különböző vezető he
lyein való céltudatos, következetes 
munkája, pártunk politikájának éf, 
határozatainak megvalósítása érde
kében. 

Eredményeink eléréséhez hozzá
segített bennünket az a sok, hasz
nos tapasztalat, amelyeket a Knm-
szomollól vettünk át és igyekszünk 
azokat minél szélesebb körben- al
kalmazni. 

A félév fő feladatául a politi-
kai nevelőmunka gyökere;* 

megjavítását tűztük ki. Az előbb 
elmondottak alapján is világosan 
látható, hogy a feltételek, munkánk 
kezdeti eredményei biztatóak. Nyu
godtan elmondhatjuk, — ezt a VI, 
Békekölcsönjegyzés eredményei 
igazolják —, hogy hallgatóink nagy 
többsége szilárdan a párt politiká
ja mellett áll, követi azt, és dol
gozik megvalósításáért. 

Vannak azonban olyan jelek is, 
amelyek azt bizonyítják, hogy hall
gatóink egy részénél, egyes évfo
lyamokon igen alapos, céltudatos 
nevelőmunkára van szükség." 

Ezután a marxizmus-leninizmus 
tanulásának eredményeivel, a még 
fellelhető helytelen nézetekkel fog
lalkozott, majd a klerikális reakció 
befolyásáról beszélt. 

..Eredményes nevelőmunkánk ér
cekében DISZ-vezetőinknek sok
kal jobban kell alkalmazni az egyé
ni beszélgetést, a kisebb csoportok
ban, szobákban történő vitákat, 
hiszen csak az emberek alapos 
megismerésén keresztül lehet cél
tudatos nevelőmunkát folytatni." 

Ezután a DISZ-alapszervezetek 
munkájával foglalkozott. 

„Nevelőmunkánk megjavítására 
hozott szervezeti intézkedéseink, 
hogy DISZ-csoportjaink alapszer
vezeti jogot kaptak, eredményes
nek mondhatók. Bár egy hónap, az 
indulás tapasztalatai még nem en
gednek általános következtetéseket 
levonni, de az biztos, hogy alap
szervi titkáraink közvetlenül a 
hallgatók között nagyobb felelős
séggel és alapossággal végzik mun
kájukat. Lehelne sok példát fel
hozni I. éves bányászaink jó mun
kájáról, felsőéves DlSZ-alepazer-
ve-eteink eredményei rőt, amelyek 
alátámasztják az előbbi megállapt-
tápokat. 

A K 201-es DISZ-alapszervezot 
létszáma 23 fő. Igen jo kollektívát 
alakítottak ki. A DlSZ-vezetőseg a 
párttagokra támaszkodva, eredmé
nyesen dolgozik. Figyelmük min
den kérdésre kiterjed, ami tagjaik 
életében felvetődik. Felelősen vég
zik munkájukat és a tagság követi 
a jó példát. Ennek eredménye az 
is, hogy 23 tagból 22 jegyzett bé
kekölcsönt 2600 forint értékben és 
e tagság 80 százaléka már szep
tember hónapban konkrét DISZ-
me<?bízatást kapott a félévre. 

Alapszervi titkáraink a munka 
jobb megosztásával, a feladatok 
végrehajtásának következetesebb 
ellenőrzésével, a feladatok jelentő
ségének alaposabb magyarázásával 

még eredményesebb munkát tud
nak végezni." 

A következőkben az évfolyamve
zetőségek munkáját értékelte, 
majd a VB. munkájáról beszélt. 

..A DISZ VB. igyekezett munká
jában a feladatok közül a legfon
tosabbakat kiválasztani és ezeket 
következetesen végrehajtani. 

IVf inden alapszervezetünkben és 
"•* évfolyamunkon megtörtént a 

titkárok, illetőleg a vezetőségek 
megválasztása, aktívák megbízása. 
Megkezdtük, több évfolyamunkon 
befejeztük DISZ-tagiaink tagraaá-
nak rendezését, tagfelvételeket, ál-
jelentéseket, szervezeteink megszi
lárdítását. 

Munkatervünknek megfelelően 
szeptember 20-ig biztosítottuk első
éves szakérett és alacsonyabb pont
számmal felvett munkás-paraszt 
hallgatóink felsőéveseink által tör
ténő segítését. E munka keretében 
105 II. és III. éves hallgatónkat 
bíztuk meg a félévre elsőéveseink 
személyszerinti segítésével. Első
éves hallgatóink segítése beindult. 
Az első- és felsőéves alapszervi tit
károkon, az évfolyamvezetőségek 
folvamatos ellenőrző munkáján is 
múlik az, hogy ez a segítés való
ban elvtársias és eredményes le
gyen." 

A következőkben a DISZ VB. 
agitációs és propaganda munkájá
val, a társadalmi munkába való 
bevonás eredménveivel, majd a 
kultúr-, soort- és érdekvédelmi 
munka kérdéseivel foglalkozott. 
Ezután értékelte a Tudományos 
Diákkörök munkáját, beszélt okta
tóink és hallgatóink kapcsolatáról, 
majd ígv folytatta: 

„Komoly erőpróba elé állította 
DISZ-szervezeteinket a VI. Béke
kölcsön ieavzés sikeres lebonyolítá
sa. A VI. Békeknlcsönjesyzés meg
mutatta, hogv lehet építeni hallga
tóink naey többségének öntudatá
ra, áldozatvállalására. DISZ-szer
vezeteink minden vezetője dicsére
tet érdemel eredményes munkájá
ért. Ezek az eredmények megmu
tatták DISZ-szervezeteink ereiét is. 
A jegyzési munkában a DISZ-ben 
dolgozó kommunisták példamuta
tásukkal ragadták magukkal h a l -
gátéi nk túlnyomó többségét. Ha 
nem is jegyzett mindenki békekö1-
esöllt, de hallgatóink döntő többsé
gének a hozzáállása feltétlenül az 
volt. amit vártunk a Rákosi E;"«-
tem hallgatóitól. A hallgatók közöt
ti jegyzés számszerű eredménve: 
1337 fő, 111.650 forint összegben. 
Ezek a számok maguk helyett be
szélnek. 

iyi egyizsgáltuk néhány feladat 
L*J végrehajtását, a m e l y e i t 

Dl jZ-vezetöink tanfolyamán tűz
tünk magunk elé. Hibáink ellenére 
is meg kell állapítanunk, hogy lép
tünk előre, vannak már eredmé
nyeink, amelyek biztosítékot szol
gáltatnak arra, hogy párt- és álla
mi szerveinkkel való még szoro
sabb együttműködés útján, DISZ-
vezetőink egységes akaratával ma
radéktalanul végre fogjuk hajtan; 
féléves programunkat." 

A beszámolót élénk vita követte. 
Hamar Emil elvtárs, hallgatóink 

társadalmi munkába való bevoná
sának eredményeiről és feladatai
ról beszélt. 

Erdélyi Ferenc elvtárs hozzászó
lásában az egyénekkel való foglal
kozást és a fegyelem megszilárdí
tásának fontosságát hangsúlyozta. 

Nagy Miklós elvtárs a párthatá
rozatok végrehajtásában a DISZ 
eredményeiről beszélt, hangsúlyoz
ta a DISZ-vezetők szavai és tette 
egységének fontosságát, majd a 
tanulmányi és a diákotthonok fe
gyelmével foglalkozott. 

Orosz László elvtárs a tematikus 
gyűlések előkészítésének fontossá
gára hívta fel a figyelmet, 

Az értekezleten felszólalt .Simon 
Sándor elvtárs, a párt VB. I. tit
ka.a. Megdicsérte DlSZ-vezetőin-
ket a békekölcsönjegyzésben vég
zett eredményes munkájúkor-. 
Majd a Szovjetunióban szerzett él
ményei és tapasztalatai alapján be
szélt a Tudományos Diákkörök sze
repéről, DISZ-szervezeteink felada
tairól, Foglalkozott hallgatóink ta
nulmányi fegyelmével és felhívta a 
figyelmet a népi vagyon megbecsü
lésére. ElUtén az egyetemi hallga
tók szereperői beszelt, amit be kell 
töltenünk Miskolc város életében. 
Hozzászólásában sok hasznos taná
csot adott DISZ-vezelöinknek mun
kánk megjavítására vonatkozóan. 

Mudra László elvtárs a sajtóren
delés eredményeivel és hibáival 
foglalkozott. 

Tóth Ferenc elvtárs az áramta-
karékosságra hívta fel a figyelmet 
és az évfolyamán meglévő problé
mákat vetette fel. Hozzászóltak 
még Darin Sándor, Kiss Lajos, 
Kröel D. Imre, Karancz Ernő elv
társak, valamint Németh László 
elvtárs, a Városi DISZ Végrehajtó
bizottság I. titkára. A lelkes hangu
latú gyűlést a DÍVSZ induló el-
éneklésével zártuk be. 

A „marxizmus-leninizmus alapjai" tanulásának 
néhány tapasztalata az I—11. évfolyamon 

A jelenlegi időszakban •— amikor 
a párt erőfeszítései a szocializ

mus alapjainak megteremtésére irá
nyulnak — még inkább megnő az if
júság szocialista nevelésének és ak
tivitása fokozásának jelentősége, a 
marxizmus-leninizmus tanulásának 
jelentősége. 

Az 1955—56-os tanév eddigi ta
pasztalatai azt bizonyítják, hogy I. 
és II. éves hallgatóink nagyrésze — 
különösen az I. éves hallgatók — 
nagy érdeklődéssel, várakozással 
vesznek részt a marxizmus-leniniz
mus előadásain és szemináriumain. 
A marxizmus-leninizmus tanszék 
igyekszik ezen várakozásnak megfe
lelni. 

Az a célunk, hogy előadásaink, 
szemináriumaink hozzásegítsék a 
hallgatókat, hogy könnyebben tudja
nak tájékozódni a nemzetközi és ha
zai események között, hogy világo
san megértsék a szocialista építé
sünk bonyolult, sokrétű problémáit 
és azokat saiát szakterületükkel vo
natkozásba tudják hozni, hogv törté
nelmi múltunk nagy tanulságait, a 
nemzetközi munkásmozgalom, első
sorban az SZKP tapasztalatait he
lyesen tudják felhasználni a ielen 
feladataink megoldásánál. 

A z elmúlt két évben a iobbol-
dali elhajlás elhomályosította 

itt, az Egyetemen is a szocialista fej
lődés világos távlatait és elősegítette 
a fegyelem lazulását, a kispolgári 
hangulatok, nézetek elterjedését. A 
szocialista iparosítás lebecsülése, szo
cialista építőmunkánk történelmi si
kereinek háttérbe szorítása, zavart 
és bizonytalanságot idézett elő a 
hallgatók egy részében. 

Mindezeknek nyomai még ma Is 
tapasztalhatók. Mutatják ezt az ed
dig lezajlott előadások, szemináriu
mok. 

Előadásainkon még mindig nagy a 
fegyelmezetlenség, különösen a II. 
évfolyamon, pl. Kaszás István G/202 
és Székely Tibor G/209 20 percet 
késtek az egyik előadásról. Kosán 
Lászlót B/203, Tóth Lászlót G/210, 
Geiger Istvánt G/211 fegyelmezetlen
ség miatt figyelmeztetni kellett az 

előadáson, sőt egyik elvtársat ki kel
lett küldeni az előadásról. 

Másodéven — ellentétben az I. év
folyammal, ahol a hallgatók lelkiis
meretesen készülnek — egyes hall
gatók liberális módon tanulják a 
marxizmus-leninizmust. A kötelező 
irodalmat nem jegyzetelik, nem ké
szülnek. Pl. az első szeminárium. Sőt 
több hallgatónknak még a kötelező 
előadási jegyzete sem volt meg. A 
marxizmus-leninizmus tanulásában 
példát vehetnének II. éves hallgató
ink az I. éves hallgatóktól, a B/104, 
G/103, G/107. G/110, G/202-es tanu
lókör tagjaitól. 

Egyes hallgatóinknál a nemtanulás 
mellett még nagyfokú a komolyta
lanság is. Pl. az ellenőrzés alkalmá
val két hallgató a következőket írta 
az ellenőrző cédulára: 

Dr. Tóth Csaba Aurél G/201 (több 
utóvizsgája van, marxizmusból már 
kétszer volt utóvizsgán). 

Török Lacika a G/202-es tanuló
körből. 

A szocialista iparosítás anyagából 
tartott szemináriumok azt bi

zonyítják, hogy hallgatóink a törté
neti anyagot, a tényeket megtanul
ják, de az elvi kérdéseket nem értik 
megfelelően, rendszerint meg sem kí
sérlik ezeket alkalmazni, sőt megle
pődnek, amikor ilyen kérdést halla
nak. Ezért a II. éves hallgatóink 
na^y része nem látja, hogy a jobb
oldali elhajlás miért volt rendkívül 
veszélyes a szocialista ipar fejlődése 
szempontjából. Sőt egyes hallgatók 
jobboldali nézeteket hangoztatnak. 
Pl. a G/205-ös tanulókörben Ludvia 
elvtárs, aki azt állította a gyakorlati 
foglalkozáson, hogy a szocialista ipa
rosítás kezdetben törvényszerűen 
az életszínvonal rovására történik. 

Másodéves hallgatóinknál méa 
mindig tapasztalható a kispolgári P1-
puhultság, s az áldozatkészség hiá
nya. 

Tanszékünk okulva a hat év ta
pasztalataiból, ebben az évben az O. 
M. utasításának megfelelően mi is 
bevezettük az V. év kivételével a 
gyakorlati jegyet. A gyakorlati jegy 

feltételeit a következőkben állapítot
tuk meg: 

1. Előadások és a kötelező iroda
lom rendszeres, önálló jegyzetelése. 

2. A félév folyamán előre meg nem 
határozott 1—2 villámdolgozat elég
séges átlageredménye. 

3. A szemináriumokon tanúsított 
rendszeres évközi munka, valamint 
az előadások és a szemináriumok 
pontos látogatása. 

Tanszékünk a gyakorlati jegy el
nyerésének feltételeit a iobbtanulás 
érdekében állapította meg. 

Az eddigi tapasztalatokból ezt a 
következtetést lehet leszűrni, hogy 
sok hallgatónkkal még mindig nem 
sikerült megérttetnünk, a marxizmus
leninizmus tanulásának fontosságát. 

Cok hallgatónk nem látja, hogy 
^ a marxizmus-leninizmus meny

nyire választ ad a mi sajátos magyar 
problémáinkra, mennyire összefonó
dott a magyar munkásosztály harca 
a marxizmus-leninizmussal. Törté
nelmi fejlődésünk bizonyítja, hogy a 
nagy hazafiak haladó gondolatai 
nem tudtak teljes választ adni a 
magyar nép nagy nemzeti problé
máira. Csak a marxizmus-leninizmus 
adott teljes választ és segített hoz
zá nemzeti célkitűzéseink megvaló
sításához. 

Nem véletlen, hanem a marxiz
mus-leninizmus győzelmének ered
ménye, igazságának bizonyítéka, 
hogy a magyar nép annyi évszázados 
harc után a maga ura lett, a mun
kásosztály és pártja vezetésével, 
amely a zseniális marxi-lenini taní
tásokat elsajátította és hazai viszo
nyokra alkalmazta. 

A zért kell, hogy minden hallga-
tónkat a párt iránti hűség, bi

zalom, odaadás és forró lelkesedés, 
a marxizmus-leninizmushoz való kö
vetkezetes hűség jellemezzen, hogv 
kint az életben hűséges követői és 
propagandistái legyenek az itt tanul
taknak. 

Ezt cs«k fokozottabb munkával, a 
m.arxizmus-leninizmus elmélyültebb 
tanulásával lehet elérni. 

SZKP történeti csoport. 

A% elsőévesek segítéséről 
MÁR EGY HÓNAP múlt el azóta, 

hogy egyetemünkön megkezdődtek 
az előadások. Elsőéves hallgatóink 
azóta beleilleszkedtek az egyetem 
nagy családjába. Tudatában vagyunk 
annak, hogy ez nem olyan egyszerű 
dolog. Nem könnyű a középiskolá
ban megszokott környezetből, az is
merősök, régi barátok köréből át
jutni idegen környezetbe, melyet 
legfeljebb csak idősebbek elbeszélé
seiből ismerhetnek, s mely ilyenkor 
annyi titokzatosságot rejt magában 
és nem kis félelemmel tölti el az 
l. éves szíveket. 

EZEKNEK A KIS szorongások
nak, a kezdeti nehézségeknek az el
tüntetése érdekében legtöbbet a fel
sőbbévesek tehetnek. Jól látta ezt 
egyetemünk vezetősége is, amikor 
felhívta a felsőbbévesek. — elsősor
ban az elsőévesekhez, problémáik
ban és tanulmányaikban legköze
lebb álló — másodévések figvelmét 
-íz elsőévet; hallgatók patronálására. 
A másodéves hallgatók megértették 
ennek jelentőségét és már szeptem
ber első napjaiban tömegsen keres
ték fel elsőéves társaikat. A követ
kező lépés volt az elsőéves szak
érettségis és esetleg még más gyen
gébb képességű hallgatók mellé egy-
egy másodéves hallgató állítása. Re
méljük, sőt biztosak vagyunk ben
ne, hoev másodéves hallgatóink a 
nyári jó munkát folytatva, ezt a 
DISZ-megbízatást is teljesíteni fog
ják. 

AZ ELSŐÉVES hallgatók patro
nálását nem lehet leszűkíteni csak 
tanulmányi szintre. Hiszen problé
máik vannak még ezenkívül is 
Szükség van arra is. hogy baráti 
beszélgetés formájában bemutassuk 
az egyetemi szokásokat, megszeret
tessük velük 8Z egyetemi életet 
Nagyon helyeselni kell azoknak a 
másodéves hallgatóknak az eljárá
sát, akik a bükk) kirándulásaikra 
67, elsőéveseket lg meghívták, közö
sen látogattak mozit. 

TERMÉSZETESEN itt is rengeteK 
helytelen dolog történt. Sokan s 
patronálás alatt azt ériették, hogy 
délutánokon keresztül ott üljenek 
az elsőévesek nyakán, elkészítsék 
helyettük a matematika házifelada. 
tot, néhány ,,cseles" helyen kihúz 
zák a rajzot, s tb. stb. Sokan igye-
keztek holmi rémtörténetekkel ré
misztgetni társaikat az egyetemi 
élet, különösen a vizsgák, utóvizs
gák nehézségeivel. Persze ezek az 
emberek elfelejtették elmondani 
azt, hogy az utóvizsga mögött hány 
tapolcai, lillafüredi, miskolci kiruc
canás és ellógott nap van, és arról 
még kevesebbet beszélnek, hogy a 
szorgalmas, folyamatos munka min
dig meghozta az eredményt! 

ELSŐÉVESEINK azonban ne vár
janak csodát a patronálástól. Ne fe
lei tsék el, hogy már nem közép
iskolások, itt elsősorban önerejükből 
kell eredményt elérniök. Gondolja
nak arra is, hogy milyen megtisz

teltetés az számukra, hogy egyete
men tanulhatnak, hogy öt év múlva 
mint mérnökök fognak dolgozni ne
héziparunk fejlesztésén. 

' LAJTAI IMRE 
II. B. 

Alapszervezetünkben 
jó kollektív szellem alakult ki 

Az I. éves bányász DISZ-alapszerv munkája 
AUGUSZTUS 25-ÉN alig vártam, hogy az autóbusz megálljon az 

egyetemnél. Nem volt idegen a környék — a mások által „gyufásdo-
boznak" nevezett — és a számomra oly kedves épületek. Ugyanis már 
egy éve jelentkeztem felvételre, de akkor nem nyertem felvételt, így 
a bányaüzemnél helyezkedtem el, mint lakatos, később, mint gépé
szeti vezető. Az üzem DISZ-életébe bekapcsolódva, a középiskolában 
szerzett tapasztalatokat felhasználva dolgoztam. Munkám eredménye
képpen DISZ VB-tag és párttagjelölt lettem. Szándékomról nem mond
tam le, újra jelentkeztem egyetemre, s így kerültem el a DISZ-veze
tők tanfolyamára, mely útmutatást és politikai tájékoztatást adott 
egyetemi munkámhoz. A bányagépész alapszervezet titkára lettem. 

MUNKÁM KEZDETE kissé nehéz volt, mivel még nem ismer
tük egymást és idegenkedtünk az új környezetben. Az idegenkedés az 
évnyitón elhangzott rektor elvtárs beszéde után és a tanulókör átvé
tele után megváltozott. A tanulókör átvételénél személyesen is megis
mertük egymást. Elbeszélgettünk feladatainkról és terveinkről. Bi
zony nem kis feladatok előtt állunk és éppen ezért minden erőnkkel 
azon dolgozunk, hogy a nehéz feladatokat legyőzzük és hazánkat sze
rető szocialista típusú mérnökök legyünk. Alapszervezetünkben már az 
első napokban jó kollektív szellem alakult ki. Nekonetics elvtársnak. 
a dékáni megbízottnak munkájában segítettünk. Kijelöltük a különböző 
reszortfelelősöket, akik meg is kezdték működésüket. Paulovits elvtárs 
megkezdte rögtön munkáját és szervezte a fiukat a különböző sport-
szakosztályokba. 

Ilyen munkák közepette értünk el az alakuló gyűlések napjá
hoz. Ekkorra mór annyira megismertük egymást, hogy egymás hibáira 
is rámutaltunk. Sütő elvtárs pl- egv határozati javaslatot terjesztett a 
tagság elé a fegyelem megszilárdítása érdekében. A határozatok lényege 
az. hogy egyéni tanulás ideje alatt a tanulókörben teljes csend lesz. 
Egyhangúlag mindenki elfogadta. Egész heves vita közepette fejeztük 
be gyűlésünket. Másnap a sportpálvaépílésen Kővári elvtárs kivetésé
vel, teljes létszámmal résztvettünk. . 

A BÉKEKÖLCSÖN-JEGYZÉS BEN is jó eredményt értünk el. 100 
forintos átlaggal nyolc órára fejeztük be a jegyzést. Példamutatóan ie^ 
gyeztek: Szabó elvtárs 100 forintot. Moskovits elvtárs 150 forintot. 

Az eredmények mellett hibánkat említem méa meg: Azt, hogv 
szeptember első felében a sajtómee rendelést nem tudtuk jól megszer
vezni. Ez részben az én hibám, részben a sajtófelelősé. Ezt a hibánkat, 
már kijavítottuk. Ebben a hónapban már az alapszerv 80 százalékának 
jár sajtó. A határozati javaslatot sem hajtottuk úgy végre, ahogyan azt 
az alakuló gyűlésen elfogadtuk. Vannak olyan délutánok, amikor min
denki mást csinál. Pl. Németh elvtárs jó hangjával, Nekonetics elv
társ füttykoncertjével, Péceli elvtárs kiváló vicceivel szórakoztatja a ta
nulni akarókat. 

MOST AZON dolgozunk, hogy ezeket a hibákat is kijavítsuk, 
hogy még jobb eredményeket érjünk el a tanulás, a fegyelem megszi
lárdítása terén. 

SZOLYÁK ZOLTÁN 
alapszervi titkár. 
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A félév kezdetétől folytatott ered. 
menyes m u n k á k hát rá l ta tó ja e fél
évben is — épp úgy, mint tavaly — 
az utóvizsgák nagy száma volt, Az 
a tény, hogy október elején még 
sok hallgató rendelkezik utóvizsga-
val, egyre több hibára vezethető 
vissza. A hiba elsősorban az utó
vizsgásoknak a tanuláshoz való vi
szonyában van. AZ állami szervek 
a sikeres vizsgaeredmények biztosí
tása érdekében az elmúlt félévi 
vizsgaidőszakban több kedvezmé
ny :-s rendelkezést hoztak. Ilyenek 
voltak: A vizsgaidőszak meghosz-
szabbítása július 15-ig, vizsgahalasz
tás augusztus végére. Sok hallgató 
ezeket a kedvezményeket ..kihasz
nálva" szerzett utóvizsgát úgy, hogy 
vizsgáját augusztusra halasztotta, de 
augusztus végén sem volt haj landó 
vizsgáját letenni, amelyből aztán 
automat ikusan utóvizsga lett. Az 
utóvizsgák eredményei is hiányos 
felkészülésről, hanyagságról t anús
kodnak. A meglévő utóvizsgák jó-
része m á r sikertelen kísérletek utáni 
maradvány. ] 

As utóvizsgákról 
Mindezekér t azonban felelősség 

terheli a DISZ-vezetőket, a DISZ-
kcllektívát is. Nem arról van szó, 
hogy a DISZ-tagság passz(v sem
mittevéssel szemethunyt a vizsgák 
sikertelensége felett és nem kereste 
annak okát. Igenis, hangzot tak el 
építő kr i t ikák, tényeket megállaoító 
bírálatok és egy-egy utóvizsgákra 
való fölkészülésben is voltak hatha
tós segítségek. Igaz. az m á r kevésbé 
történt meg. hogy az utóvizsgások 
m°llé jó tanuló e lv társakat állítsa
nak, amelynek m á r a múl tban jó-
néhényszor beigazolódott helyessége. 
legtöbbször e redményre vezetett. 
De hisz a segítségadásban rendelke
zésre áll minden tanszék, konzultá
ciós lehetőség, könyvtár , amelyek 
szintén mind kihasznála t lanok ma
radtak. Az eddig letett utóvizsgák 
arról t anúskodnak , hogv hallgató
ink önállóan is kéioesek eredmények 
elérésére és azt hiszem. t egvetemi 
hallgatók számára ez elengedhetet
len követelmény. A DISZ által a 
segítségnyújtásban elkövetet t leg 
súlyosabb hiba abban mutatkozik 

meg, hogy nem nyúj to t t „erkölcsi 
segítséget" az utóvizsgásoknak. Mi 
ért nem biztosította a DISZ az 
augusztus végi hét jó kihasználását 
megszervezve a vizsgákkal adósok 
visszajövetelét. Mindez sok utóvizs
gát megelőzött volna. De a szeptem
beri hónapban is jobban kellett 
volna, hogy törődjön a DISZ az utó
vizsgások ügyével, mer t minden bi
zonyíték megvan a r ra . hogy ahol 
foglalkoztak a vizsgázókkal,_ jobb 
eredmények születtek és már föl
számolták az utóvizsgákat . 

Mindezekből levonhatók a tanul
ságok a jövőre nézve és a r ra vonat
kozólag, hoEy a há t ra lévő utóvizs
gák sikeres letételéhez való min
dennemű segí tsé"nvúi tás elsőrendű 
feladata most - DISZ-kol lekt ívának. 
annál is inkább, mer t itt nem csu
pán vizsgákról van m á r szó, hanem 
arról is, hogy ezen múlik sok hall
gatónak az egyetemen maradása , 
vagv eltávozása. Persze, ez nem 
enyhíti az illető utóvizsgázó hall
gató felelősségét! 

SZ. I. G—405. 

AZ UTÓVIZSGÁK MERLEGE 
Az érvényben lévő vizsgaszabály-

iá t szerint szeptember 30-al a hi
vatalos utóvizsgaidöszak lezárult. 
Talán nem lesz hiábavaló egy perc
re visszatekinteni és megvizsgálni, 
hogy hallgatóink milyen e redmé
nyeket ér tek el az utóvizsgáknak, 
ezeknek a súlyos te rheknek felszá
molásánál. Az utóvizsga veszedel
messé válik a hallgatóra nézve ak
kor, ha sikertelen kísérletezés, vagy 
folytonos halogatás következtében 
ál landó lelkiismereti feszültséget, 
továbbá a jelen feladatok csökken
tett alaposságú megoldását okozza. 
Nem utolsósorban az utóvizsga 
anyagilag is ér int i az utóvizsgát 
szerzett hallgatót. 

Egyetemünk egyes karain alké-
s z i t ^ az utóvizsgák mérlegét a kö
vetkező képet lá that juk: 

BANYAMÉRNÖKI KAR. Csak a 
jelenleg II. éves hallgatókról van
nak pontos adata ink. Eszerint július 
1-én, a rendes vizsgaidőszak végén 
m a r a d t az évfolyamon a z előírt 853 
összes vizsgából 71 utóvizsga és 103 
halasztott vizsga. Október 1-én. va
gyis az utóvizsgaidőszak végén még 
mindig meglévő vizsgák száma 20. 

KOHÖMÉRNÖKI KAR. Az összes 
. évfolyam részére 2132 vizsga volt 

előírva. Ebből a rendes vizsgaidő
szak eltelte u t án maradt. 119 utó
vizsga és 200 halasztot t vizsga. A 
Kar október 1-i vizsgatartozása 7. 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR. A négy 
évfolyam előírt vizsgája 8008 volt. 
Jú l ius 1. u t án ra maradt, 855 utó
vizsga és 585 halasztott vizsga. 
Ezekből október 1-én még felszámo. 
latlan 135. Műszaki ember részére 
néhány számadat sokszor többet 
mu ta t minden magyarázkodásnál . 
A tennivalók egyrészét a bevezető
ben említett vizsgaszabályzat hatá
rozza meg. A hanyag, felelőtlen 
hallgatók számonkérése már folya
matban van. Mondanak azonban a 
fenti számok hallgatóságunk többi 
tagjai számára is valamit . Azt, hogy 
az egyetemi tanulmányi munka igen 
nehéz, sok energiát , szorgalmat, — 
nyugodtan mondha t juk — sok áldo
zatot igénylő munka , amelyet ered

ményesen elvégezni csak egyenletes 
tempóval , szívós ki tar tással és igen 
gazdaságos időbeosztással lehet. 

Ez indokolja a fenti számokra a fi
gyelem felhívását, különösen ilyen

kor, félév elején. Az utóvizsgák okai 
ugvanis már most születnek, « le
győzésük most még sokkal köny-
nyebb, mint majd az utóvizsgaidő
szak végén. 

KÜLPOLITIKAI SZEMLE 
Fokozódnak a sztrájkmozgalmak 

a kapitalista országokban 
Utóbbi időben egyes1 kapital ista 

országokból mint pl, Olaszországból. 
Franciaországból és Angliából mind 
több jelentés érkezik a sztráikmoz-
galmak fokozódásáról. A sztrájkolok 
munkakörülményeik megjavítását és 
a bérek emelését követelik. 

Angliában hivatalos adatok szerint 
szeptember 23-án Liverpoolban több 
mint 6000, Birkenbeadban több mint 
400 kikötőmunkás sztrájkolt. A 
sztrájkok következtében 24 hajón tel-

kohászati és hajóépítők vállalatainak 
dolgozói sztrájkot hirdettek. 

Franciaországban a gáz- ós vil
lanyszolgáltató iparban egymást kö
ve; ik a figyelmeztető munkaszünetet.. 
telesek. Munkasziincteltetésre került 
sor többek között a párizskörnyéki 
eentrá'.ékbsn, Dunkerqueben, Lyon
ban, Valenoeben, Lemanceben stb. 

A le-havrei nagy raizalgyár 1500 
sztrájkoló munkása megszállva tar t 
ja a gyárat . Belfortban a nagy A1. 

jesen és 45 hajón részben mefiállt a s thom.gyár igazgatósága, amely 5000 
munka. dolgozót kizárt , kénytelen volt újra 

Olaszországban az „I'.ba" társaság I felvenni a munkásokat . 

Miért félnek a reakciós körök 
Pietro Nenni moszkvai és pekingi 

látogatásától? 
Pietro . Nenni, az Olasz Szocialista 

Pá r t főtitkára, par lamenti képviselő, 
a Nemzetközi Sztálin Békedíj k i tün
tetettje C'sou En- la j e lv társ meg
hívására elutazott a Kinai Népköz
társaságba. Szeptember 24-én felesé
gével és az Olasz Szocialista Pá r t 
képviselőivel Mosrzkvába érkezett, 
ahol néhány napot tölt. 

Nenni utazását nagy figyelemmel 
kíséri az olasz közvélemény s be
hatóan foglalkozik vele sok nyugat i 
lap is. 

Miért kel t az Olaaz Szocialista 
Pár t főt i tkárának moszkvai és pe
kingi látogatása nagy visszhangot? 
A válaszban az olasz politikai hely
zetből kell kiindulni. Az utóbbi idő
ben a nemzetközi poli t ikában nagy 

változások történtek. Da Olaszország 
még mindig nem lette meg a szüksé
ges lépéseket a regi politika megvál
toztatása érdekében. Nenni elutazása 
elö:t megbeszélést folytatott Croneki 
köztársasági elnökkel, Segni minisz-
terelnökkel és Mart ino külügyminisz
terrel. Annak ellenére, hogy e be
szélgetések tárgyalásáról és t a r t a l 
máról hivatalosan nem téiékoz^atták 
a sajtót, sokan Nenni út já t úgy te
kintik, mint barát i látogatást a 
Szovjetunióban és Kínában, ezen túl
menően mint az első lépést a kínai— 
olasz kapcsolatok rendezésére. Éppen 
ízért az olasz kereszténydemokrata 
pá r t i és az újfasiszta körökben, vala
mint a többi kapi ta l is ta országokban 
a reakciós körökben ellenségesen fo
gadták Nenni Kinába utazását-

Zsák Viktor professzor 
nyugalomba vonult 

Az 1954—55. tanév végével meg
vált Egyetemünktől Zsák Viktor 
professzor. Előrehaladott korára és 
egészségi á l lapotára való tekintet tel 
méltán kiérdemel t nyugalomba vo
nult. 

Zsák professzor egyike volt azok
nak, akik a kohász-oktatás, a fiatal 
mérnökök képzésének nagy ügyét 
saját jának érezte. Nem ismert fá
radtságot, nehézséget, ha oktatási 
kötelezettségeinek maradék ta l an el
látásáról volt szó. 

Tanulmánya i t a nagyhírű gelmeci 
Akadémián végezte. Az első világ
háborúban súlyosan megsebesült 
1915-ben mint hadi rokkant tért visz-
sza az Akadémiára , ahol ki tűnő 
e redménnyel vaskohómérnöki ál lam
vizsgát tett. Diplomájának megszer
zése után külföldre ment . Először 
Kölnben volt öntödei üzemmérnök, 
majd számos németországi nagy 
acélműben és öntödében dolgozott 
mint mérnök, illetve üzemvezető 
1924-től 1936-ig magánmérnökkén t 
tevékenykedet t . Ez idő alatt csak
nem egész Európát be já r ta Spanyol
országtól Norvégiáig. Olaszországtól 
Bulgáriáig. 1937-től 1946-ig a Győri 
Vagongyár öntödéjének osztályve
zetője, később igazgatóhelyettese. 
1946. szeptember 1-én foglalta el 
Sopronban a vaskohászat i tanszék 
tanári katedrájá t . 

31 esztendős üzemi működése so
rán r i tka ter jedelmű gyakorlat i is
mere tkör re tett szert. Európa vala
mennyi számottevő kohászati (ize
mében megfordult . Dolgozott, öntö
dében, acélműben. Elektroacélmü-
veket létesített , ki terjedt szakértői 
munkásságot végzett. Egyetemi ta
nári működésének fő célja volt. 
hogy igen gazdag és széleskörű 
gyakorlati ismereteit hal lgatóinak 
átadja. Jegyzeteket készített, bőví
tett-? tanszéke oktatási anvaeát és 
felszereléseit. Korszerű homokvizs
gáló labora tór ium felszerelését kezd
te meg. De saját tanszékének kere
tein túlmenően is lelkesen munká l 
kodott közös kari feladatok megol
dásán. Az új t an te rvek összeállítá

sában, Egyetemünk tervezési mun-1 

kaiban és sok-sok kisebb-nagyobb 
probléma megoldásában igen értékea 

'•éget nvújto'tt. Nem lehetett! 
hozzá olyan kari vagy oktatási 
problémával bekopogtatni , amelyek 
megoldására közreműködését fel ne 
ajánlotta volna. 

Zsák professzor elsősorban i sen 
kiváló gyakorlati szakember volt. A 
vaskohászat egész területét átfogó 
széles — mondha tnánk egyedülálló 
— ismeretköre, gazdag tapaszta la
tai mellett tudományos kérdésekkel 
;s ál landóan foglalkozott Egyik leg
következetesebb hazai szószólója a 
szélfrissítéses acélgyártásnak, a sa
vanyú bélésű Mart in kemencének és 
a korszerű ércelőkészítésnek. Ezen 
' émakörökben s 'ámos tudományos 
Cikket is írt. 1953-ban szerkesztésé-, 
ben jelent meg „Az pcélgyártás idő
szerű kérdései" c. könyv. 1954-ben 
ielent meg . .Vaskohászatunk nyers
anyaga i" c. könyve, amely a készüld 
enciklopédia első kötete. A vasko
hászati enciklopédia szerkesztésé-, 
nek szakavatot t , lelkes munkatársa-
Tevékeny tagia volt a szakminisz-
ter mellé rendelt vaskohászati m ű 
szaki t anács rak . Több akadémia i 
hizottság tagja. Nehéziparunk fej-
'esztésében is nasrv érdemei vannak . 
Nehézinari lé tesí tményeinek te rve
zéseinél mint szakértő. Zsák pro
fé-szőr mindig jelen volt. 

Most, amikor újra megindul t 
Egyetemünk falai között az oktató-' 
munka. Zsák professzort már néW 
külöznünk kell. Munkásságának 
azonban csupán ez a részlete zárul t 
le, tudományos működését tovább 
folvtatia. gazdag tapasztalatai t , szé
leskörű ismereteit továbbra is nép-1 

gazdaságunk javára gyümölcsözteti. 
Akkor, amikor köszönettel emléke
zünk kilenc esztendei értékes egye
temi tanári működéséről , a r ra kér -
iük. segítse továbbra is, mint ez J 

ideig országépítő nagy munkánka t . 
Dr. OELBJ1 S ANDOR 

akadémikus 
egyetemi tanár . 

OKTÓBER 6 
Csak egy percre állunk meg, hogy 

/élteién sírjaikra letegyük — im.mái 
százhatodjára kegyeierünk egyszerű 
virágait. 

Néma főhajtással tisz'clgünk emlé
küknek s a <tompull gyász érzéséi 
mind erősebben álüt a népek sza
badságára törő zsarnokság elleni 
gyűlöletünk. 

1849 október 6... Vesztett szabad
ságharcok emlékeinek legsötétebbike 
— 1848 „tündöklő hajnalcsillagának 
leáldozása". 

Túlerő, árulás foj'ja vérbe népünk 
nagyszerű megmozdulását s hajtja 
hóhér kezére az önkény előtt meg 
nem hajló 13 tábornokot. 

A sír, hol nemzet látszott elsüllyed
ni, csak a kétségbeesés látomása 
olt. Sok balszerencse és megpróbál

tatás után népünk mégis él, fejlődik 
és építi szabad szocialista hazáját, 

A fogadalom, mellyel október 6 
emlékének tartótunk, váljék egyre 
erősebbé: soha többé nem akarunk 
zsarnokságot, elnyomást, vérözöntl 
Minden erőnkkel egy olyan társada* 
lom kialakításáért harcolunk, amollt 
a béke, a világbéke szilárd hordó* 
zója. 

Élő, alkotó hősöket akarunk tett-' 
véreinkből, fiainkból, leányainkból! 

Kötelességünk, hogy 1848 dicső ha* 
gyományainak megvalósításán dol-> 
gozó népünk békés épilö munkáját 
a magunk területén: jobb ivmulmá* 
nyi eredményekkel, a !anuhnányi fe* 
gyelem megszilárdításával támogas* 
suk. 

> f4r*f4r4f^4^^*^*í^^**d^t*^^ ftfcfcftftftftte»i»>>»^ftftftfcMitoftiWt^ftfcft*M?aft*iftfcftftftfeft»*ftiWftfcMfcftfcftfrftftft***^ 

MA NEMCSAK a magyar , de az 
egész világ kulturál is é le tének egyik 
középpontjában kétségkívül Bar tók 
és az ő halála 10. évfordulójának 
méltó megünneplése áll. Költők és 
írók. zenetudósok és művészek egy
mással versengve a legszebbet, leg-
igazabbat akar ják és tudják róla el
mondani . 

Ki volt Bar tók Béla? 1881-ben 
született Nagyszenlmiklóson. őse i 
egyszerű parasztemberek, apja föld
műves-iskolai igazgató, korán özve-

1 marad t anyja tanítónő, aki a 
nehéz körülmények közt is méltó 
módon neveli fel két gyermekét . 
Bartók Pozsonyban kezd zenét ta
nulni Erkel Ferenc fiától, Erkel 
Lászlótól, majd a budapesti Zene
akadémián érik kiváló zongoramű
vésszé és zeneszerzővé. Párizsi útja 
alkalmával találkozik a modern 
szellemi és zenei irányzatokkal , 
maid 1905-ben Kodállyal elkezdi 
gyűjlem a népdalokat . Tudós gyűj-
tőszenvedélye egyre újabb és újabb 
területek felé hajtja: román és szlo
vák, ukrán es bolgár, majd török és 
a rab népzenét gyűjt. Ezzel nemcsak 
eddig ismeretlen zenekul túráka t 1 ár 
fel, de megismeri és átéli a dal la
mokat hordozó egyszerű parasz tné
pek életét is. Ez az. élmény mélv 
humanis tává teszi, ez izzítja fel 
benne azt az eszmét, amit egyik le
velében megvall : A népek békés 
együttélésének, test vérré válásának 
eszméjét, ez teszi békeharcossá, aki 
meg nem alkuvóan küzd a soviniz
mus és fasizmus ellen. Ezért, mul
tán részesül a nemzetközi békedíj
ban, amellyel sajnos m á r csak ha
lála u tán adózhatot t neki az embe
riség. 

1881. Hl. 25.—1945. IX. 26. 
1919-BEN TAG J A egy zenei di

rektór iumnak, majd a Tanácsköz
társaság bukása után meginduló 
gvűlölködés miatt műveit leginkább 
külföldön muta t j ák be, s ő maga is 
külfödön jár hangversenyköru takon . 
S amikor ki tör a második vi lághá
ború, végleg dönt : Amer ikába emig
rál. Éppen 15 évvel ezelőtt, 1940. 
október 8-án adja utolsó búcsú ' 
hangversenyét Budapes ten feleségé
vel. Amer ikában 1943-ig anyagi ne
hézségekkel küzd, állandó bizonyta
lanságban él, majd csak zenemű
vész barátai és rajongói rendelései
re kezd újra komponálni és alkotja 
meg legszebb, legéret tebb műveit , 
S amikor a fehérvérűség 1945-ben 
halálát hozza, fájdalmasan mondja: 
,.Csak az fáj, hogy tele poggyásszal 
kell e lmennem . . ." 

MIÉRT TARTOZIK Bartók a leg
nagyobb zeneszerzők közé? A leg
nagyobb zeneköltök, min t Bach és 
Beethoven, azért emelkednek ki a 
többiek közül, mer t művészetükkel 
s ikerül t- összefoglalniuk és a l e§~ 
tökéletesebben kifejezniük az őket 
megelőző kor és saját koruk zené
iét, m a r a d a n d ó emléket ál l í taniuk 
nemcsak koruknak , népüknek, ha
nem — emelkedet t egyéniségük ze
nébeol tásával — az egész ember i 
ségnek is. Visszanyúltak a zene leg
ősibb talajáig, a népzenéig, s azt 
egyéniségük nagy formálóereiével 
önmaguk állandó, forrongó fejlődé
sével a legnagyobb tökéletességre 
tud ták emelni . 

BARTÓK ALKOTÖMÜVÉSZETE 
is á l landó fejlődést m u t a t — ez a 
végtelenül érzékeny lángelme min
dent befogad, amit kora elé tár. A 
zenében az öreg Liszt, Wagner , Ri
chárd S t rauss művészete, majd De
bussy, Sztravinszki j modern törek
véseinek hatásai , kezdetben a ma
gyar népies műzene. majd nagy fel
fedezése és k iapadhata t lan forrása: 
Kelet-Európa és Közel-Kelet nép-
dalkincseinek csodálatos birodalma 
az, amit magába fogadott. A kor 
társadalmi és politikai élete: a mil
lenáris ábrándokban ringatózó feu
dális magyar tá rsada lom bukásától 
a szocialista forradalomig, az első 
világháborútól a fasizmus rémura l 
máig — a tudomány és technika 
óriási fejlődése a telefontól az a tom-
máglyáig — mindez millió lélekrázó 
momentummal hatolt Bartók éle
tébe. S ö vállalja a harcot a fejlő
désért , mer t célja művészi, emberi 
ég magyar : Igazi modern magvar 
zenében akar ja kifejezni korá t és a 
népi dal lamvilágtól meg te rméke
nyült gazdag egyéniségét. Vállalja a 
merész, új u takon való ál landó 
előre tör tetés nagy csatáját, a meg-
nemértést , a hideg közönyt, amely 
az őt szárnyalásában követni nem 
tudó közönségből árad. Dacol a 
rosszindulatú soviniszta támadások
kal és vállalja a fasizmus réme 
alóli emigráció fájó i degenségé t . . . 

Művészi fejlődése olyan volt, mint 
a spirális vonal: a központi problé
máka t egyre magasabb szinten, egy. 

re tökéletesebben oldotta meg. Nagv 
kor társa , Ady Endre egyik remek 
verse illik az ö versenyfutás é le tére : 
A végesség: ha lha ta t l anság 
S csak a Máé a ret tenet , 
Az Embernek , míg csak van ember . 
Megállni nem lehet. 

S minél kegyet lenebb hozzá a sors. 
ő beethoveni erővel és aka ra t t a l an
nál inkább ú r rá lesz ra i ta . anná l 
inkább megtalál ja a végső felszaba
dulást , ha rmóniá t és békét, a fel
emelő hitet önmagában és az élet
ben. 

Boldogíts, hogy a nagy Nyíl útján 
Megállás nélkül az ö r ö m 
Álmát á lmodhassam magamba 
Minden mérföldköven 

Riadó, szennyes, kerge nváfalc 
Ne állítsák meg új lovát 
Emberednek, hogy hadd nyargaljon 
Előre és tovább 

A nagy Nyíl útján, meg nem állva. 
Hitesen és szerelmesen. 
Förtelmeit egy rövid Mának 
Nézze túl a szemem. 

(Ady: Uj s új lovaU 
MIÉRT ISMERETLEN BARTÖK 

hazájában még ma is? — Amikor 
új nagyszerű művei t megalkotta, a 
magyarságnak csak igen kis rétege 
lelkesedett érte. Mivel Bartók ecv-
szerre magya r és modern — a ze
neileg képzetlen ma avar népi ré te
gek ép úgy n e m értet ték, mint a 
zeneileg képzett , de a népdaltól ide

genkedő, a néptől elszakadt rétegek, 
Az egyik ré teg csak a cigányzenét 
ismerte , a másik csak a klasszikus 
és romant ikus német zenéért élt-' 
hal t . 

Ennek a vi lágnak szomorú Bar 
tók-tagadó öröksége, a nagyfokú ze
nei művelet lenség sötét köde csak 
nagyon lassan oszladozik. Pedig, —• 
mint Kodály mondja — olyan kis 
nép vagyunk, hogy egy magyar sem 
engedheti meg magának a műve 
letlenség luxusát , máskép ment he-1 

tétlenül e lmerü lünk a népek tenge
rében! 

AHHOZ, HOGY MEGÉRTHESSÜK 
Bartók zenéjét elsősorban a nagy-
klasszikusok — Bach és Beethoven 
— szimfonikus művészetével k e l 
megismerkednünk, azután meg k e ^ 
bará tkoznunk a modern zenei kife
jezésmóddal és a népdalok világá
val, s bele kell élni magunka t Bar* 
tők korának életébe. Nem könnvtl 
út ez, mint ahogy nem könnyű 
megérteni Ady vagv József Atti la 
egy-egy versét, s rádöbbenni a n n a k 
minden szépségére Nem könnyű kö-' 
vetni Bartókot a sötétség elleni 
harc szédítő mélységeitói a vad, 
barbár népek ősi r i tmusú zenéjén 

• emberi felemelkedés h imnjkus 
magasságáig feltörő útján. De ez ne 
ret tentsen vissza minket . Közeled
jünk Bartókhoz, s akkor ő is ba rá 
tunkká válik, min t minden igazi 
nagy művész. Ha minél többet 
játsszuk, minél több szívvel ha l l 
gatjuk, ha befogadjuk zenéjét és 
rajongóivá válunk, az ő tiszta, ma
gasrendű művészete sok gazdag él
ménnyel ajándékoz meg minket. Ez 
lesz az ő igazi ünneplése és haza-1 

térése. 
F, 3, I 



A MI EGYETEMÜNK 1955. október t. 

Évaduyitás a miskolci Déryné Színházban 
Megnyitóhoz méltó darabot választott újjászervezett színházunk 

ebben az évadban: Móricz Zsigmond regényének, a Légy jó mindhalálig-
nak drámaváltozatát. Örömmel fogadtuk a színház műsortervét és azt, 
hogy az eddig egészségtelenül túlsúlyban lévő könnyű műfajokat most 
már némileg kiegyensúlyozzák a komoly darabok, hiszen a színház fel
adata nemcsak a szórakoztatás, hanem a nevelés is, az örökbecsű mű
vekben rejlő szépségek élményt jelentő feltárása, szóval az igazi szín
művészet. 

Színészeink egészben véve sikerrel oldották meg a nehéz fel
adatot, amit ennek az igényes műnek a bemutatása rájuk rótt. Kez
detben a gyermekszereoKBt a&f*f.á ottsága miatt kissé vontatottan in
duló játék a második felvonás közepétől már valóban izzóan drámaivá 
vált. A színész akkor nyújt igazán jó alakítást, ha saját egyéniségét 
háttérbe szorítva szerepében teljesen átlényegül, azzá válik, akit alakít, 
ha elfelejteti, hogy ő „csak" színész, ha a nézőben fel sem merül a gon
dolat, hogy ez csak színház, csak játék. Ezt az „átlényegülést" éreztük 
az öreg Pósalakyt alakító Győrffy Györgynél, valamint Valkay tanár 
úr alakítójánál, Papp Istvánná!. Talán azért, mert ők — többektől el
térően — nem túlozták el szerepeiket, hanem mértéktartóan, a valósá
got, a lényeget megmutatva látszották. 

A Nyilas Misit alakító Hacser Józsán látszik, hogy küzd a nehéz 
feladattal: lélekben felnőtt gyermeket alakítani. Szinte nem is termé
szetes szerep ez, inkább szimbolikus: Móricz saját igazságkereső lelkét 
oltotta bele Nyilas Misibe. Olyan -úlyos problémákat tár fel. a felnőt
tek oly gonosz világával ütköztet össze egy naiv. ártatlan gyermeket, 
hogy az összeroppan súlya alatt. Még férfinek is nehéz a romlott polgári 
társadalomban gerincesen az igazságért harcolni, nem hogy egy gyer
meknek! Ezért nehéz szerep Nyilas Misié. Ha a színész a naivitást dom
borítja ki, nem hisszük el, hogy a ;yerek megérti a felnőtteket- már
pedig nagyon is megérti! Ha pedig 'úl komolyan alakít, nem segíti Mó-
riczot abban a törekvésében, hogy azáltal, hogy a romlott társadalmat 
egy naiv gyermekkel lepleztél! le. még hatásosabb legyen vádló szava. 
Ezt a két ellentétet összeegyeztetni Hacser Józsának nem mindig sike
rült, inkább a naivitás ábrázolása felé tolódott el. A gyerekességet ki
fejezni akaró eltúlzott mozdulatok akkor hatottak rosszul, amikor csak 
külsőséget jelentettek. Amikor a drámai ábrázolás eszközeivé váltak, 
főleg a végső jelenetben, akkor már meggyőzőbbek voltak. Főleg az 
utolsó jelenetben éreztük, hogyan rázza meg a csalódás emberfeletti 
fájdalma az élethez még nem szokott kisfiú lelkét, hogyan vergődik az 
óriás problémák gyilkos szorításában — s szem nem maradt szárazon 
a nézőtéren .. . 

Mértéktartó, rutinos játékukkal kiemelkedtek Kovács Terus (Tö
rök néni), Beleznay István (Sarkadi tanár), Ditrói Ilona (Doroghyné). de 
a íöbbick is hozzájárultak a darab sikeréhez. Kellemetlenül hatott, hogy 
Fesztoráczky Kató (Török Ilonka) — feleslegesen — mindig hátatfordí
tott a nézőtérnek, ezt a rendező indokolatlan különcködésének tartjuk. 
A gyermekszereplők közül a Dorog hy Sanyikát alakító Dénes Zsolt 
mozgott ügyesen. A díszletek kifejezők voltak, s a jó technikai meg
oldás miatt a sok színváltozás sem volt túlságosan fárasztó. 

Szép élménnyel gazdagodva várjuk a színház további műsorát. 
—sj— 

Nincs állandó próbatermünk 
— kérjük az illetékesek támogatását 

ATLÉTIKA 
Egyetemünk őszi atlétikai bajnok

ságát szeptember hónap végén ren
deztük meg, több mini. 40 résztve
vővei. 
Eredmények: 100 m (12 induló) 

1. Aczél Tamás G 108, 
2. Sarankó István G 206, 
3. Jacina István G 107, 

400 m 
1. Jacina István G 107, 55,3 mp. 
2. Balatoni István G 210. 
3. Kiss Zoltán G 106. 
Jacina végig vezetett A második 

hely csak a hajrában, nagy küzde
lemben dőlt el. 
800 m 

1. Zsarnai Szilárd G 302, 2:08 mp, 
2. Mold Ottó G 206. 
3. Zádorlaki Miklós B 205. 
Zsarnai rosszul rajtolt, de csak

hamar élretört, biztosan húzott el a 
mezőnvlöl, s igen jó idővel győzött. 
1500 m 

1. Makk Attila G 306, 4:32,6 mp, 
2. Sőbér Miklós B 104, 4:32,8 mp. 
Végig Makk vezetett, Sőbér szí

vósan ragadt rá, majd a célegyenes 
bejáratánál lendületesen hajrázott, 
A verseny csak az utolsó 4—5 mé
teren dőlt el. 
3000 m 

1. Zacskó Tibor G 211 
2. Balatoni István G 210 
Taktikai verseny volt. Zacskó és 

Balatoni váltott vezetéssel, könnyű 
iramban mentek, erejüket a vég
küzdelemre tartogatták. Az első 

1000 m után Balatoni erősített, * a 
mezőnyből csak Zacskó vette át az 
iramát. Utolsó 200 méteren mind a 
ketten teljesen frissen hajráztak, s 
nagy küzdelemben dőlt el a bajnok
ság sorsa. 
Magasugrás: (8 induló) 

1. Hideg Gyula G 107, 160 cm. 
2. Sász Imre G 204, 160 cm. 

Távolugrás: (6 induló) 
1. Sarankó István G 206, 565 cm, 
2. Kelemen Árpád G 201, 564 cm 
3. Aczél Tamás G 108, 551 cm. 

"íármasugrás: 
1. Joós Lajos B 204, 12,05 m, 
2. Juhász György G 103, 
3. Szász Imre G 204. 

Súlylökés: (9 induló) 
1. Kopcsek Imre G 304, 10,59 in. 
2. Votin Mihály G 208. 
3. Kocsor Ferenc B 203. 
4. Szenté László G 206. 

Bh'zkoszvetés: (6 induló) 
1. Barcza Géza G 108. 32.90 m, 
2. Herendi Rezső K 403. 

Gerely vetés: 
1. Barcza Géza G 108. 51.40 m, 
2. Szenté László G 206. 
A bajnokság során megmutatko

zott hallgatóink sportszeretete, lel
kesedése és az, hogy mennyire szük
séges a sportpálya felépítése. A pá-
iyaedzések minden bizonnyal sokkal 
jobb eredményeket biztosítanak 
majd a jövőben. 

Tánecsoportunk elmúlt évi mun
káját értékelve megállapíthatjuk, 
hogy bár igen nehéz körülmények 
között kezdtünk és számtalan ne
hézséget kellett leküzdenünk, mégis 
elég szép eredményt mutattunk fel. 
Mivel az 53/54-es tanévben az ak
kori tánccsoport nem végzett állan
dó és rendszeres munkát, igen sok 
fáradságot vett igénybe az új tánc
csoport létrehozása, mely — hallga
tóink létszámához viszonyítva — 
aránytalanul kevés tagot vont be 
munkájába. Ez a kis létszámú, de 
lelkes csoport igyekezett több-keve
sebb sikerrel felvirágoztatni egye
temünkön a népitánc-kultúrát. Ko
moly fellendülést hozott munkánk
ban a II. félév, amikoris új lányok
kal és féléves tapasztalattal gazda
godva másfél hónap alatt elkészül
tünk a „Szatmári verbunkos és 
csárdás"-sal, mely a technika és 
művészi színvonal szempontjából is 
méltó egyetemünkhöz. Fejlődésünk 
helyes irányvonalát bizonyítja, hogy 
az ország egyetemi csoportjai közül 
a negyedik helyre minősítettek, 
mely — körülményeinket figyelem-
bevéve — értékes helyezés. 

Ez év augusztusában a DISZ-
bizottsás az egyetemi szervezeti 
munka beindításának érdekében 4 
napos DISZ-vezetői tanfolyamot 
rendezett. Ezen az értekezleten az 
egyetemi kultúrélet problémái és 
hiányosságai is felszínre kerültek. 
A kultúrmunka jelentőségét mi sem 
mutatja jobban, mint az a tény, 
hogy a párt és DISZ KV is foglal
kozott ezzel a kérdéssel, s ez a tan
folyam egyik fő irányelveként szol
gált. 

Ez a tanfolyam részben meg
könnyítette a későbbi szervezési 
munkát, mivel felhívta a DISZ-
vezetők figyelmét az egyéb munkák 
mellett a kultúrmunka fontosságára 
is. 

A jelen tanévben részben az em
lített tényezők hatására, részben 
dr. Schandl Vilmosné művészeti ve
zetőnk fáradságot, időt nem kímélő 
munkájának és a régi tagok lelkes 
— a szervezésbe való bekapcsolódá
sának hatására a tavalyinál na
gyobb létszámú csoportot sikerült 
létrehozni. A beindulási munkában 
és a későbbi szervezésben kiváló 
munkát végeztek: Gál Sándor csop. 
vez. h., Lükő Károly, Tamás István, 
akiknek ezúton szeretnék köszöne
tet mondani a lelkes, odaadó mun
káért. Dicséretet érdemel Foszt 
Anna is. a próbákon tanúsított lel
kes, jó szellemet keltő magatartá
sáért. Már az elmúlt évben komoly 
problémát jelentett a próbaterem, 
mely akkor megoldódott, de sajnos 
ez ebben az évben is viszatérő prob
léma, mely még véglegesen mind a 
mai napig nem oldódott meg. Ah
hoz, hogy eredményes munkát tud
junk végezni, alapvető feltétel az 
állandó és megfelelő próbaterem. A 
DISZ-bizottság igyekezett minden 
támogatást megadni a párt és DISZ 
KV határozat alapján, azonban az 
állami szervek nem mindig tartot
ták szem előtt az említett határoza
tokat. Ez nagyon megnehezítette a 
beindulást és a számítottnál sokkal 
rragyobb mértékben vette igénybe 
szervező erőnket. A továbbiakban 
kérjük az állami szervek vezetőit, 
kísérjék nagyobb figyelemmel mun
kánkat és problémáinkat a lehető
ségeknek megfelelően orvosolják és 
segítsenek nekünk. 

Elmondhatjuk, hogy a nehézsé
gek ellenére a tagság odaadó lelke
sedéssel dolgozik és hazafias köte
lességének érzi a nép hagyományá
nak ápolását a népitánc területén is. 

A tánccsoport munkájáról 
Terveink szépek és nagyok. Két 

nagyobb táncot akarunk ebben a 
félévben megtanulni és szeretnénk 
minél több vidéki és legalább egy 
városi bemutatkozást megvalósítani, 
mellyel egyetemünk hírnevét és te

kintélyét növelnénk. Ezen tervünk 
megvalósításához kérjük az illeté
kesek támogatását. 

RÖTA ERNŐ 
tánccsoport szervező, 

Kedves Barátom! 
Ha elolvasod e sorokat, bizonyára eszedbe jut az elmúlt beszél* 

getésünk témája, s remélem, véleményed azóta már megváltozott, s 2 
néhány sor csak megerősíti elhatározásodat. 

Te megijedtél utóvizsgádtól és számtalan helytelen érvet hoztál 
fel annak bizonyítására, hogy mennyivel jobb lesz, ha most elhagyod 
az egyetemet. Szerinted Te, mint sportoló, kiváló munkahelyhez, jó 
életkörülményekhez, szórakozás, sportolás, egyszóval gondtalan élethez 
juthatsz. Tévedésed annál súlyosabb, mivel úgy véled, hogy ha vizsgád 
nem lenne, akkor sem érdemes tanulni, már úgyis elég a mérnök, jobb, 
ha dolgozni kezdesz már most. 

Gondolom, hogy rajtad kívül mások is gondolnak erre, ezért vá* 
lasztottam. ezt az utat, hogy elmondjak egy esetet a sok közül, azok kö* 
zül, akik elhagyták az egyetemet. 

Az elmúlt tanév félévi vizsgaidőszaka idején egy közeli barátom
mal történt az eset. Vizsgaidőszak előtt beteg volt és nem indult kellő 
ambícióval és komolysággal a vizsgáknak és már az első vizsgája sem, 

sikerült. Teljesen elveszítette önbizalmát, s makacsul elhatározta, hogy 
elhagyja az egyetemet. így is történt. Ö is sportoló, így elhelyezkedett 
egyik diósgyőri üzemnél. Hetente jött ki hozzánk az egyetemre. J6 
munkakörülményei voltak, nem gondolt semmire, szórakozott, sportolt* 
magánélete nem a legjobb úton haladt. DJSZ-ben is volt -funkciója, itt az 
egyetemen is és az üzemben is. Munkáját becsületesen elvégezte, de nem, 
talált örömet semmiben. Céltalanul élt, egyre inkább rájött helytelen 
lépésére. Szülei, rokonai és ismerősei előtt szinte mutatkozni sem mert. 
Gyakran beszélgettem vele, s mindig fájó szívvel gondolt arra, hogy el-> 
h'agyía az egyetemet. Látta üzemében a fiatal mérnökök komoly mun
káját, s egyre csak azt érezte, hogy újra tanulnia kell. Ma újra itt van 
az egyetemen, mert rájött,, hogy megkezdett útját végig kell járnia, 
mert végig tudja járni, csupán kitartó munkára,, becsületes tanulásra 
van szükség. 

Talán nem mondtam el mindent, lehet én nem tudok mindent, hisz 
nem tehet kifejezni szavakban azt az érzést, amit az ember akkor érez, 
mikor rájön arra. hogy rossz lépést tett az életben. Te ifi gondtalanul ta+ 
nulhatsz, mindenedről gondoskodnál:, raiinal: barátaid, van DISZ-szerve* 
set, ahová bátran mehetsz problémáddal, mert segítenek. 

Lehet, hogy a pillanatnyi előnyök, a diákéletnél jobb anyagi kö
rülmények csábítanak. De. gondolj arra. hogy mindezt megtalálod, s 
könnyebben elérheted, ha mint mérnök derülsz ki az egyetemről. Nem 
mindenki lesz mérnök, aki ide jön, ez természetes, de akinek megvan a 
képessége arra, hogy elvégezze az egyetemet, az nem szabad, hogy meg
tévedjen, s pillanatnyi előnyök miatt egy alkotó életpályát dobjon el. 

* * S""**^ 

LENGYELORSZÁGBÓL 

Kedzierzyn, a lengyel m ű t r á g y a 
gyár tás ha ta lmas kombinátja 

Nyugat-Lengyelországban egyre 
fejlesztik a kedzierzyni vegyipari 
kombinátot, a hatéves terv egyik 
legnagyobb beruházását. A kombinát 
az ország nitrogén-műtrágyáinak 
több mint 30 százalékát adja 

Az üzem környékén korszerű lakó
telepek épültek, új szocialista város 
keletkezett. Lakosainak száma ma 
már meghaladja a húszezret. A kom
binát további fejlesztése során gya
rapodik a dolgozók száma, a s/.ooia-
lisiy város lakossága eléri a negy-
venezret. 

Ujabb szovjet segítség . 
a varsói építőknek 

A varsókör nyéki Jclonkában sok 
műhelyt létesítettél:, a varsói kultúr
palota szovjet építői. A korszerűen 
felszerelt lakatos-, asztalos-, villany
szerelő- stb. műhelyekben készültet: 
a. palota különböző felszerelései, be
rendezései, díszítései. Mint ismeretes 
a kultúrpalota teljesen elkészüli. A 
szovjet építők most varsói vállalatok
nak adják át az összes műhelyeket, 
igen kedvező feltételek melleit. Ez a 
segítség rendkívül értékes, mert hoz
zájárul a varsói égi.lkezések gépesí
tési színvonalának további megjaví
tásához. 

H Ú Z Ó T Ü S K 
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Meghívó 
A Rákosi Mátyás Nehézipari Mű-i 

szaki Egyetem Kultúrbizottsága 
meghívja Önt az 1955. október 8-án 
szombaton este fél 7 órakor az 
Fgyetem I. számú előadójában 
tandó 

Bartók emlékestre 
Az est keretében Szegedi Ernő 

íongoraművész, a Budapesti Zene
művészeti Főiskola tanára, a nagy 
zeneköltő volt tanítványa, zongora-i 
számokkal illusztrált előadást tar* 
,,Az ifjú Bartók Műveiről" címmel* 
továbbá Varga Gáborné Zalán Iréií 
hegedűművésznő, Szűcs Ilona zongo-a 
rakíséretével, a Miskolci Tanítónő^ 
képző Kórusa dr. Gergely Imréné, 
a Miskolci Központi Énekkar és az 
Egyetem. Énekkara Bellák Józsefné 
vezényletével Bartók műveiből ad 
elő. 

Jegyek 6, 4 és 2 forintos árban az 
Egyetem DISZ Bizottságánál igé-? 
nyelhetők, vagy a helyszínen vált-1 

hatók. 

MOZI MŰSOR: 
1955. okt. 9. Kis Muck története, 
1955. okt. 11. Valahol már talál

koztunk. 
1955. okt. 15. Verdi. 
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A MI EGYETEMÜNK 
A Rákosi Mátyás Nehézipari 
Műszaki Egyetem Lapja, 

Szerkeszti: p. szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: ifj. Pókos István 

Miskolc. Egyetemváros 
Felelős kiadó: Simon Sándor. 

Borsodmeevel Nyomdaipari Vállalat. Mlskolfl 
Felein? nvqmdave7pfó' Koszt! tiaíos 
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Szállnak már a gólyák 
melegebb vidékre, 

Nem várják meg az őszt 
néhányat kivéve. 

Az elsőevesek meg 
éppen azt várják, 

Hiszen azért jöttek, hogy 
a sasát állják. 

Nehéz a Technika, 
nemcsak szóbeszéd ez. 

Már egy elsőéves 
milyen munkát végez! 

Pedig az öregek azt mondják 
ez semmi. 

Hát még ha integrált 
kell majd keresni! 

A szállók a nyáron 
szép új ruhát kaptak 

Az egyikre zöldet, 
másra sárgát adtak, 

Talán azért ilyen 
sokszínű a festék, 

Ki, melyikben lakik, 
hogy el ne tévesszék. 

Hát a menzán mi hír? 
Rég' nem szóltunk róla 

Pedig amit mondok, 
nem a régi nóta. 

Javul a minőség. 
s ha tovább így tartja, 

Nemcsak a malacok 
fognak hízni rajta. 

Az új Földmérő Kart 
melegen köszöntjük 

Oéljaink közösek. 
járjanak hát köztünk 

Kart a Karba öltve 
így válik javunkra. 

Mert ha többen vagyunk, 
.jobban megy a munka. 



EGYETCMU, 
Szabadságunk bölcsője 

Külpolitikai szemle 

Uj szülötíek 
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1918. október 29. Ez a nap, mint a Komszomol születésnapja 
vonult be a történelembe. Tudjuk, hogy ezen a napon ült össze 
Moszkvában a Hiroton-utca 4. számú házban a Munkás - és Paraszt 
Ifjúsági Szövetség I. kongresszusa. Kettős feladatot oldott meg ez a 
kongresszus. Részben a különálló, elszigetelt szervezeteket egyetlen 
összoroszországi szervezetben egyesítet te. Másrészt. Kal inin szavai
val, e szervezet: „Első foka annak a lépcsőnek, mely az ifjúságot a 
széles társadalmi politikai élethez, a pár tba vezeti." 

A Komszomol becsülettel tel jesí tet te az I. kongresszuson kije
lölt feladatot. Ennek ragyogó bizonyítéka a Komszomol 37 éves tör
ténete. 

A 22.000 főt számláló kicsiny osztagból rövid időn belül mi l -
Hós hadsereg nőtt. Olyan harcos hadsereg, amelyre bizton számít
hatott és számíthat mindig a Bolsevik Pár t . Csak néhány epizódot 
ragadjunk ki a szovjet komszomol isták életéből 

1919-ben a Djenyikin e lőrenyomulása idején a P r a v d a tudósí
tója kiemeli az ifjúság bámulatos harckészségét. Sok helyen előfor
dult, pl. Rzsevből az Ifjúsági Szövetség minden tagja a frontra ment , 
ezért egészen új szervezet megteremtéséhez kellett fogniok. 

A Honvédő Háború idején az intervenciós hadak elleni har 
cokban sok tízezer Komszomol tag lett a „Vörös Zászló" érdemrend 
tulajdonosa. Hősiességüket, bá to rságuka t szimbolizálja e ki tüntetés . 

ZÖJA, MATROSZOV, OLEG KOSEVOJ és a krasznodoni If
jú Gárda komszomol tagjai a szovjet hazafiságnak, a közösségi ön
feláldozásnak világraszóló min t akepé t mu ta t t ák é le tükkel és ha lá
lukkal . 

Egyik szovjet költői aki m a g a is Komszomol tag volt, versé
ben így emlékezik: 

„Hányszor harcol tunk mély, keserű füstben, 
A robbanások bokrai alatt , 
De támadot t a Komszomol, m ent hősen, 
Megvédte a szülőhatárokat ." 

De nemcsak a harcokban, h a n e m a háború u táni újjáépítés, 
majd a szocializmus, kommunizmus építésében is egyaránt dicsősé
ges szerepe volt a szovjet ifjúságnak. Kezük nyomán városok emel
kedtek a messze tajgán. Gyárór iások nőttek ki a földből. Kolhozok 
gazdag termései vir í tot tak. Iskolák, technikumok, egyetemek tel tek 
meg tanulnivágyó, öntudatos, k u l t ú r á r a szomjai ifjak százezreivel. 
Élmunkások, kuta tók, művészek, tudósok ezrei emelkedtek ki a 
Komszomol soraiból. 

Vagyis a költő szavaival kifejezve: 
„S hová a lelkesült erő kell , 
Hogy gát falát morzsolja szét , 
Oda Ti győztes, ifjú szívvel 
Vittétek lelketek tüzét ." 
Nem csodálkozhatunk azon, hogy a szovjet komszomolistákat 

„ifjú sasoknak", a „sasok ivadéka inak" nevezik a költők verseikben. 
Jelképezi ez a költői hasonlat gigászi erejüket* acélos akara tuka t , 
szívós, ál lhatatos munkájuka t . 

Most, mikor 37. éve ünnepel jük a lenini Komszomolt, t együnk 
ígéretet, hogy a mi ifjúságunk, a mi DISZ-szervezetünk tanu l a hős 
Komszomoltól. Mer t van mit tanulnia . Örül jünk, szeretettel, büszke 
öntudat ta l ér tékeljük azt, hogy a szovjet ifjúság, a lenini Komszo
mol áll előttünk példaképül . 

V. M. 

Szakszervezeti vezetőségválasztás elé 

Jól dolgozik a G/503-as 
alapszerv vezetősége! 

23 hallgató 2750 forint békekölcsönt jegyzett 
E b h e n a félévben új módszerekkel 

kellett hozzáfogni a munkához. Ez 
nehéz volt és szokatlan. Uj dolog 
az, h o g y ' a tanulókörök alapszervek
ké a lakul tak. Az alapszerv kisebb 
egység most, mint azelőtt volt, köny-
nyebben lehet i rányí tani munká já t 
és könnyebben át is lehet tekinteni . 
A félév elején az alapszerv vezetősé
ge az előző évektől el térően a fél
évre munka te rve t készített . Ez a 
terv a tanulmányi m u n k á n kivül 
megoldandó feladatokat tar ta lmazza, 
amelyek többek között a követke
zők: 

a) Megszervezzük a tanulókörben 
a tanulóköri aktívát; 

b> A. Tudományos Diákkörbe ta
gokat szervezünk és évközben azok 
munkáját ellenőrizzük; 

c) Temat ikus gyűléseket szerve
zünk. 

d) Benevezünk az évfolyambaj
nokságra. 

e) Nagyobb gondot fordítunk a j 
rendre és fegyelemre az előadáso
kon és a diákszállóban. 

Ezek és ehhez hasonló kérdések 
szerepelnek a munkatervben. Szeret
ném leírni, hogy ezeket hogyan va
lósítottuk meg és hogyan valósítjuk 
meg a jövőben. Eddig a tanulókör
ben megszerveztük a tanulóköri ak

tívát.- Azok az emberek a tagjai en
nek, akik a tanulókörben jól dol
goznak, példát muta tnak , ö k segíte
nek a tanulókör munká j ának i rányí
tásában. 

A tanulókörből há rman jelentkez
tek a TD-be; 

A temat ikus gyűlések megszerve
zésével a tanulókör t érdeklő problé
mák tisztázását akar juk elérni. A 
gyűlések előadói, ill; a vita vezetői 
a tanulókör tagjai közül lesznek. A 
gyűlések témája : „A ku l tú rá l t szak
ember", „Az igazi bará tság" , ,,A sze
mély és a társadalom a DISZ-tag 
életében.** 

Beneveztünk az évfolyambajnok
ságra, a tanulókör le is játszotta már 
első mérkőzését . Ezek mellett a ta
nulmányi m u n k á t sem hanyagoljuk 
el. A feladatokat igyekszünk ha tá r 
időre elkészíteni és a múl t félévi 
anyagot azokból a tárgyakból , ame
lyekből vizsga lesz, át ismételjük; 

Most a békekölcsönjegyzésben is 
szép eredményt ér t el a tanulókör. 
24 fő közül csak egy nem jegyzett 
kölcsönt, a jegyzett összeg 2750 Pt. 

Reméljük, az utolsó félévben sem 
veszítjük el jó h í rnevünket . A veze
tőség igyekszik a jövőben a tanuló
kör munká já t úgy irányítani , hogy 
jó e redmények szülessenek; K.B-. 

Pá r tunk márciusi határozata u tán 
egyetemünkön is egészséges politikai 
légkör van kialakulóban. Egyete
münk szakszervezetének ebbe az 
egészséges légkörbe nemcsak bele 
kell illeszkednie, hanem törekedni 
kell annak megteremtésére . Szak
szervezetünk nem tudja betölteni 
szerepét akkor, ha munká jában nem 
érvényesíti a márciusi határozat 
szellemét, ha a Szakszervezeti Bi
zottság nem válik a párt-, a kor
mány határozata inak népszerűsí
tőivé, megvalósítóivá. 

Elnökségünk ha tároza ta alapján 
október 15. és november 15. között 
újra kell választani szakszerveze
tünk vezetőségét. Ennél a válasz
tásnál érvényesülni kell a pá r tha tá 
rozat szellemének minden tekintet
ben. Módot kell adni t agságunknak 
arra , hogy az alapszabályban bizto
sított jogát gyakorolhassa. Az a lap
szabály jogot ad a tagaknak ar ra . 
hogy maguk válasszák meg vezetői
ket, hogy olyan társa ika t bízzák 
meg funkcióval, ak ik életükkel , 
munká jukka l , osztályhűségükkel 
mél tónak bizonyultak e r re a meg
tiszteltetésre. Nem kis feladat ez. 
Szervezetünk élete függ attól, hogy 
milyen lesz az új vezetőség. Lenin 
elvtárs azt tanít ja, hogy a szakszer
vezet a dolgozók széles rétegét köti 
össze a pár t ta l . Ez elsősorban a 
szakszervezet vezetőségének felada
ta. Ahhoz, hogy ezt a feladatot a 
szakszervezet, vezetősége be tudja 
tölteni, e lengedhetet lenül szükséges 
az, hogy munká já t a pár t i rányí tá
sával végezze. Szét kell zúzni azo
kat a nézeteket, amelyek tagadják 
a párt vezetőszerepét, a k á r nyí l tan, 
akár hallgatólagosan is egyetemün
kön. Meg kell ér tetni dolgozóinkkal, 
hogy e szakszervezetnek nemcsak a 
dolgozók gazdasági problémáival 
kell foglalkozni, h a n e m igen ko
moly gondot kel l fordítani a tagság 
eszmei és polit ikai nevelésére is. 

A választások során elsőnek ke
rül sor a bizalmiak megválasztásé
ra. Eddig ez volt az egyik legelha
nyagol tabb terület . Dolgozóink egy 

része nem szívesen vállal tá rsadal 
mi munkát és k i térnek a bizalmi 
megtisztelő feladatainak elvégzése 
elől. így történik meg. hogy a cso
port nem megfelelő bizalmit választ. 
Ha a bizalmi nem megfelelő, csak 
ímmel-ámmal végzi munkáját , egy 
egész sejt. egy bizalmicsoport életét 
bénítja meg. Ebből következik az
után az. hogy a csoport problémái , 
eredményei nem ju tnak el a szak
szervezeti bizottsághoz, ami előbb-
utóbb elégedetlenséget szül a tagság 
körében é s hibáztat ják a szakszer
vezetet. Nem veszik észre, hegy a 
hiba forrásának egy része a bizalmi 
rossz munkájából fakad. 

Sok bizalmicsoportban a legele
mibb kötelességgel is baj van. Egye
temünkön jelenleg 174 olyan dolgo
zó van, ak inek nagyobb mér tékű 
tagdí je lmaradása van. Most, a vá
lasztások előtt fontos feladat, hogy 
mindenki rendezze tagdí je lmaradá
sát, mer t a választáson csak é rvé 
nyes tagsági könyvvel gyakorolhatja 
jogát, mint. választó és mint vá
lasztható. 

A vezetőségválasztó taggyűlés fon. 
tos állomás a szakszervezet é leté
ben. Egyrészt azért, mer t új erők 
kerülnek a szakszervezet vezető
ségében, másrészt azért, is, mer t a 
vezetőségválasztó taggyűlés u ta t 
mutat, a szakszerv szetj vezetőség 
számára. A gyakorlat azt mutat ja , 
hogy a jelenlegi vezetőség nem tud
ja betölteni feladatát . Ér t el ugyan 
némi részleteredményt, de n e m 
mondhat juk, hogy ezzel betöltötte 
rendeltetését. A vezetőségválasztó 
taggyűlésen válasszon tagságunk 
olyan vezetőket, akik szilárdan ki
állnak pá r tunk politikája mellett , 
akik törődnek szakszervezetünk 
egész tagságának érdekeivel, p rob
lémáival. 

Válasszon tagságunk olyan veze
tőket, akik keményen fellépnek 
minden olyan nézettel szemben, 
amely a pár t és a szakszervezet, 
ezen keresztül a dolgozók kapcsola
tát igyekszik gyengíteni. 

IVANICS JÁNOS Sz. B. t i tkár. 
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Harsogja 70 lelkes 
hallgotó egye temünk 
é n e k k a r á n a k tagjai, s 
a K l u b falai dübörög
v e ver ik vissza a dal
lamot. A dal az Ifjúsá
gi Találkozózóra ké
szül, s így ér thető a 
lelkesedés, hiszen a. 
tokaji bor s a népi 
énekszó egymáshoz 
nagyon közelálló fo
ga lmak a magyar fér
fiak gondolatvilágá
ban. Ezzel a számmal 
emelkedik ö t re ének
ka runk , . tudománya", 
ami másfél hónapos 
m u n k a eredményeként 
jött létre! Énekkarok 
tör ténetében szinte 
pé ldá t lan teljesítmény 
ez, s így az énekkar 
tagjai és nagyszerű 
ka rnagya Dr. Bellák 

Józsefné, minden elis
merés t megérdemel
nek, lelkes, odaadó 
munkájukér t . Remél
jük, hogy ez az elisme
rés Tokajban dübörgő 
taps formájában jut 
majd osztályrészül 
énekkarunknak , mer t 
négy számukkal : 

Ádám: Somogy-ba-
latoní nóták. 

Mihajlov: Doni fiúk. 
Kodály: Toborzó. 

(részlet a Háry János
ból.) 

Verdi : Sza hadsúgd a I. 
(részlet a Nabuco-ból.) 

már az utolsó simí
tásokat végzik, a 

„Szállj te büszke 
ének" pedig önkéntes 
vállalásként ugyan
csak ..előadásra kész" 

formát ölt a szereplés

ig, így minden remény 
meg van arra, hogy 
énekkarunk ismét k i 
emelkedjék az ismeret
lenség homályából, jó 
sízereplésével kel leme
sen szórakoztassa a 
Tokajban összegyűlt 
fiatalokat, h í rnevet 
szerezve Egyetemünk
nek és ilyen módon 
honorálja az Egyetemi 
DISZ V. B. gondosko
dását, azt a sök mun
kát, melynek árán lét
rejött az énekkar . 

Ehhez a munkáihoz 
kíván az énekkar tag
jainak jó hangulatot , 
szilárd ki tar tás t . 23-án 
pedig jó szereplést és 
sok tapsot 

„A Mi Egyetemünk" i 
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EGYElEMI HÍREK 

Zorkóczv Béla az I. Mechanikai 
Technológia tanszék profeszora 10 
napra Csehszlovákiába és 10 napra 
a Német Demokrat ikus Köztársa
ságba utazott. Csehszlovákiában elő
adást tart a korszerű élfelrakó he
gesztéséről és a hegesztés metal log
ráfiájáról. Ugyanerről a tárgyról a 
Hallei főiskolán egyetemi előadás
sorozatot tar t német nyelven napi 3 
órában. Fenti tágykörhöz az anyagot 
jórészben az I. sz. Mechanikai Tech
nológia tanszék laboratór iumában 
készített kísérlet sorozatból állítot
ták össze. 

Geleji Sándor akadémikus a Ko-
hógéptani tanszék vezetője és Verő 
József akadémikus, a Metallográfia 
tanszék vezetője a magyar-szovjet 
műszaki tudományos együt tműködés 
alapján Moszkvába utaztak. 

* 
Vendel Miklós akadémikus , a s o p . 

róni Földtan- te leptan tanszék veze
tője résztvett az ausztriai Leoben 
bányászat i főiskoláján október 15-én 
kezdődő geológiai napokon. 

Október 6-án kibővített egyetemi 
tanácsülés volt. A tanácsülésen az O, 
M. részéről résztvett Sulán Béla a 
Felsőoktatási Főosztály vezetője, 
Meisel János a Felsőoktatási Főosz
tály vezető helyettese és Vékássy 
Alajos a Műszaki Egyetemi Osztály 
vezetője. Miskolc városi MDP VB. 
részéről Déri Ernő a VB másodtit
k á r a a DISZ KV. részéről Németi 
László a DISZ KV. osztályvezető 
helyettese. 

Október 18-án Déri Ernő elvtárs 
a M D P Városi VB másodtitkára* 
pártfőiskolai t aná r vi tadélutánt ta r 
tot t : Időszerű politikai kérdésekről, 
különös tekintet tel egyetemi viszo
nyainkra . 

Milasovszky Béla egyetemi t anár 
a Geodézia tanszék vezetője a ma
gyar-csehszlovák kulturegyezmény 
kere tében kéthetes tanulmányúton 
vet t részt Csehszlovákiában. Ez idő 
alat t P rágában . Osztravában és Kas 
sán különféle intézményeket tekin-
tett meg. 

H í R EK 
Miskolc kulturális életéből 

— Október 24-én este 8 órakoi? 
zenekari hangverseny lesz a szín
házban. Vezényel Mura Péter. 

— Cziffra György Csajkovszkij 
b-moll zongoraversenyét játssza. A 
műsorban szerepel még többek közt 
Bar tók: Magyar képek c. műve (té
telek: Este a székelyeknél, Medve
tánc, Siratóének, Kicsit ázottan, Ürö-
gi kanásztánc) . 

• 
— A múzeumban a borsodi képző

művészek kiállítása tekinthető meg. 
0 

— Október 26-án este 8 órakor a 
Zeneművészeti Szakiskola nagyter
mében a budapesti fúvósötös és Ko-
váts Irén (ének) hangversenye lesz; 
Közreműködik Szűcs Ilona és Ga-
lánffy Lajos. 

Akik a nyári DISZ-megbízatásukat teljesítették 

ACSADY ISTVÁN 
lh é*es kohómérnökhaliga,tQ. 

VAJDAHÜNYADI ISTVÁN 
Uá} éues gépészsmcrnökhallgaíó. 

MASZNYIK LASZ1Ö 
II, éves bányamérnöklsaJlgató. 
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f Szabadságunk bölcsője! 
Szabad, boldog élet — kizsákmányolás nélküli társadalom —, 

ahol CÍ2 embereket a társadalom részére végzett munkájuk után értéke
lik, ahol egyenlő jogú az ifjúság! E magasztos fogalmak 38 évvel ez
előtt nyertek igazi értelmet és tartalmat. 

1917-től új korszak kezdődik az emberiség életében, a szocializ
mus, a kommunizmus építésének korszaka. A Nagy Októberi Szocialista 
torradalom elsöpörte a régi, népnyúzó rendszert, az egyszerű emberek 
multai, munkások, parasztok vették kezükbe sorsunk irányítását. A 
bolsevik Párt vezetésével luitalmas, erős Szovjetunió jött létre, amely 
szétzúzta a támadó fasiszta hadigépezetet. 

Fejlett nehézipar, hatalmas üzemek és gyárak, vízierőművek, 
milliomos kolhozok és szovhozok, egyetemek és kórházak hirdetik a fel
szabadult ember alkotóerejét. 

Az Októberi Szocialista Forradalom példája adott és ad ma is er-
/-•oicsi erőt az elnyomott népek számúra a felszabadító harcokhoz. Az 
OKtoberi Forradalom hatására alakult meg a magyar Tanácsköztársa
ság, amely dicső fennállása alatt népünk évtizedes álmait és vágyait 
valósította meg. 

/ - ' *'%' 

Leningrád (Fetrográd) a Nagy Ok tóberi Szocialista Forradalom 
szülővárosa. Látké p a Néva-folyó mellől. 

Az elnyomás sötét évtizedei alatt az MKP és a KIMSZ tovább 
folytatta a harcot népünk és ifjúságunk érdekeiért, >> tta Ma
gyarországért. Az elnyomatás sötét éréiben a magyar ifjúság legjobbjai 
áldoztak eletüket az Októberi Szocialista Forradalom eszméivel felfegy
verezve az ifjúság jobb jövőjéért, a művelődéshez, n pihenéshez, a mun
kához való jogért. Az Októberi Szocialista Forradalom győzelme új le
hetőséget: a biztos, boldog élet kapuit nyitotta meg a mi ifjútágunk 
előtt is, hiszen népi demokráciánk az Október' Forradalom szülöttje. Az 
Októberi Forradalom győzelmének köszönhetjük szabad, független ha
zánkat, megváltozott, boldog életünket és ezt az egyetemet, ahol mun
kások és parasztok gyermekei, akiket a Horthy-korszak kizárt az egye
temekről —« a tudomány elsajátításán fáradoznak. Sppftl ezért, szüksé
ges, hogy tanulmányi, kötelezettségeink maradéktalan elvégzésével, ha-
~íárid~>s rajtfeladataink beadásával, azárthtlyi dolgozataink jó menlró 
val készüljünk a nagy ünnepre, november l-re, szabadságunk böíc 

'.-, az Októberi Szocialista Forradalom 38. évfordulójának megünnep
lésére. 

Hogy állunk a patronáfással? 
AZ EGYETKMI DISZ VB munka-

tervének megfelelően szeptember 
20-tól kezdve megindult az első 
S7,aivárett és alacsonyabb pontszám
mal felvett hallgatók patronálá.sa a 
felsőévesek, különösen a másodéves 
hallgatók részvételével. Ennek meg
felelően 105 II. és III . éves hallgató, 
kapott megbízatást, a patronáló m u n 
ka keretében. Feladatukat D í s z 
munkának tekintik és elvégzéséről 
a DISZ-nek adnak számot. 

EZ A KEZDEMÉNYEZÉS újra 
nagy lépés ahhoz, hogy tömegmére
tűvé tegyük a társadalmi munká t a 
hallgatók nevelésének legfontosabb 
eszközét! Az egyetemek padjaiban 
születik meg formálódik ki az új 
értelmiség. Népünk azt várja, hogy a 
jó szakember mellett — kommunis ta 
szakemberekké legyenek— Politikai 
tájékozottság és a társadalom érde
kében végzett ki tartó munka az, 
ami új értelmiségünk megszületésé
nek előfeltétele. Nagyjelentőségű 
tehát ez a társadalmi megmozdulás 
felsőéves hallgatóink szempontjá
ból, hiszen a társadalmi munka , 
amelyben résztvesznek, politikai ne-
velőeszkőz is egyben, amely elősegí
ti hallgatóink fejlődését. 

DE MÉG NAGYOBB jelentősége 
VMi ennek a mozgalomnak elsőéves, 
munkás-paraszt szakérettségis és 
gyengébb pontszámot elért hallgató
ink számára. Az elmúlt évben a 
jobboldali nézetek hatására olyan 
hangok is hallatszottak, amelyek le
csepülték a munkás-parasz t és szak
érettségis hallgatók tanulmányi ki
látásait, kételkedtek abban hogy 
ezek a hallgatók képesek-e megállni 
helyüket a tanulmányi élet terén. 
Eleket a nézeteket maga a valóság 
cáfolja meg — a munkás-parasz t -
származású új értelmiség sikerei. 
Ugyanakkor munkás-parasz t szak
érettségis hallgatóink egy részével 
valóban vannak — előképzettségük 
hiányosságaiból fakadó — nehézsé
gek. Hiszen szakérett hallgatóink 
kéf év alatt vették át azt a t anu lmá
nyi anyagot, amelyet pl. az ál talá
nos gimnáziumokban négy évig ta
nítanak, ö k vállalták a nehézség kst, 
a kitartó munkát , mer t tudták hogy 
népünknek szüksége van az új ér
telmiségre. Most, hogy az egyetemre 
kerültek, egyeseknek az új tanítási 
módszerek nehéznek bizonyultak. 
Ezeken a nehézségeken kell segíte
ni. Ha a felsőéves hallgatók valóban 
komolyan veszik a támogatást , első
éves hallgatóink többsége megállja 
a helyét, Ezért van a pat roná 'ás i 
mozgalomnak a társadalmi munkán 
túlmenő jelentősége. Az elsőéves 

munkás-paraszt szakérett hallgatók 
valóban komolyan veszik feladatu
kat tanulni akarnak . A tanulásban 
jó eredmény eléréséhez szükség van 
mag a pár t - és DlSZ-bizottsúg se
gítségére is. 

A PATRONALASSAL MEGBÍ
ZOTT felsőeves hallgatóink nagy 
többsége komolyan veszi feladatát és 
sok segítséget nyújtott már ebben a 
tanévben felsőéves hal lgatóinknak. 
Különösen kiemelhetjük itt Ajtay 
Aladár t a G 302-es tanulókörből aki 
szabadidejének egy jelentős részét a 
G 102-es tanulókörben tölti segítve 
nemcsak tanulótársát , hanem min
denkit, akinek csak valami tisztázat
lan kérdése van. Egyrészt ennek a 
támogatásnak az eredménye, hogy 
Szomszéd Imre , akivel foglalkoz.k. a 
matemat ika zárthelyin a gimnáziumi 
végzettségű hallgatók osztályzataihoz 
képest n e m ért el rossz eredményt . 
Ugyanígy megemlí thet jük, a G 210-
es tanulókórbői Ka lmár Is tvánt és 
Márton Józsefet akik különösen a lo-
garléc-vizsga előtt nyújtot tak segít
séget a G 110-es tanulókör tagjainak. 

FELSŐÉVES HALLGATÓINK so
kat tettek már az új tanév eleién. 
de nem tagadhat juk azt se hogy 
még többre van szükség. Vannak 
még sokan, akik csak annyit tudnak 
mondani a patronálójukról . hogy 
..jelentkezett". Nem elég " azt 
mondani a pat ronálónak. hogy 
. ha valami problémád va.n, gyere 
fel ebbe és ebbe a tankörbe!" A tisz
tázatlan kérdésekkel fia^yon gyak
ran úgy van az ember, hogy csak a 
félévvégi , hajszában" jön rá — 
vagy talán még akkor sem — hogy 
ezt. meg ezt nem érti . Ezért többször 
le kell menni hozzájuk és foglalkoz
ni velük a nehezebb részeknél már 
csak azért is. hogv megismerjék és 
megszokják az egyetemen az úi ta
nulási módot, ami megkönnyít i a 
tananyag át tekinthetőségét és lehe
tővé teszi a iobb időbeosztást. 

AHHOZ, HOGY SZAKÉRETTSÉ
GIS és gyengébb pontszámú hallga
tóink előképzettségük hiányosságai
ból fakadó nehézségeiket legyőzhes
sék, a felsőévesek nagv támogatást 
nyúj thatnak. Pá r t - és DlSZ-szervc-
zetelnk komoly figyelmet fordítanak 
elsőéves munkás-parasz t származású 
hallgatóink előmenetelére, gondos
kodnak arról, hogy minden segítsé
get megkapjanak, ami előmenetelük
höz szükséges. Alapszervezeteink 
t i tkára inak és DISZ-tagjainak ön
tudatán múlik, hogy I. éves hallga
tóink mennyire kapják meg ezt a 
segítséget! UNGVARY RUDOLF 

I. gmh. (G—102) 

Éveleji tapasztalataink a IV. éves Gépész Karon 
A tanulmányi év megkezdése 

r * óta eltelt hat hét. Nem nagy-
idő, legalábbis annyira nem 
nagy, hogy különösen egyetemi 
oktatási rend esetén átfogó képet 
adjon az eddig elért tanulmányi 
eredményekről . Különösen azért 
nem. mert eddig főként előadáso
kat hal lgat tak hallgatóink, csak 
ri tkán ju to t tunk el . a gyakorlati 
foglalkozások levezetéséhez és csak 
most, a legutóbbi időben foglalko
zunk a te rv szerint beállított el
lenőrző foglalkozások kérdésével. 

Éonen ezért, nincs is még teljes 
képünk hallgatóink tanulmányi 
munkájáról . De mivel oktatói mun
kánk elválaszthatat lan a nevelés
től, e lválaszthata t lan attól, hogy a 
szakmailag jó mérnök-képzés mel . 
lett, munkánk eredményekánt fe
gyelmezett, népéhez hű és a szo
cialista, ép í tőmunkát megvédeni js 
tudó mérnökként hagyják itt hall
gatóink egyetemünket . Az oktatás 
fo 'yamán felmerült egyes jelensé
gek mellett nem mehetünk el szó 
nélkül. 

A Katonai Tanszék hallgatóinkat 
azon keresztül bírálja el. hogy 
egyetemi tanulmányaik befejezte 
u í á n mennyi re értékes, mennyire 
fegyelmezett, kötelességteljesítő 
tar talékos tisztiéi lesznek Néphad-

És ezen a téren hi
bák bizo.nv jócskán akadnak. 

t-i ogv ne rninriiárt a nepatívu-
*-* mokc-n kezdjük. — örömmel 

ál lapítható meg, hegy az id*i tan
év kezdetén a hiányzások száma a 
tavalyi, sokszor elijesztő hiányzási 
arányhoz képest a m i n ' m u m r a 
csökkent — s ezen hiányzásokban 
is minimum az igazolatlan hiány
zás. 

Hasonlóan általában megnyug
tató az a kép is. hogy az eddig 
levezetett gyakorlati foglalkozások 
tanulságai alapján hallgatóink ezen 
órákra ál talában felkészültek és 
aktívan résztvesznek az órákon. 

De ezen pozitív oldalak mellett 
negat ívumok is vannak! 

A Katonai Tanszék megköve-
teli és a jövőben is meg 

fogja követelni, hogy órái alatt a 
Szolgálati Szabályzatban előírt fe
gyelmezett formák között történ
jen az oktatás . Ért jük ezalatt a 
pontos létszám-megállapítást , az 
előadó fegyelmezett körülmények 
közötti fogadását és a jelentés
beadást. Igen gyakran jelentik fő
ként a II. és IV. éves gépészek 
összevont előadásain a kijelölt 
szakaszparancsnokok, hngy az év
folyam nem kielégítő fegyelmi ál
lapota miatt — a jelentést össze
állítani nem tudták Nagy a zai. 
a rendetlenség az óra megkezdése 
előtt. 

A továbbiakban a IV. éves gé
pészek összevont előadásain és 
gyakorlati foglalkozásain előfordult 
jelenségekre akarunk rámuta tn i ! 

Előfordult összevont előadás al
kalmával.- hogy Mátyus Gyórgy és 
Nikházi Győző (G—404) he! 
elkéstek a foglalkozás kezdetéről. 
Az előadó a későnjövőket az órá
ról kiküldte, mert az általuk je
lentett okot — az autóbuszok kés-
l k — nem fogadhatta el. 

A hallgatók kiküldésének ! 

RZ évfolyam „zúgással" fogadta 
ó r a alatti fegyelmi < mi

att került az óráról való eltávolí
tás sorsára Kótai Is tván a G—402 
tanulókörből . 

Ennyit egyelőre a fegyelem kér-* 
déséről. 

De van hiba a kötelességteljesí
tés, a parancs teljesítése terén w« 
a IV. éves gépészhallgatóink köré
ben. 

Az előadásokkal párhuzamosan 
megadott, házifeladatok elkészíté
sében a hallgatók igen hanyagok 
voltak. Az évfolyam hallgatóinak 
igen nagv százaléka egyáltalán tu
domást sem vett arról, hogy házi-
feladatként meg kell oldania es>y 
gyakorlati példát, sőt volt az év
folyamnak egy szakasza, a G—403-
as tanulókör, ahol 5 fő kivételével 
és a G—402-es. ahol J09 százalék
ban nem hajtot ták végre ezt a fel
adatot. 

ITzen jelenségek arra muta t -
nak. hogy hallgatóink egv 

része elfeledkezik arról. hoav 
egyetemi éveik alatt és az azt kö
vető háremhónapos tart . tiszti ki
képzésen úgy szakmailag, mint fe
gyelem, parancsteliesí tés, köt- les-
séatud: ;c tekintetében Is fel kell 
késztilnfök arra . hosv hazánkat , 
békés épí tőmunkánkat . sa :át mun
kájukat meg tudják védeni. 

Az ál ta lunk megkövetelt fegye
lem ós rend ezen cél megvalósítá
sának egyik láncszeme. 

Vezetni — akár az ipari ép' tés, 
akár pedig katonai téren — pedig 
csak olyan emberek tudnak, akik 
beosztottjaiktól megkövetelik a fe
gyelmet és rendet, s tudásuk ma-
Eas szakmai színvonala mellett 
maguk is példásan fegyelmezettek 
és kötelességtudók. 

Katonai Tanszék. 

Honvédelmi tömegsport Egyetemünkön 
EGYETEMÜNKÖN IS MEGKEZD

TE munkáját a MOHOS/, al 
vezete, melynek keretén belül már 
is több kUlönböZŐ kör működik. A 
rádiós, a repülős és modellező kö
rük már a múlt évben is e redmé
nyes munká t végeztek. A jelenlegi 
körülmények között azonban na
gyobb lehetőségei vannak a jó mun
kának, mert a MÖHOSZ városi é l 

ee a BZÜk»égeí esz
el — a lehetőségekhez mérten 
ja ezeket a köröket, [gyegye

temünkön a MÖHOSZ keretein belül 
működő rádiós és modellező körök 
már megkezdték az előkészületeket 

B tavas ién rendezendő kiállí
tásra. 

AZ EITÖERNYÖSKÖR is ered
ményesen működött már a múl t év
ben is. Iliiben az évben azonban még 
eddig új tagok szervezésére nem ke
rült sor, mer t nincs felszerelés, ami 
biztosítaná a rendszeres edzést. En
nek érdekében te t tünk lépéseket 
olyan formában, hogy levelet í r tunk 
a MÖHOSZ Országos Elnökségének, 
melyben kér tük támogatásukat . 

A FENTEMLITETT levélben kér
tük a MÖHOSZ Országos Elnöksé
gét, hogy tekintet tel a nagy érdek
lődésre — ami jogos, amennyibe; J* 
műszaki egyetem vagyunk — tegye 
lehetővé egyetemünkön a motoros és 
gépkocsivezető körök megalakí tását 
is. Amíg azonban e r re itt, az egye
temen nincs lehetőség, az érdeklődők 
résztvehetnek a MÖHOSZ városi és 
megyei elnöksége által szervezett 
kiképzésen, amely lehetővé teszi mo
tor- és gépkocsivezetésre szolgáló 
jogosítvány megszerzését. 

A MÖHOSZ KERETEIN BELÜL 
egyetemünkön megindult a lövész
kör szervezése is. Jelenleg folyik a 
selejtező verseny. Ennek célja, hogy 
a legjobb körökből megszervezzük a 
lövészcsapatokat. A lövészcsapatok 
számára tudunk rendszeres edzést 
biztosítani, ami lehetővé teszi szá
m u k r a a különböző lövészversenye-
ken való részvételt. 

Milyen p e r s p e k t í v a áll 
a MÖHOSZ tag-ai e l ő t t ? 
Mielőtt erre a kérdésre válaszol

nánk, szükségesnek ta r t juk megje
gyezni, hogy a különböző körök ál
tal nyújtott kiképzésben pusztán 
csak a szórakozási és sportolási le
hetőségeket látni nem elég. A kü
lönböző körök által nyújtott a lap
ismeretek elsajátí tása megkönnyíti 
elsősorban az ifjúság széles töme
gei számára a fontos technikai ágak 
alapismereteiben való jár tasságot . 
(Pl. motorkerékpáros , gépkocsi, rá
dió és egyéb technikai honvédelmi 
sportágakban.) 

A SZÖVETSÉG CÉLJA: az ifjúság 
hazafias szellemben való nevelése. A 
szövetség keretein belül elsajátított 
a lapismeretek felkeltik a fiatalok fi
gyelmét, érdeklődési körét a techni
ka elsaját í tására irányít ják. Tehát a 
különböző alapismeretek elsajátítása 
nemcsak néphadseregünk számára 
jelent segítséget, de jelentőséggé1 

bír az egyre nagyobb teret hódító 
gépek alkalmazása szempontjából is. 

A sport szempontjából is óriási le
hetőségeket ad a szövetség, ami I 

egyben a szövetség tagjai előtt álló 
perspektívát is megmutat ja . 

A KÜLÖNBÖZŐ KÖRÖK tagjai
nak lehetősége nyílik arra , rendsze
res foglalkozások és edzések esetén, 
hogy különböző versenyeken résztve-
gyenek. Ezek a versenyek lehetővé 
teszik, hegy a tagság ki tüntetéseket 
és minősítést szerezzen. 

Tehát a szövetségen belül a kel
lemes párosul a hasznossal: a szövet
ség tagjai a szórakozási és sportigé
nyek kielégítése mellett nem túlzás, 
ha azt mondjuk, hogy a társadalom 
szempontjából is fontos és jelentős 
alapismereteket sa já t í thatnak el. 

A MÖHOSZ egyetemünkön mű
ködő alapszervezele nevében: E. A. 
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t J ' í H ' é r a b t i n i ^ s í . ' r a n a ' C ; 2 0 5 - Ö Í tanulókör tagjai. A fiúk lelkesen 
vesznek részt ezen a bajnokságon, mer t tudják, hogy a jelen és a jövő 
katonatisztjeinek minden téren k ivá l j képzettséggel kell rendelkezniök. 

Eredményesebb lenne a munka... 
A színmű tanít , nevel, szórakoz

tat. Nemcsak a hivatásos művé
szek feladata az, hogy az életből 
vett komikus, szatirikus, vagy drá
mai jelenetekkel , vagy a fantázia 
szülte mesék világából elővará
zsolt csodás já tékokkal szórakoz
tassák, neveljék a közönséget, ha
nem a taní tás , nevelés feladata a 
társadalom minden olyan rétegé
nek, amelynek megvan a lehető
sége, hogy ezáltal is emelje né
pünk kul turál is színvonalát . Min
den olyan tett . amely valakinek 
az ismeretét bővíti, á l talános mű
veltségét gazdagítja -— ha kicsi
nyesnek is tűnik talán — hasznos 
lépést jelent a ku l tú ra színvonalá
nak emelése tekintetében. 

Egyetemünk Központi Kul túr -
együttese színjátszó csoportjának 
tagjai szorgalmas munkával veszik 
ki részüket egye temünk kul turál is 
feladataiból. Ma még csak készül
nek, tanulnak, próbálnak, de há
rom-négy hét múlva már készen 
állnak arra , hogy a közönség elé 
lépjenek. Tervükben szerepel, hogy 
egy-egy vasárnap délután önálló 
műsor keretében szórakozást 
nyúj tsanak valamelyik falu dolgo
zóinak. De szeretnék azt is. ha a 
Központi Kul túregyüt tes műsorá
val bemuta tkozha tnának városunk 
közönsége előtt is. 

Jelenleg három d a r a b próbái 
folynak. A Mágori E,: „Nyári dél
u tán" c. egyfelvonásos színmű n a p 
jaink életéből merít i tárgyát. Az 
örökösen bíráló Csehov: ..Jubi
leum" c. szatírája a múlt század 
éveit idézi és mond bírálatot a 
múl t „előkelőségei" felett. A har

madik Kar in thy : „Visszakérem az 
iskolapénzt" c. da rab ja nemcsak 
nevettet , hanem rámuta t a letűnt 
rendszer okta tásának sok esetben 
előfordult léha valóságára. 

Színjátszó csoportunk az elmúlt 
években is működött . Tagjai közül 
ki kell emelni Kiss Ferenc III . 
éves kohómérnökhal laatót , aki 
odaadóan segítette a csoportot, 
ezért dicséretet érdemel . Azt kér
jük tőle. hogv továbbra is lendü
letesen és mint eddig, oly segítő
készen végezze munkáját . 

A színjátszócsoport munká jában 
is merül tek fel nehézségek. Ezek 
'-őzül az eeyik az. hogv női hall
gatóink nem támogatják kellően és 
tőlük fp'hetően A csoport ..öt lá-
nva" Farkas Erzsébet, Bodolai 
Róza. Witterba"h Katal in , Pákozdy 
Ida és Szabó Mária dícséretremél-
tóan kiveszik részüket a m u n k á 
ból, amely munka sokkal e redmé
nyesebb lenne, ha részvételükkel 
jobban támogatnák egyctemíinls 
női hallgatói és dolgozó női. Tá
mogatást vár a csoport arra vo
natkozóan is hogy a szereplések 
s 'kere érdekében az illetékes szerv 
operatíve intézkedjen, hogv a sze
replések dekora t ív része is bizto
sítva legyen. 

A színjátszó csoport, mint a 
Központi Kul túregvüt tes más cso
portjai is nehéz, de odaadó m u n 
kával készül feladatainak teljesí
tésére, amelv — reméljük — nem
csak színnadi sikert eredményez, 
hanem közelebb viszi és megsze
retteti egyetemünket városunk és 
megyénk dolgozóival. 

Sz. I. G—405. 
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Szerdán délután 2 órakor alakuló 
gyűlés volt a I l -es számú elöadó-
tei \mben. A nemzetiszínű és vörös 
zászlókkal feldíszített e lőadóba el
jöttek kedves vendégeink, egyete
münk hallgatói, oktatói, hogy részt-
vcgyenek a Bányászati-Kohászati 
Egyesület egyetemi szervezetének 
megalakulásán. 

Az elnökségben helyetfoglaltak: 
Kiss Ervin, a műszaki tudományok 

ididátusa, egyetemi docens, Ko-
tipai Győző oki. gépészmérnök, 

fcimon Sándor, a műszaki tudomá
nyok kandidátusa , az egyetemi 
párt-vb. t i tkára, Martos Ferenc, a 
Bányászati-Kohászati Egyesület 

dr. Horváth Zoltán, 
a műszaki tudományok kandidátu-

a Bánya és Kohómérnöki Kar 
dékánja, Jakobi László, a Bányá
szati-Kohászati Egyesület alelnöke, 
dr. Verő József akadémikus , tan

kvezető egyetemi tanár, Faller 
.lenö tanszékvezető egyetemi tanár , 
oki. bányamérnök, Milasovszki Béla 
tanszékvezető egyetemi tanár . oki. 
bányamérnök és dr. Terplán Zénó, 
a műszaki tudományok kandidátusa, 
oKiaiási rektor helyettes, 

Dr. Horváth Zoltán dékán beje
lentette, hogy a bányászat i -Kohá
szati Egyesület vezetősége úgy dön
tött, hogy létrehozza a miskolci 
egyetemi szervezetét. Üdvözölte ven . 
dégeinket, hallgatóinkat, ok ta 'óm-
kat, a Bánya- es Kohómérnöki Kar 
az egyetem nevében, majd felkérte 
Jakobi Lászlót, az Egyesület alelriö-

beszédének megtar tására . 
Jakeb i László alelnök beszédének 

első részében a Bányászati-Ko
hászati Egyesület történetéről be
szélt és kiemelte azt a szerepe: 
amelyet az Egyesület létrehozásá
ban Pech Antal 1868-ban nieguid:-

i.i és kohászati lapja 
vállalt magára . Megfeszített munka 
és hosszú harc eredményeképpen a 
Bányászati-Kohászati Egyesület 
1892-ben megalakult . Majd így foly

ta: „Az újonnan megalakult 
Egyesület azonban megszületése 
után azonnal felismerte a vidéki 

ályck alapí tásának ipari és kul-
tiis jelentőségét és már abban az 

időben egyik vidéki osztály a másik 
u tán alakult meg 

Ezután fel! Bn megállapí
totta, hogy a Borsod-gömöri osztály 
1897. szeptember 16-án alakult meg. 
maid a továbbiakban igy folytatta: 

.Ezek előrebocsátása után mi le
het a magyar bányász-kohász világ 
mai budapesti pat inás anyaközössé
ge most megalakuló legfiatalabb 
fiók-egyesületének, vagy ha úgy 
tetszik. Vidéki Osztályának itt az 
Egyetemen a feladata. 

Szeretni és megbecsülni a szakot 
akmai sovinizmus érzete és 

SS9 né 'kül . Ámbár minden üzemi 
bányász és kohász sokkal többször 
néz szembe az életét ve: 
veszedelmekkel, mint bármely más 
mérnöki fakultás képvise 

sem jogosít tel bennünket ar ra , 
hogy preminensebb helyet igyekez
zünk kivívni magunknak az egyete
mes mérnöki társadalomban, mer t 
egészen tisztult szocialista életfor
mákat keH magunk részérc éppen 
hivp+ásunknál fogva k ia lakí tanunk. 

Közületek válnak ki majd a ma
gyar bányász és kohász világ mű-
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GIcha nem vol tam babonás, nem 
kötöttek előítéleteik, s ma már 

azt is megtanul tam, hogy tanácsot 
csak akkor adjak, ha magam is 
megfogadom. Nos, minderrő l a m a 
gam ká rán győződtem meg. Tör tén t 
ugyanis, hegv egy szép me'eg 
augusztusi délután Sanyi bará tom
mal friss söröcske mellett beszél
gettünk a munkáró l , az időjárásról, 
szóval mindarról , amit az ember 
így baráíd beszélgetéskor előhoz. 
Nyomasztó hőség uralkodot t a szo
bában, így hát nagy keleté volt 
fiaskónk ta r ta lmának . Egy mondat 
— egy pohár. Egyszeresek látom 
ám, hogy az én Sándoromnak 
ugyancsak elborult az ábrázat ja . 
— No. hát Téged meg mi lelt? — 
kérdezem Tőle, mer t nem ál lhat tam, 
hogy csak úgy egyik percről a másik
ra elnémuljon, meg olyan képet vág
jon, min tha Ö vesztette volna el a 
ivaterlcoi csatát. De Sándor már fel 
is kelt, indulni készült, s csak úgy 
foga között aprí tot ta a búcsú sza
vait. 

— Átkozottul megfájdult a fogam. 
Ne haragudj , de hazamegyek, az 
asszony majd csak segít raj tam. 

Es ekkor történt , hogy tanácso
kat kezdtem a dn l . — Ha fái 

a fogad, menj el a fogorvoshoz. 
Felni — ugyan mitől? Te, egy csa
ládapa tán csak nem mondod azt-
hogy nem mersz elmenni a fog
orvoshoz? Még ma menj el! Mu
lasd meg, hogy mi nem bújunk a? 

;ony szoknyáia mögé holmi 
I miatt . — Sándor, akm — úgy 

láitszctt — vajmi keveset I 't lel
kes buzdításom, sietve ti'.' s 
én még azon nyomban • arr 
egy krokit — a gyáva, r ; a lkuvó 
emberről. Este letet tem a tollat, 
megvacsoráztam, aztán, mint más
kor szoktam, lefeküdtem. Rövid 
ideig olvastam, majd eloltottam a 

anyt, Ugy éreztem — nem töl
töttem hiábavalóan a napot. Éjfél 
körül gyötrelmes ébredésben volt 
részem. Ugy fájt a fogam, mint ta
lán még soha. Megpróbál tam min-

Megalakult a Bányászati-Kohászati Egyesület 
egyetemi osztálya 

szaki, de sok vonalon társadalmi 
nevelői, belőletek nevelődik majd ki 
szakjaink tudósainak nagy gárdája, 
szép, de súlyos ég felelősségteljes 
feladatok is várnak Rátok. A szak
ma fanatikus pavlovi értelmezésű 
szeretete, a tudás elmélyültségének 
szerény szorgalommal való megszer
zése, s az a tudat, hogy hajlamotok 
és rá termet tségetek is meglegyen e 
hivatáshoz. 

Már most figyeljétek, vagy ha 
foglalkozni tudtok, foglalkozzatok a 
magyar bánya- és kohóipar terme
léseinek kérdéseivel, mer t igy mái 
szélesebb látókörrel kerül tök bele 
az üzemi életbe. 

Figyeljétek a külföldi irodalmat, 
tanuljatok nyelveket, ahány nyelvet 
tudtok, annyi ra rétegesek, annyiszor 
többszörös emberek lesztek. 

írjátok le tapasztalatai tokat , szá
moljatok be egyéni, vagy csoportos, 
kutatásai tokról . Egyesületünk, La
punk szeretettel fogad el minden 
szárnypróbálgatás t is, ha van benne 
egyéni ötlet, egvénj elgondolás. Ez
zel is hozzájárultok a magyar szak
irodalmi ku l tú ránk fejlesztéséhez és 
fejlődéséhez. Igv tudunk hozzájárul
ni a magyar bányász é t kohász 
szakirodalmunk kif°ilesz!éséhez és 
életszínvonalunk emeléséhez. 

Tiszteljétek, becsüljétek tanára i 
tokat, Mj öregebbek mindig tisztel
tük tanári karunkat . A tiszteleten 
fiihnenöen szerettük is őket, mer t a 
m ű n k n e k tudtuk és vallottuk. 

Végül pedig, amikor az anyaegve-
sük't p»vében szeretettel köszöntöm 
az R. M. Nehézipari Egyetem főleg 

elmondott gondolatok jegyében kí
vánok hazánkat és demokra t ikus 
á l lamunkat építő jó munká t és jó 
szerencsét! 

A nagy tapssal fogadott beszéd 
után Faller Jenő tanszékvezető egye
temi t aná r emelkedet t szólásra és 
megemlékezést tartott Pech Antal 
életéről, munkájáról . 

Beszéde befejezése után Müasov-
szky Béla tanszékvezető egyetemi 
tanár előadást tar tot t Pech Antal 
tudományos munkásságáról . Majd 
Korompai Győző méltat ta Pech An
tal szerepét a diósgyőri új gyár lét
rehozásában és fejlesztésében. A 
Diósgyőri Egyesület nevében kö
szöntötte az új egyetemi szervezetei 
és kifejtette, hogy munkánk csak 
akkor lehet eredményes, ha a diós
győri és egyetemi szervezet közös 
erővel együtt dolgozik. 

Ezután dr. Horváth Zoltán meg
köszönte a hozzászólásokat, majd 
bejelentette, hogy a Bányászai i-
Kohászáti Egyesület Országos El
nöksége Kiss Ervint, a műszaki tu
dományok kandidátusá t kérte fel az 
úi szervezet elnöki t isztségének be
töltésére. 

Kiss Ervin egyetemi docens, meg
köszönve a részére előlegezett bizal
mat, röviden vázolta az újonnan 
megalakul t Egyesület szervezeti fel
építését és munkaprogram iát. 

T i tkér : Vereskői J á n o s ad lunktus 
Ti tkárhelyet tesek: Karanoz Ernő 

IV. é .kohómérnök- és Vendel Erzsé
bet I. é. bányamérnökhal lgatók. 

Jelenleg a következő elgondolá
sunk van az Egyesület munkájával 
kapcsolatban: Az a tervünk, hof.V 
havonta t a r tunk eev szakelőadást 

elégítene ki. Ebben a félévben elő
adást fog tar tani dr. Verő József 
akadémikus a porkohászat fejlődé
séről. Előadást, fogok tar tani ö n m a 
gam — mondotta — a hengerlés 
történetéről. Előadás hangzik ei méa 
ezeken kívül színképelemzésről, az 
a lumíniumkohászat történetéről 
Előadást tervezünk a vaskohásza: 
fejlődéséről, amelyet fényképekké, 
k ívánunk illusztrálni. Ezenkívül ter
vezünk egyéb gazdasági jellegű elő
adásokat is. Megkérte az Egyesület 
tagjait, hoay a munkában mindenki 
a tőle lelhető legnagyobb részt vál
lalja. Felkér te az Egyetem vezető
ségét, pártszervezetét. DlSZ-szerve-
zetét, hegy támogassa az Egyesület 
munkájá t a legjobb eredmények 
elérése érdekében. 

Majd dr, Terplán Zénó oktatási 
rektorhelyet tes köszöntötte az újon

nan megalakul t Egyesületet és k i 
jelentet te , hogy úgy az egyetem ve
zetősége, mint saját részéről a£ 
Egyesület munkájához minden tá
mogatást meg fog adni. 

Felszólalt Simon Sándor elvtárs, 
a pár t -vb. t i tkára és a következőket 
mondot ta : A Magyar Dolgozók 
Pártja, egyetemi pártbizottsága és 
a magam nevében meleg szeretettel 
köszöntöm az újonnan megalakult. 
Egyesületet, A Bányászati-Kohászati 
Egyesület eddigi eredményei igazol
jak annak helyességét, liogv egyete
münkön is megalakul t ez a szerve
zet, ígérem a pár t-vb. nevében, 
hogy az újonnan megalakul t E 
süléinek minden támogatást meg
adunk munkájához, hogy minél 
eredményesebb munká t végezzen az 
ifjúság szocialista szellemben való 
nevelésében, szakmai elmélyülésé
hen. 

üdvözlöm az új Egyesületet a Vas
kohászati Tanszék nevében is és K 
előbb említett, munkához kívánok 
sok sikert. 

ifjúságból álló vidéki szervezetét, az amely szélesebbkörű érdeklődést 

Ezután vendégeink átmentek egyetemünk klubhelyiségébe, ahol 
kellemet légkörben 'beszélgettek egyetemünk hallgatóival, majd a végén 
nótázásba csapott ál a hangulat. Az egybegyűlt vendégek felelevenítet
tek egyes szakmák történetének múltját és visszaemlékeztek diák
életükre. 

Bizalommal és reménykedve tekintünk a Bányászati-Kohászait 
Egyesület egyetemi osztályának munkája elé. Az Egyesületnek fontos 
feladata, hogy a múlt haladó szakmai hagyományaira támaszkodva, az 
egyesület helyi csoportjának, jövő mémökeinknak figyelmét jeler 
szakmai problémáink és gyorsütemben fejlődő szocialista iparunk per
spektívájára irányítsa. Ez azonban az alakuló gyűlés után a hallgatók
kal folytatott baráti társalgás közben nem domborodott ki. A régi. ha-
c.njományos bányász-kohász dalok éneklése közben megfeledkeztek a je
lenről, a jövő perspektívájáról és feladatainkról — az erről szóló dalok, 
énekek nem csendültek fel. — E2Í a hibát a jövőben ki kell ku 

Így a múlt haladó szakmai hagyományai, mint eszközök elősegí
tik a szocialista mérnökkévzést és az Egyesület helyi csoportja segíthet 
abban, hogy népünkhöz hű, magas szakmai tudással rendelkező, a mar
xizmus-leninizmus eszméi által vezetett szocialista típusú mérnököket 
adhasson egyetemünk hazánknak. 

A. csehszlovák-egyiptomi 
egyezményről 

A Csehszlovák Köztársaság és az 
Egyiptomi Köztársaság kormánya 
nemrégiben kereskedelmi egyez
ményt írt alá. Az egyezmény ér te l 
mében Csehszlovákia fegyvereket 
szállít Egyiptomnak cserében gya
potért, r izsért és más te rmékekér t . 

A New York Times londoni tudó
sítója a következőket írja: „Bizo
nyos londoni diplomáciai körökben 
úev vélekednek, hogy az Egyesüli 
Államok és Anglia súlyos diplomá
ciai vereségei szenvedett a közép
keleti országok szemében . . . Mások 
szerint még van némi lehetőség ar
ra, bogy a közös amerikai-angol nyo
más ha tásá ra Egyiptom megvizsgál
ja poli t ikájának következményeit ." 

Nasszer egyiptomi miniszterelnök 
október 2-án beszédet mondott E 
kairói katonai iskolán, ahol többek 
között a következőket mondot ta : ,.Az 
a tény, hogy most megkapta népünk 
a szükséges feeyvereket, fordulópon
tot jelent Egyiptom t ö r t é n e l é b e n . , 
ö k (a nyugati ha ta lmak) nem kíván
ják az erők egyensúlyának tényle
ges fenntar tását , mint ahogy nem 
szívügyük az igazi béke sem. Ök 

KÜLPOLITIKAI SZEMLE 
csupán ellenőrzésük és u ra lmuk 
alatt akartai : tartani bennünket . 
Tudják, hogyha onnan kaphatunk 
fegyvert, ahonnan akarunk, mi 
valóban a szó teljes ér telmében sza
badok leszünk." 

„Követnünk kell Egyiptom példá
já t " — ez a sziriai és libanoni sajtó 
visszhangja. A libanoni és sziriai la
pok üdvözlik az egyiptomi példát. 
A libanoni par lament október 4-i 

ülésén egyhangúlag üdvözölte 

Egyiptomnak azt a döntését, hogy 
Csehszlovákiában vásárol fegyvere
ket. A par lament határozala elisme
rően nyilatkozik HZ egyiptomi veze
tők elvi szilárdáságáról és hazafísá-
gáról. 

A jordániai par lament is elhatá
rozta, hogy üdvözlő táviratot küld 
Nasszer egyiptomi miniszterelnöknek 
azzal kapcsolatban, hogy fegyvere
ket vásárol Csehszlovákiából. 

Indonézia népe az ssnperlalfzmus ellen szavszoit 
Ismeretes, hogy szeptember 29-en 

Indonéziában parlamenti vá'asztások 
voltak. Az egész haladó világ figye
lemmel kisérte ezt az eseményt. 

Október 9-én, nem hivatalos ada
tok szerint a 27 millió megszámlál! 
szavazatból az Indonéz Nemzeti Párt 
8,001.750 szavazatot, a Nahdatul Ule-
ma nevű muzulmán párt 0,666.090 
szavazatot, a Masumi Párt 6,189.777 
szavazatot, az Indonéziai Kommu
nista Párt 5,50i.025 szavazatot ka

pott. A többi szavazat más pártok 
között megoszlik. 

Az indonéziai választások eddigi 
részleges eredményei azt mui 
hogy az indonéz nép az imper'aliz-
mus ellen adta szavo.ziia.it. Ezt a 
menállrioitást a következő két tény 
is bizonyítja: 

1. Mindazok a pártok, amelyek 
nyíltan amerikabarát és hollandba
rát politikát hirdettek, súlyos vere
séget szenvedtek. Pl, az Amerika és 
a Kuomintang-klikk által támoga

tott szocialista párt olyan kisszámú 
szavazatot kapott, hogy a nyugati 
hírügynökségek tudósításaikban nem 
is említik. 

2. Az Indonéz Kommunista Pártra, 
5,90i.025 ember szavazott, ami azt 

lyíiia, hogy a Kommunista Párt 
most erösebb, mint valaha. 

Emlékezzünk. (19-15-töl. 1948-ig In
donéziában forradalom volt) a Kom
munista Pártra a legnehezebb na* 
pok következtek. A pártvezetőség 
zsakv.em minden tagját meggyilkol
ták. A Központi. Vezetőségnek csu
pán öt tagja tudott elmenekülni. A 
párt sokezer egyszerű tagját is meg
gyilkolták. Csak hit évvel később 
sikerült újjászervezni a pártot. Az 
újjászervezés után a Kommuni'ta 
Párt óriási, sikereket ért el. Ma In
donéziában több mint egymillió 
kommunista van. A párt. erőteljes 
tömegszrrvezeteket Iwzolt léire. S 
ami a legfontosabb, a párt sikerrel 
tudta Indonézia népét harebaszólí-
tani a nemzeti egység és a fiiggel-

dent. Főzőkanálra ha rap tam, ka
millával öblögettem — hasztalan. 
Mit volt mit t ennem — m á s n a p el
mentem az SZTK-ba. Útközbe" 

lenség megteremtéséért. 

eszeden! Engem nem olyan könnyű 
kifúrni! A hatás nem maradt el. 
— Tessék öblíteni! — vezényelte a 
bariton. Felvet tem a pohár vizet és 
nyugodtan, min tha csak otthon len
nék, elkezdtem tempósan öblögetni. 
Már a pohár felénél jár tam, amikor 
ismét, megszólalt, fl vpzénvs/.rt, 

A FOGORVOSNÁL 
I r ta : ifj. TORNYOS FERENC II. g. m. h. 

már olvastam valahol az operáció 
előtti lelki előkészítésről, annak 
eredményeiről , de ahogyan ez az 
asszony itt telebeszélte a fejünket, 
ez már mégiscsak utolérhetet len. 
Már szinte lá t tam a rendelő ajtaján 
a lángoló betűs felírást: „Ki itt be
lépsz, hagyj fel minden reménnyel!" 
Hajaj! Én már igazán feladtam 
Előttem emberek mentek be és jöt
tek ki, de mindebből szinte semmit 
sem hal lot tam Végre r ámkerü l t a 
sor. A bájos női arc most is meg
jelent az ajtóban, s egy angyali mo
soly kíséretében csábítva megszó
lalt. 

mindentől , mindenki től érzékeny 
búcsút vet tem, hiszen nemsokára 
már ta lán csak egyszerű fejfa hir
deti, hogy élt, nem is olyan rég egy 
nemesszívű ember, atoit a foga vitt 
a sírba. Megilletődötten lépkedtem 
a tisztaságtól ragyogó lépcsőkön, 
majd végtelen szerénységgel foglal
t am helyet a fehér pad sarkán és 
vár tam sorsom beteljesedését. Mel
lettem dagadtarcú anyóka tar tot t 
előadási, s hogy szavainak nagyobb 
nyomatékot adjon, néhányszor ala
posan hasbEvágott csontos könyö
kével. — Hát tudja az én uram — 
hogy nyugodjon békében haló porá
ban — kovács vót a lelkem — na-
gvon jó ember —, szóval panaszko
dik ám, nagyon fáj a foga. Elhív
tam a javasasszonyt , de a z sem tu
dott segíteni. Ekkor úgy megdühö
dött az én jó uram, hogy a harapó
fogójával álló helyiben kirántot ta 
fáiós fogét. De meg la hót szegénv 
még aznap, mind elfót a vére. És 
csak beszélt tovább szakadat lan, 
egyre rémisztve hallgatóit . Hallgat
tam és közben eszernbejutott, hogy 

1 / érem a következőt! — Egy pil
lanatig haboztam — induljak 

vagy sem. Oly sok szó esik mosta
nában a z udvariasságról , nem len
ne-e illőbb felajánlani helyemet? 
Fel tet tem magamban a hamleti 

kérdést — az adott helyzetre aktu
alizálva: menni , vagy nem menni? 
Válaszként —• egy hősies e lha tá ro
zással — beléptem a rendelőbe. Itt 
ér t az első nagy csalódás. Hová let
tek azok a szép idők, amikor fog
orvosnál először sorszámot adtak, 
aztán felvették személyi ada ta inka t , 
tüzetesen tanulmányozták é le t ra j 
zunkat , aztán — esetleg kezeltek. 
De most! Észre sem vet tem, már is 
nyakig ültem a fehér székben. J a ü . 
de miért is kerül tem én idei" Hi
szen nekem nincsen semmi bajom. 
mér nem is igaz. hogy valaha is 
fájt a fogam! — Hogyan mondta 
öreg tanárom, amikor a térképen 
Torinót Amer ikában keres tem? 
„Édes fiam, jegyezd meg jól ma
gadnak, hogy a h o l nincs, ott ne ke
ress!"'—• Persze. ígv mondta . Meny
nyire igaza volt. Hát ha egyszer 
nincs rossz fogam, minek is keres
senek. Én igazán nem akarom fenn. 
tartani a munkát , én tudom, hogy 
minden percért kár. Már megyek is! 

— Mi a panasza? — szólalt meg 
felettem egv kellemes bari ton. Öh! 
Egy röpke kérdés mint döntöt te ha
lomra az én illúziómat! 

— Tessék kinyitni a s z á j a t ! . . -
UUUgy! 

— Aáááá! — Engedelmesen tá
togtam, ádámcsutkám gépiesen moz
gott, miközben rémült pil lantások
kal figyeltem, hogyan közelednek 
felém azzal a csúnya, görbenvakú 
szerszámmal, melytől úgy érzíd-
mintha egeret duglak volna az in
ged alá, Phüha ! De melegem tett 
egyszerre A fúró meg csak fúrt. 
fúrt. mintha csak az Alpok átjáró-
iát akarnák raj tam keresztül vezet
ni. Hirtelen mentőötletem ti 
Elkezdtem morogni, nyögni Majd 
én megmuta tom, hogy túl járok az 

T e s s é k a szájat kinyitni! -
la.i! Most már minden 

- Há
rem J -

nyemet elvesztettem. Csak még egy
szer kikerüljek innen — gondoltam 
magamban — minden haragosomat 
megkövetem. Olyan leszek, min t 
egv falat kenyér, de ezt nem, ezt 
nem bírom. Fúrni — öblíteni, fúrni 
— öblíteni. Végre — biztosan az or
vos is vezekelt — amit kifúrt, be is 
tömte. Felkeltem és óvatosan az 
ajtó felé lopóztam, nehogy eszébe 
jusson visszahívni Aztán szén csen
desen — ezt már inkább kívülről — 
csak ennyit mondtam: a viszont" 
látásra! Ez volt életem első, de re
mélem, utolsó hazugsága. S amikor 
hazaértem, ízekre szaggattam előző 
napi m u n k á m gyümölcsét és most 
SszJnte önkri t ikát gyakorlok. 

így történt, Azóta Sándorral n e 
gyedévenként meglátogatjuk a fog
orvosi rendelői, s egészséges fogak
kal még ma is é lank. 

http://szavo.ziia.it


A Ml EGYETEMÜNK 1955 október 2*. 

VITÁIÉ A MŰVÉSZETEKRŐL 
Sa) GU vöttal egyeteműnski Bavtók-

G&tféu? 
f.: Nem, nem, ériem a modern ze

nét, tőlem távoléllónak érzem Bar
tókot, s főleg szombat este könnyebb 
szórakozásra vágyom,; 

a,.: Ugy látszik, egyetemünkön na
gyon sokan ugyanígy gondolkoznak. 
Miért olyan kicsi még mindig az ér
deklődés a modem zene iránt? Bár 
amikor Lisztről beszélgettünk, ak
kor is azt kérdeztük, miért olyan is
meretlenek a széles tömegek közt 
Liszt művei! 

s.: A modern zene sok szokatlan 
újszerűségét kétségkívül nem köny-
nyű megérteni — de épp Bartók ré
vén lehet a modern zenét megked
velni, mert ő nem öncélú különckö
désből modern, hanem azért, mert 
az új világ új érzéseit akarja kife
jezni. 

a.: A Bartók-est műsorában el
hangzott számok legnagyobb része 
pedig könnyen érthető volt, hisz 
Bartók ifjúkori müvei a népdalok 
világából fakadtak. 

f.: Ketten támadtok rám, így ne
héz lesz vitázni! Én mégsem találom 
olyan könnyűnek Bartók zenéjét. 

s.: Persze Bartóknak is vannak 
nehezebben érthető művei. De a 
könnyebbekből kiindulva s a nehe
zebbeket többször meghallgatva, meg 
lehet barátkozni vele! 

a.: De beszéljünk a Bartók-estről! 
Szegedi Ernő zongoraművész elő
adása — bár talán kissé fáradtan és 
a mikrofont nem mindig jól kihasz
nálva beszélt — érdekes és tanulsá
gos volt, játékával pedig tökéletesen 
tolmácsolta Bartók zongoradarabja
it, amit a közönség is sok lelkes 
ta.pssal ismert el. Nekem főleg Bar
tók „névjegye", a disz-a-cisz hang
csoport tetszett, amelyekkel a Tíz 
könnyű zongoradarab „Ajánlás"-a 
kezdődik, melyek a Medvetánc vé
gén is hallatszanak és előjönnek a 
14. bagatell Valcer-témájában is. 

f.: Mi az a bagatell? 
s.: Kisebb, rövidebb zongoradara

bot jelöltek meg ezzel a címmel, pl. 
Beethovennek is vannak bagatelljei 
és Bartók 14 bagatelljével zárul a 
művész első alkotókorszaka. Baga
tell a címük, de hogy egyáltalán 
nem jelentéktelen, „bagatell" művek 
ezek a kis, miniatűr remekművek, 
azt főleg az tapasztalja, aki el akar
ja játszani őket! 

a.: Szép volt az első szám is: A 
Kossuth-szimfónia gyászindulója, 
amelyben erős Liszt-hatásokat lehe
tett felfedezni. 

f.: Ugy tudom, Bartók kitűnő zon
goraművész is volt. A zongora leg
nagyobb mesterei, akik zeneköltők 
is voltak — Bach, Beethoven, Liszt-
Chopin — mind megújították, to
vábbfejlesztették a zongoramuzsikát. 
Bartók mit tett e téren? 

s.: Az előadás erre is rávilágított: 
Bartók szakított a romantikus játék
móddal, semmi sem, áll tőle távo
labb mint Chopin és Debussy lágy. 
színes, érzéki billentésmódja. Bartók. 
zenéjéből teljesen hiányzik a szenti
mentalizmus, talán ezért is idegen
kednek tőle sokan. Szentimentaliz
mus helyett, csillogó, virtuóz futa
mok helyett szigorú, pvritán forma
alkotásra törekedett és ebben Bach 
magaslataira emelkedett, ezért 
klasszikus zeneszerző ő. A zongorát 
igazi ütőhangszerként használja, s 
ebből a felfogásból születő új játék
stílusa, billentésmódja valóban for
radalmi újítás. „Amikor zongorá
zott, nem festett, hanem rézkarcot, 
készített" — írja róla találóan De-
mény János. 

a.: A „Gyermekeknek" sorozat da
rabjait kedves ismerősként hallgat
tam — egyszerűségükben is tökéle
tes kis művek ezek. Szeretem a nép
dalokat és Bartók tökéletesen nép
dalhoz illő, mindegyik hangulatához 
legjobban alkalmazkodó hangszere
léssel tette élvezetessé őket. Zathu-
reczky Ede, világhírű hegedűművé
szünk ezekből néhányat hegedűre is 
átírt — Vargáné Zalán Irén szép 
tolmácsolásában hallgattuk ezeket 
és a Rapszódiát. 

s.: És a kórusművek is szép sikert 
arattak! 

a.: Nekem a rövid bevezető meg
emlékezésből az ragadta meg a fi-
pyelm.emeí, hogy mennyire jól ille-
vek Ady verssorai Bartók műveihez, 
viűvtei hangulatához. Még jobban 
éí eztem ezt a kapcsolatot, amikor 
néhány nappal ezelőtt a rádióban 
hallottam Ady egy versét Bartók 
megzenésítésében. Szép őszi vers, 
hallgassátok csak: 

Ady: Három őszi könnycsepp 
Őszi délben, őszi délben 
Óh, be nehéz 
Kacagni a leányokra.. 
Őszi éjben, őszi éjben 
Öli, be nehéz 
Fölnézni a csillagokra. 
Őszi éjben, őszi délben 
Óh, be könnyű 
Sírva, sírva leborulni. 

s.: Lám, Bartóknak is van köze az 
irodalomhoz, nemcsak Lisztnek, 
amiről a múltkor beszélgettünk. 
Bartók müvei főleg Liszt késői mű
veihez állnak közel. Emlékeztek ta-

éA Bartók-est után) 
töm, Faustról írt tevelemre, ott volt 
szó arról, hogy Liszt milyen zseniá' 
lisan festette meg Mefisztó zenei 
portréját a Faust téma eltorzításá-
val. Ezt Bartóknál is megtaláljuk: a 
zenekarra írt „Két arckép" c. művé
ben egy ideális és egy torz arcot 
fest, s mindkettő alapmotívuma a 
d-fisz-a-cisz hang szimbólum. Az es
ten elhangzott 9. bagatell is a szép 
és a torz küzdelmét fejezi ki, Bar
tók e központi problémáját. 

a.: De nemcsak az irodalomhoz, 
hanem a baletthez is van köze Bar
tóknak. A Fából faragott királyfi c. 
táncjáték és a Csodálatos Mandarin 
nérnajáték (pantomín) zenéjében for
radalmian modern muzsikát ismer
hetünk meg. 

A Csodálatos mandarin-ban egy 
utcalány kalandra kapható férfiakat 
csalogat három rablóbarátja tanyá
jára. Egy öreg gavallér és egy fé
lénk ifjú után a csodálatos Mandarin 
is megjelenik. Szenvtelen hidegsé
gével a lány nehezen boldogul, de 
mikor végre tüzet fog, félelmetes 
erők gyűlnek fel benne. A lány bor
zadva menekül, a rablók elősietnek 

rejtekükből, de a Mandarin vágya 
lebír hatatlan: hiába fojtják ágyba, 
szúrják agyon, akasztják fel, szen
vedélye — míg vágya be nem telje
sül — legyőzi a halált. Bartók ezt a 
bizarr tárgyú történetet vélte alkal
masnak arra, hogy a benne dúló 
vad, démoni erőket kifejezze. Saját 
magát ábrázolja itt is, mint sok más 
művében, őt érezzük, aki minden 
akadályon keresztül törve jutott el 
a nagy életigenlésig — s mi más ez, 
mint a halál legyőzése? — az olyan 
átfogó, tisztult művészi alkotásokig, 
mint az utolsó művei, a Concerto, 
vagy a III. zongoraverseny. 

f.: Egészen lehengereltetek ezzel a 
sok gazdagsággal, úgyhogy megígé
rem, igyekszem én is megismerni 
Bartókot. 

s.: Lám, csak így lehet megked
veltetni a művészetet az emberek
kel — kötéllel senkit nem lehet a 
kultúrához rángatni. Ha pedig nem, 
jönnek, az az ő bajuk. Nem Bartók
nak van szüksége ránk, hanem ne
künk az ő művészetére, hogy gazda-

| gabb, szebb életünk legyen. 
F. J. 

A dékáni hivatalról a hallgatók között sok mende-monda szokott 
szárnyrakelni. Sokszor jogosan, sokszor jogtalanul. Azonban amit most 
fogok elmondani, esküszöm, hogy színtiszta igazság. 

A dékáni hivatalt a legrövidebb időn belül átszervezik. Vj állást 
kell beiktatni, mert a szociális előadó nem tud a „csecsemők" problé
máival is foglalkozni. Vannak, akik azt javasolják, hogy legjobb lenne 
az egyetemi bölcsödével fuzionálni és így megoldódna ez a kérdés. De 
nem akarok a dolgok elé vágni, menjünk talán szépen sorjában. 

A múlthéten átnéztem az elsőéves hallgatók törzslapjait. Elré
mülve állapítottam meg, hogy „újszülöttek" is iratkoztak be hozzánk. 
Ez nem lehet tévedés, hiszen minden hallgató saját maga töltötte ki a 
törzslapokat, és feltételezhető az, hogy mindenki tudja, hogy mikor szü
letett. Ámulva olvastam-, hogy Kiss Zoltán a G 106-ból 1955. április 5_é?? 
született, tehát még most csak 7 hónapos a kicsike. Riedrich Gábor, 
bocsánat, Gabika, a legfiatalabb. Ö igazán a legifjabbak „szagszettveze-
téhez" tartozik, hiszen 1955. augusztus 6-án született, tehát most három 
hónapos. Pántya Imike és Koprla Marcika már komoly, nagy fiúk, hi
szen a törzslapok tanúsága szerint már 8 hónaposak. Egészen biztosan 
már kezdenek gagyogni. — Szegény idegennyelvi lektorátusnak mennyi 
baja lesz velük. Mielőtt oroszra kezdenék őket oktatni, először a ma
gyar szavakat kell megtanítani nekik. 

Teljesen le voltam törve. Ki fogja ezeket az „apróságokat" tisz
tába, tenni? Ki fogja őket négyóránként tápszerrel etetni? Még az ete
tés csak menne valahogy. A dékáni hivatalban van rezsó, ott meg tu
dom főzni a lápszert, de ki mossa a pelenkákat? Igaz, hogy nekem is 
van egy 1 éves kislányom, de be kell, hogy valljam, még soha nem. 
tettem, tisztába és a pelenkákat is csak „válogatva" mostam ki. Lóm, 
igaza, van a feleségemnek, amikor azt mondja, hogy csa,k mossam ki a 
pelenkőMat, soha nem lehet tudni, hogy hol veszem hasznát. 

Sokat gondolkoztam ezeken a problémákon. Ezeket a kényelmet
len munkákat hárítsam át a tanszékekre? Ez nem jó. Ott is sok férfi
oktató van és valószínűleg éppen úgy nem menne nekik ez a munka, 
mint nekem. A tankörben lévő lányokra szintén nem lehet bízni ezt a 
feladatot, hiszen még annyit sem értenek hozzá, mint én. Marad tehát 
a bölcsőd,e. Igen! Ez a legjobb megoldás. Tárgyalni kell .a bölcsődével, 
ott majd segítenek ezeken a bajokon. El fogják látni a kicsinyeket. 
Nekem csak az lesz a feladatom, hogy a segélykeret terhére megfelelő 
mennyiségű guminadrágot, cuclit és gyermekkocsit biztosítsak. Csak azt 
nem tudom, hogy ha előadáson hozzákezdenek sírni, akkor mit csinál
junk? Na de ezen majd csak segítünk valahogy. 

Boldog vagyok. Végre ezt a problémát is sikerült megoldani. De 
nem! Nem adják könnyen a sikert. Ahogy ismét tovább lapozok a törzs
lapokban, megakad a szemem egy évszámon: Somodi Lajos született: 
19936 október 11-én. Csak azt mondják meg, hogy mit csinálunk azzal, 
aki csak 17.981 év múlva tog megszületni? 

BALA.JTI ANDRÁS 
szoc. előadó 

TŰZRENDÉSZETI 

Belátva a propaganda fontossá
gát a tűzrendészeti munka ered
ményessétételében, „A Mi Egyete
münk" állandó rovatot nyit. EnneK 
keretében lehetőség nyilik arra. 
hogy egyetemünk minden dolgozó
ja, hallgatója mindjobban meg
ismerkedhessen munkahelyének 
tűzrendészeti problémáival. A 
közlésre kerülő anyag ha. 
tására egyre nagyobb meg
győződéssel kell mindenkineK 
levonnia a tanulságot: értékes mű
szer és gépi felszereléseink, vala
mint egyéb vagyontárgyaink tűz
védelmének legnagyobb biztosíté
ka saját elővigyázatosságunk és a 
megelőző tűzrendészet előírásainak 

szigorú betartása. Az a körülmény 
hogy egyetemünkön eddig 
tűzeset még nem fordult elő, nem 
támaszthatja alá azt az álláspon
tot, hogy minden jól van úgy. 
ahogy eddig volt, nem kell meg
erősíteni tűzrendészeti munkánkat. — 
nem kell fokoznunk az éberséget 
és gondosságot, hiszen eddig sem 
történt semmi baj. 

Egyetemünk tűzrendészeti hely
zete az utóbbi hónapok során két- !' 
ségtelenül javult. Sikeres erőfeszí
tések történtek a hiányok felszá
molása érdekében. Ezek egy része -
azonban éppen azért nem vezetett 

liii* cd é 
kellő eredményre, mert dolgozóink 
nagy rés?.e még nem látja be a 
megelőzés fontosságát és kényel
mi vagy az ideiglenes állapot szol
gáltatta szempontokra hivatkozva, 
a végrehajtás megkísérlése helyett 
inkább azon gondolkoznak, milyen 
ürüggyel bújhatnának ki a sza
bályok által rájuk rótt kötelezett
ség teljesítése alól. 

Minden egyetemi dolgozó és di
ák feladata a tűzrendészeti hatá
rozatok végrehajtása. Foglalkozni 
fog e rovat a munka eredményei
vel, de a hiányosságok feltárásá
val is. 

Remélve, hogy ez az uj kezde
ményezés valóban hasznos lesz, az
zal a kéréssel indítom útjára e kis 
rovatot, hogy ne ugorják át, ha a 
lap olvasásakor találkoznak vele, 
hiszen Önökhöz szól és saját va
gyonuk megvédésében lesz segít
ségükre. — tüe — 

A Ml EGYETEMÜNK 
A Rákosi Mátyás Nehézipar* 
Műszaki Egyetem Lapja. 

Szerkeszti: p szerkesztőbizottság 
Ipl6> szerkes?tő: ifj. Pókos István 

Miskolc. Eírvetemváros 
Felelős kiadó: Simon Sándor, 
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LABDARÚGÁS 
Szeptember 28-án a hazai pályán 

volt lejátszva a Miskolci Törekvés 
II. elleni bajnoki mérkőzés. Megle
petés volt, hogy a Törekvés az NB 
II-es komplett csapatát vonultatta 
fel ellenünk. Első félidőben a Hala
dás teljesen egyenrangú félnek bi
zonyult, sőt a vezetést is megszerez
te. A második félidőben a Haladás 
nem bírta erőnléttel az NB II. ira
mot és így 7:2 arányú vereséget 
szenvedett. A szabálytalan csaoat-
összeállítás miatt a mérkőzés óvás 
alatt áll. 

Október 1-én 
•iá! szőttük le a Diósgyőri Bánvász 
együttese elleni mérkőzést. A Hala
dás állandó fölénye ellenére a mér
kőzés 0:0 végeredménnyel végződött. 
Jól játszottak: Csabai, Hegedűs. 
Hujber és Pataki. 

Október 8-án 
a diósgyőri Vörös Csillag mérkőzést 
2:0 arányban nyertük meg. Játéko
saink tervszerűen és lelkesen ját
szottak. Az ellenfél nehezen viselte 
el a vereséget és kemény „beleme-
nésékkel" igyekezett egyenlíteni. A 
játékvezető ezeket és az alattomos 
faultokat elnézte, ennek következ
ménye lett Sindele kartörése. Jel
lemző a hibás játékvezetésre, hogy 
a játékvezető Sindele kartörése után 
is tovább engedte a játékot és csak 
akkor állította meg, amikor a ..Men
tőkért" kiáltozás elhangzott. Ezt_ a 
iátékvezetőt feltétlen utóvizsgára 
kell utasítani. Jól játszottak: Vasas. 
Sindele, Deák és Csongrádi. 

Október K-én 
a diósgyőri Gépgyár jóképességü 
csapatát győztük le 2:0 aranyban. 
A kiesés szempontjából részünkre 
döntő jellegű mérkőzés nagy és szép 
küzdelmet hozott. Már az első fél
időben Bandi és Prieger góljával 
vezettünk. A második félidőben 
csak a szerencse és a kapufa védte 
meg a Di. Gépgyár hálóját a továb
bi góloktól. Jók voltak: Petrikovics, 
Bandi. Vasas és Prieger. A vala
mennyi mérkőzésen lelkesen játszó 
Modrovics Béla játéka is dicséren
dő, de fogadja meg. hogy a labda-

{átadásoknál a jövőben szem előtt 
tartja a mérnöki pontosságot. 

Október 16-ra 
kitűzött Traktor SK elleni mérkő
zés elmaradt, mert a Traktor SK 
a mérkőzés idejéről és helyéről ér
tesítést nem küldött. Pedig a ió for
mába lendült csapatunk emberi szá
mítás szerint ezt a mérkőzést is 
megnyerte volna, amivel az I. osz
tályú városi bajnokságban való bent-
maradásunk is biztosítva lett volna. 

Csapatunk utóbbi győzelmei bi
zonyítják, méltó ellenfelei vagyunk 
a Miskolc városi I. osztályban sze
replő csapatoknak. Csak a szeptem
ber eleji startolás miatt előállott 
heti kettős mérkőzések okozták a 
bajnoki táblázat végén való elhe
lyezkedésünket. Ezen a jövő évben 
segíteni kell, amit sportolóink és 
a vezetők közös akaratával meg is 
lehet oldani. 

KOSÁRLABDA 
Miskolci Haladás— 

Szolnoki Műegyetem 56:28 
Mindjárt az első percekben a 

Haladás ragadta magához a kezde
ményezést. A II. félidőben folytató
dott a Haladás átütő támadássoro
zata és végeredményben megnyerte 
a mérkőzést. 

Kosárdobók: Renn 21, Marosi 16, 
Kiss 10, illetve Tongori 15. 

Egyetemváros— 
Sárospataki Törekvés 56:50 

Megyei bajnoki mérkőzés. Tízper
ces kapkodó játék után az Egyetem
város 10 ponttal vezet. A II. félidő 
fej-fej melletti küzdelemmel folyta
tódik. Az utolsó öt percben az egye
temi együttes nyugodt játékkal a 
maga javára fordítja a mérkőzést. 

Jók: Vaszari, Marton. 
Diósgyőri Vasas— 

Miskolci Haladás 78:73 
Megyei bajnoki mérkőzés. Válto

zatos, erősiramú játékban, főleg 
Mészáros távoli dobásaival és Renn 
betöréseivel 14 ponttal vezet a Ha
ladás tíz perc alatt. A félidő végére 
már csak 8 pont az előny. A II. fél
időben mindkét csapat lelkesen és 
keményen harcol minden labdáért. A 
mérkőzés hevességére jellemző a 
sok személyi hiba. A 14. percben 
Marosit kipontozzák. így az egye
temi csapat nem képes átvenni a 
diósgyőriek hajráját. Négy perc 
alatt a diósgyőri csapat kiegyenlít 
és 78:73-ra megnyeri a mérkőzést. 

| Kosárdobók: Kalló 20, Árvái 19* 
illetve Csák 18, Marosi 16. 

Bükkaljai Bányász— 
Egyetemváros 53:49 

Megyei bajnoki mérkőzés. Az I, 
félidőben egy-két ponttal állandóan 
az Egyetemváros vezet. Az utolsó 
három percben a sajószentpéteri 
együttes kiegyenlített és 53:49-es 
végeredménnyel győzött. 

Miskolci Haladás— 
Özdi Vasas 98:53 

Özdon végig nagy fölényben, szin
te tetszés szerint érték el játékosa
ink a kosarakat. I. félidő eredmé
nye 42:19. A II. félidőben tovább 
tartott a Haladás fölénye. 

Kosárdobók: Marosi 35, Csák 23, 
Renn 18. 

Október 21-én. pénteken fél 4 óra
kor a Törekvés-pályán a 

Miskolci Haladás a Miskolci 
Törekvés 

csapatával megyei bajnoki mérkő
zést játszik. 

ATLÉTIKA 
Október 8-án rendezték meg a 

Szabad Ifjúság mezei futóversenyét, 
melyen Egyetemünkről 8 versenyző 
vett részt. 
Eredmények: 1000 m mezei futás 
(ifjúsági) 2. Sőbér Miklós B—104. 

3000 m mezei futás (felnőtt) 
1. Makk Attila G—306, 
2. Zsarnai Szilárd G—302. 
4. Balatoni István G—210 
Csapatban első a Miskolci Hala

dás. 

Szovjet folyóiratok 
Az olvasók tájékoztatását ez al

kalommal a könyvtárba 1955-ben 
járó külfölci folyóiratok jegyzéké
vel folytatjuk. Ezen jegyzék azokat 
a folyóiratokat tartalmazza, melye
ket a tanszékek nem rendeltek 
meg. 

Szovjet folyóiratok: 
Avtomaíika i Telemehanika. 
Avtomaticseszkaja Szvarka. 
Vszeszojuznoe Obscsesztvo po Rasz-

porsztraneniju Politicseszkih i 
Naucsnüh Znanij. Szerija III. 
Esztesztvenno-Naucsnaja. 

Vszeszojuznoe Obscsesztvo po 
Raíszprosiztraneniju Politicseszkih 
1 Naucsnüh Znanij: Szerija IV. 
Naucsno'-Tehnicseszkaja. 

Izvesztija Akademii Nauk Kazak-
szkoj SzSzR. Szerija Asztronomii, 
Fiziki. Matematiki í Mehaniki. 

Izvesztija Akademii Nauk Arman-
szkoj SzSzR. Szerija Fiziko-Ma-
tematicseszkih Nauk. 

Izmeritel'naja Tehnika. 
Informacionnüj Ukazatel' Sztandar-

tov. 
Krül'ja Rodínü. 
Novüe Rnigi Za Rubezsom. 
Prof essz ion ál' no-Tehn icseszkoe 

Obrazovanie. 

Referativnüj Zsurnal. Szerija Me-
hanika. 

Referativnüj Zsurnal. Szerijü Fi
zika, 

(Folytatása következik) 

Rendezvények 
Az eyetem DISZ-bizottsága, kul-

túrbizottsága és szakszervezete rende
zésében az Országos Filharmónia 
mikrobarázdás lemezhangversenyeket 
rendez egyetemünkön a kultúrterem
ben (VI. szálló). 

1; November 3-án, csütörtökön 
este 7 órakor Mascagni Parasztbe
csület és Lconcavallo Bajazzók c. 
teljes operák, ismertetéssel. 

2. November 17-én, csütörtökön 
este 7 órakor hangverseny Gershwin 
műveiből, Yma Sumac, Robeson, An-
derson és néger együttesek lemezei
ből. 

3. December 1-én, csütörtökön este 
7 órakor: Verdi: Requiem. 

Jegyeket a DISZ-bizottság árusít 
2 forintos árban. 

Október 22-én szombaton 
este fél 8 órai kezdettel a dolgozói 
DISZ-szervezet táncestélyt rendez a 
VI; szálló klubtermében. 
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Vezéreljen bennünket 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom szelleme 
A világtörténelem forradalmai 

közül egyetlen sem vésődött úgy 
az emberek emlékezetébe, mint a 
Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom. Nincs a földön olyan nemzet 
sem a szocialista, sem a kapitalis
ta táborban, amelynek életére, tár
sadalmi fejlődésére nem lenne kiha
tással a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom világraszóló győzelme. 
A munkások és parasztok, a haladó 
értelmiség szívébe zárta a forrada
lom minden részletének emlékét, 
az egyéni és társadalmi szempont
ból egyaránt nagy jelentőséggel bí
ró eredmények felbecsülhetetlen 
értékét. 

Ma már az egész világ dolgozói 
számára hatalmas jelentőségű az 
orosz munkásság 1917-ben elért 
győzelme, a Nagy Októberi Szocia
lista forradalom. Továbbfejlesztve 
marxi meghatározását a szocialista 
forradalom lehetőségének, melyet 
Marx a kapitalizmus még nem 
utolsó szakaszán állított, Lenin elő
ször elméletileg bizonyította be a 
szocialista forradalom lehetőségét 
egy országban. Ezt a lehetőséget 
bizonyította be gyakorlatban az 
orosz munkásság, összefogva a sze-
gényparasztsággal, amikor Orosz
ország urai még az eddiginél is le
hetetlenebb módon szipolyozták a 
népet, háborúba kergették és nyo
morba döntötték a dolgozók mil
lióit. 

Fegyverüket azok ellen fordítva, 
akik kezükbe adták azokat, „hazát 
védeni", a forradalmi tömegek 
megértették a Bolsevik Párt veze-í 
tése, irányítása alatt, hogy a hazát, 
a dolgozó embermilliók hazáját 
csak egyféleképpen lehet megmen
teni —, lia megsemmisítő és halá
los csapást mérnek az igazi ellen
ség fejére, ha legyőzik az uralko
dó földbirtokos és polgári árulóit 
a népnek, akik eladták, kiszolgál
tatták a hatalmas terület minden 
értékét, kegyetlen módon igában 
tartották a munkásokat, paraszto
kat és megfosztották az egészséges 
gondolkodástól az értelmiséget is. 

Vérezve és szenvedve harcolták 
ki maguknak Oroszország népei az 
igazi szabadságot, amelyet minden 

forradalom csak ígért, de nem vál
tott be, nem is tudott beváltani, 
hiszen csak az egyik osztálytársa
dalomból a másikba való átlépést 
jelentette. A hatalom így kézről
kézre forgott, de mindig maradt 
ugyanaz az elv: az uralkodó osz
tály, a társadalom maroknyi para
zitája a legkíméletlenebb módon 
elnyomta, jogaitól megfosztotta a 
dolgozó többséget. Egymás kezére 
játszottak, mert. volt mitől félniök 
— hűen kitartottak egymás mel
lett, ha néha a látszat ellentmon
dást, pillanatnyi ellentétet mutatott 
is közöttük. 

A szocialista forradalom elvileg 
különbözött az összes eddigiektől. 
Vezetője a munkásosztály volt, 
amely mentes a társadalom ellenté
teitől. Szövetségese a parasztság 
•milliós tömegei, akik tudták, hogy 
ez a szövetség elvileg különbözik 
minden más eddigitől, — mindket
ten elnyomottak voltak, mindketten 
szenvedtek az uralkodó kisebbség 
önkényétől. Ezt az önkényuralmat 
lerázva, teremtették meg a vilá
gon először a föld egyharmadán a 
kizsákmányolás mentes társadal
mat, az új szocialista álkim alapját. 
Megszűnt a szűk uralkodó réteg ha
talma, a nép maga vette át az or~ 
szag irányítását, egyenlő jogokat 
és icötelességeket adott minden dol* 
gozónak. A demokrácia legfelsőbb 
formája valósult meg, a többség 
diktatúrája az elenyésző kisebbség 
felett. 

Ez az, ami döntően megkülön
bözteti a szocialista Tanácsköztár
saságok Oroszországát minden más 
államtól, ez a szocialista forrada
lom tartalma. 

A Vörös Október lángra gyújtotta, 
az egész világ dolgozóinak szívében 
a vágyat. Közvetlen a szocialista 
forradalom, hatására forrongott 
egész Európa és Ázsia. 

Sztálin elvtárs megállapításai 
miszerint „Az Októberi Forradalom 
mindenekelőtt nemzetközi jellegűi 
világméretű forradalom, mert az 
emberiség történelmében mélyre* 
Ivatő fordulatot jelentett a régi ka-> 
pitalista világból az új szocialistíl 
világba.", bebizonyosodott: 

A második világháborúban Kö-
~ép- és Déleurópa népeinek is vé
rével szerezte meg ezt a szabadsá
got a szocialista Szovjetunió egysé
ges, munkásokból és parasztokból 
álló Vörös Hadserege. Ma kilenc
százmillió ember tartozik a szo
cialista táborba, amely egyre nö
vekszik. 

A nyugati polgári sajtó is kény
telen ma már elismerni, hogy 1917 
„megfertőzte" a még kapitalista 
társadalomban élő, dolgozó és nyo
morgó milliókat is. Nem. a forra
dalmi eszme, amely megvalósulást 
nyert november 7-én, nem fertőzte 
Európa és Amerika dolgozó népét. 
A megvalósult forradalmi eszme a 
Szovjetunióban és a népi demokrá
ciákban tudatosította, érlelte az 
embereket és érleli ma is, oktat 
és figyelmeztet egyben a szocializ
mus országainak sikere a nyugati 
munkásság körében. 

A gyarmatokon fellángoló, nem
zeti függetlenségért, gazdasági jó
létért vívott harcok is csak azt -mu
tatják, hogy nem, és faj, országha
tárok különbsége nélkül, minden 
becsületesen gondolkodó munkás
ember magáévá teszi és vallja. a. 
szocialista forradalom nagyszerű
ségét, célkitűzéseinek és további 
irányelveinek az igazságosságát. 

A viilág minden táján mé 
kult kommunista pártok egyik leg
nagyobb ünnepe november 7. En
nek a hatalmas évfordulónak meg
ünneplésére készül ma egész szo
cializmust építő országunk. A for
radalom győzelme nem abban mu
tatkozik meg elsősorban, — mond
ta Lenin elvtárs —, hogy kivívjuk 
magunknak a győzelmet, lianem 
abban, hogy megtartjuk azt. Ez 
pedig sokkal nehezebb. Sókkal ne
hezebb harcolni a burzsoázia kifi
nomult cselfogásai ellen, helytállni 
a munka hétköznapjaiban, mint 
harcban, fegyverrel pusztítani az 
ellenséget. Ebben a harcunkban 
is kell, hogy vezéreljen bennünket 
a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom szelleme és az a tudat, hogy 
mindnyájan szívből akarjuk népi 
demokráciánk, egész népünk jobb 
életét és boldogabb jövőjét. 

Emlékezés egy ünnepélyes leningrádi 
november 7-re 

FORRÖSITOTT-E november je
ges szele a Palota-téren, vagy a 
Szmolnij szigorúan egyszerű tálai 
tövében? Láttad-e már, a barnán 
hömpölygő Néva mint csókdossa a 
villanyfüzéres, ünneplő hajókat? 
Melegítette-e a szivedet a fényárban 
úszó Nyevszkij? Észak szürke egé
re merészen villámló karcsú tor
nyok aranya jelezte-e már utadat? 
Ugye, soha nem lehet elfelejteni 
Lenin városát?! Egy életre szólóan 
agyadba véste, szivedbe égette ma
gát a forradalom bölcsője — Le
ningrád. 

ZÁSZLÓK BÁRSONYA test pírt 
a borús égre, villanyok bimbói pat
tannak a házakon és a büszke bol
dogság rózsái teszik ünnepélyessé 
az emberek arcát is. Tudod-e mi 
van ma? November 7-re - virradt az 
&•' város. ív-' ' -v< ót iktól 
kezdve ontja a Vüborg, a petrográ-
di, a nárvai kerület és minden-min
den talpalaLnyi hely a dolgozókat a 
Téli Palota elé. Nehogy azt hidd, 
hogy valakit is köteleznek a felvo
nulásra. Sőt! Minden évben, em
lékszem, versengés volt azért, hogy 
ki érkezzen az elsők között a talál
kozóra. Csak így biztosíthatta he
lyét a felvonulók csapatában. 

MEGTÖRTÉNT, hogy a reggeli 
találkozóra sietve rendőrkordonba 
ütköztünk — már lezárták a főbb 
útvonalakat, a felvonulás helyét; 
Gyorsan kellett határozni. Utitár-
•sam. Lilla, pillanatok alatt kikotor
ta táskámból az idegen nemzetisége
met igazoló papírokat és máris a 
rend egyik jóhiszemű őre előtt lo
bogtatva, átkelési engedélyt kért; 
Egy másodpercnyi gondolkodás : : ; 
és máris szabad az ut a „külföldi 
delegátus" és talpraesett „tolmács-
nője" előtt. : : 

A LENINGRÁDI november hete
dikek élményei soha nem fakuló, 
szines hangulata kisért most. Ezen 
az ünnepen nemcsak a párt és a 
kormány vezetői találkoznak né
pükkel, hanem, ami még feleme

lőbb talán (hisz nálunk ez szokat
lan) ismerősök, barátok, nagy test
véri családba forrva, el nem mu
lasztanák képeslapon vagy távirat
ban kifejezni egymásnak jókíván
ságaikat győztes forradalmuk év
fordulóján. Hagyományossá vált, 
már. hogy november 7-e után min-' 
den könyvesbolt, ajándéküzlet üres 
polcaival szemérmetlenkedik a vá
sárló előtt. Mit gondolsz, miért? Aki 
csak nem lusta, (ilyet, pedig nem 
láttam), legkedvesebb barátjának, 
közeli rokonának feltétlenül kedves
kedik valamivel; — Nem adnám 
semmiért azt a Lenin és Sztálin 
plakettet, amivel Zója ajándékozott 
meg az első Leningrádban töltött 
november 7-én. Ma is féltve őrzött 
kincseim közé tartozik. Látod, ez a 
tartatom teszi igazán össznépi ün
neppé november 7-ét. 

HA A KORA DÉLUTÁNIG elhú
zódó felvonulások képei nem mo
sódnak el, akkor még bátrabban ál
líthatom, hogy az esték úgy ma
radnak meg bennem, mint aa ég 
kárpitján sziporkázó csillagok. Saj
nos, már olyan távoliak, mint az 
égitestek, de úgy beragyogják egész 
bensőmet emlékükkel ilyenkor, ün-
nepvárás idején -. ; ; 

ILYEN VIDÁMAN csak harced
zett, az élet kovácsa által kollektív
vá formált nép tud ünnepelni. Sa
ját erejüknek, nehezen megtett 
győztes útjuknak ülik torát no
vember 7-én. Büszkén álltak az 
esti tűzijáték fényében és dalolva 
mehettem az Auróra veteránjai, a 
Téli Palota hősi ostromlói unokái
nak oldalán. 

HA NEM IS LÁTLAK soha már, 
Te kedves, okos Anna,, a kubányi ví-* 
dám Nágyát sem, az erős észt 
Mallé-val sem szoríthatok többé ke
zet — nem feledlek benneteket, népe
teket, mindazt a humanizmust, a 
nemzetek testvérré válásának szel
lemét, az emberi szabadság levegő
jét, amit Tőletek tanultam, Nálatok 
láttam. B. Gy^ 

A TÉLI PALOTA ELFOGLALÁSA 
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DISZ-ÉLET 

A DISZ programját maradéktalanul végrehajtjuk 
A K 404-es alapszerv munkájáról 

Alapszervünkből h á r m a n vet tünk 
részt augusztus végén a DISZ-tan-
fo ysmcn. A tanfolyam hővezetése 
Után az első és legfontosabb felada
tunkat abban látjuk, hogy a tanfo
lyamon hallottakat a gyakorlatban 
m-g valósítsuk, azaz, hogy DISZ-
alapszervünkben a határozatokat és 
a féléves munkaterve t végrehajtsuk. 

Első feladatunk az évfolyamvcze-
tőség megválasztása után az alap-
szervi vezetőség megválasztása és fél
éves munka te rvünk elkészítése volt. 

A szeptemberi munkaér tekez le 
ten, amely egyben alapszerv! veze
tőségválasztó gyűlés is volt, foglal
koztunk a munkatervvel , a temat i 
kus gyűlések témáival, alapszerve
zet tanulmányi helyzetével. A be-

molót Kúti l i tván megbízott 
DlSZ-t l tkár tartotta. A kül- és bel
politikai helyzet ismertetése után 
foglalkozott az utóvizsgák helyzeté
vel az alapszervezetben. A munka
értekezleten választottuk meg az 
egyetemi küldött-értekezlet küldöt

teit is. A munkaér tekezle t a követ
kező munkate rve t fogadta el: 

Politikai neveifimunka terén: 
évfolyamgyűlés: decemberben, 
munkaér tekez le t : szeptember, no

vember, december hónapban, 
t emat ikus gyűlések: októberben: 

„Mit vár a DISZ a DÍSZ-tagokto]? ' 
novemberben: „Élj beosztással!-' 
decemberben: „Termelékenység 

növekedés, öm-cöllségcsökkenés ko
hászati üzemeinkben." Felelős a 
DISZ-alapszerv t i tkára . 

Schey János docens elvtársat 
meghívjuk egy barát i beszélgetésre, 
amcivnek témája az „üzemmérnök 
feladata", időpontja: október. Fele
lős az alapszervezet t i tkára. 

Az elsőévesek segítésével a lap
szervezetünk Havas Tamás elvtár
sat bízta meg. 

A k u l t ú r m u n k a fellendítése é rde
kében az énekkarban való szerep
léssel Bíró Gyula és Haller János 
e lv társakat bízta meg az alapszerv. 

Októberben évfolyambált, a félév 
folyamán 1 teaestet rendezünk. 

A spor tmunka terén évfolyambaj
nokságot szervezünk, labdái 
ban, röplabdában és asztalitenisz
ben. Felelős: Persik Lajos. 

A társadalmi munkából a megfe
lelő ütemezés szerint kivesszük ré 
szünket. 

Az első munkaér tekez le t u tán te
hát a lapszervezetünknek volt veze
tősége és munka te rve . Teljes erőből 
hozzá lehetet t fogni a megvalósítá
sához. 

A vezetőség legfontosabb felada
tának az utóvizsgásokkal való fog
lalkozást tekintet te . Az utóvizsgák 
sikeres letétele érdekében, jobban 
tanuló hallgatóinkat megbíztuk a 
gyengébbek segítésével, Minden utó-
vizsaás hallgatónk felkészülését fi
gyelemmé! kísértük és segítettük. 
Az eredmény nem marad t el, szep
tember végén az alapszervezetben 
nem marad t senkinek tar tozása ta
nulmányi munkájában . 

Aíapszervezeíünk 90 százaléka társadalmi munliát végez 
A DISZ-bizottság munka te rvének 

azon pontját, amely szerint a 
DISZ- alapszerv tagságának 75 szá
zaléka végezzen aktiv társadalmi 
munkál , e/,1 október végére teljesí-

tük és alapszervezetünk baliga 
tóinak 90 százaléka társadalmi 
munkát végez. 

A bókekölcsönjegyzésl al. 
vezetünk negyediknek fejezte I 
egyetemen, 1650 Ft-os összegben 
20 DlSZ-tagunkból 18 jegyzett. 

Ezután vizsgáljuk meg féléves 
munka te rvünk végrehajtását . 

A szeptemberi munkaér tekezle te t 
és az októberi önbeszámolót meg
tartottuk. A másodiktól különösén 
taftott a tagság, mer t még senki 
nem vett részt ilyen beszámolón, de 
a végén mindenki azt mondta, hogy 
érdemes volt résztvenni ezen. Az 
októberi temat ikus gyűlést Szabó 
Miklós elvtárs, alapszervezetünk 
tagja vezette le. Vezetőségünk több
ször ellenőrizte, hogy lelki ismerete
sen felkészüljön, amit ö becsülete
sen elvégzett. 

'• János docens elvtárs bará
ti beszél amelyet a VI-os 

iiibtermében tar tot tunk, 
évfolyamunk többi alapszervezeteit 

icgliivtuk, a nagy érdeklődésre 
Való tekintettel. A beszélgetés va-
lóban baráti jellegű volt, a jelenlé

pi obiémáikra választ kaptak. 
Az énekkarban való működéssel 

megbízott Biró és Haller e lvtársak 
megbízásuknak nem teltek eleget, 
annak ellenére, hogy vállalták, 

•ivonalon is végeztünk munkai . 
Abonyolitottuk a technológus, mé

la bdarugó mérkőzést az 
V. éves kohász és a IV. éves ko
hász rangadót. í .abdarugómcrkn/.ésl 
játszottunk a K 403-as DÍSZ-alap-

csapatával. Az elsfl két 
ftngádó miat t a többi DISZ a 
szervezetekkel látszandó mérkőzé
sekre nem jutott idó Most már va

rsái; a tavagzi idény
ben kerül lejátszásra. Az asztalite-

. bajnokság szervezése folyamat
ban van. Október végén az évfo
lyambált megrendeztük. 

4 DISZ-éiel 
feUendüsőbeu van 

Ezekből a tényekből látszik, hogy 
DISZ-alapszervezctünk él, dolgozik. 
Az uj szervezés, uj vezetők jó 
munká jának eredményeként a 
DISZ-élet fellendülőben van. A 
m u n k a nem megy még hibát lanul , 
ennek oka az, hogy a tagoknak és 
a vezetőknek is szokatlan az uj szer
vezés és sokszor emiat t nem elég 
határozot tak egyes kérdésekben. 
Alapszervezetünk egyik tagja, Füle 
Ferenc elvtárs a napokban k 
felvételét a DlSZ-be. Azt a r 
dűlő DIS; ami alapszol-
tünknél k i a' - p tember óla, 
tovább al<arjuk fejleszteni, ta r ta l 
mi munkánka t javítani , hogy ta 
gunk iiii il minden té
ren ki tudjuk elégíteni. 

hogy minden hónapra, napra kidol
gozott munkate rve t készítünk 
az alap:-. (1 isiin r-
tetjük, A vt SÍteti 
ülést nem tart , a felmprüW P1 ' 
i n a i , 

es fontosabb ; (eladatok 
meg1: urakban tart
juk. A | három 
inunkét igyekszik egymás ki 
arányosan és helyesen felosztani. A 
vezetőség tag 
kai egyéni bi folytat
nak, ezt a ii' ódszert 
dékozunfe 9 jövőben tovább fnlylat-
ni. Részleteset? foglalkoztunk aj 
alapszervezet DISZ-eleléi;ci, de 
úgy gondolni anul-
mányl kérdésekkel foglalkozni. Ta
nulókörünk az elmúlt félévet, 3.47-es 
átlaggal zárta. Az eddig eltelt hó

napok tapasztalata azt mutat ja , 
hogy bár folyamatos tanulásról nem 
lehet beszélni, de a tanulás üteme 
az előző évek hasonló időszakához 
képest javul t , annak ellenére, hogy 
a zárthelyi ütemezés szerint azokat 
zömmel csak novemberben írjuk. 
Politikai gazdaságtanból írtunk égy 
röp-dnlgozatot, amelynek 2,47 lett 
az átlaga. Fz az ál lag nem tükrö
zi azt a felkészülést, amit ugyan
arról a témáról tar to t t szeminári
um mutatot t . Alfa 'ában a politikai 
gazdaságtan szemináriumokról meg
ál lapítható, hoey lénvegesen jobb 
a felkészülés és ak t ívabb a részvé
tel. Eddig egv technológiai felada
tot kellett elkészítenünk, amelvet 
mindenki h^tflrtdflfft beadott. A ka
tonai zárthelyik át laga sem muta t 

rózsás képet. Ezek a tények azt 
bizonyítják, hogy a tanulmányi mun
kára a jövőbon még nagyobb gon
dot kell fordí tanunk és azt aka r 
juk, hogy ezt a november hónapi 
zárthelyik számszerű eredményei is 
bizonyítsák. Különösen veszélyes 
Persik Lajos helyzete, aki a katonai 
zárthelyire is készületlenül ment 
és hiányai egyre nőnek és ha így 
folytatja, teljesen lemarad. úgy a 
szakmai, mint politikai képzésé
ben. 

A K 404-es DlSZ-alapszervezet 
további lelkes munkáva l dolgozik 
azon, hogy minél jobb vizssaered-
mém-ekkol bizonyítsa be, hogv a 
DISZ félévi programját maradék ta 
lanul végrehajt juk. 

K 404-es alapszerv vezetősége. 

A kulturált szakember 

Gondos nevelő munkára épüljön fel 
a diákotthonok rendje 1 

A diákot thonok rendeltetése az. 
^ hogy biztosítsák az egyetemi 

hallgatok elhelyezését a tanulmányi 
idő alatt. Ez a rövid megha tá ro
zás azonban — melyet a diákot t 
honi szabályzatban találón 
megközelítően sem fejezi ki azt, 
amit a diákot (honoknak biztosíta
niuk kell a hallgatók számára. 

1/étséglelen. hogv hallga' 
egyetemi életük jelentős ré 

szét a diákot thonokban élik le. 
Ebből azonnal következik, hogy 
nem közömbös, milyen • fegye
lem, milyen a nevelőmunka ezen 
a területen. Senki nem vitathatja , 
hogy az egyetemünkről kikerülő 
mérnökök magát ór iásában, 
kedésében szerepet játszik a diák
otthoni Raveléi is< szerepet jáUzik 
az. hogy milyen rendet, fegyelmet 
tanul tak, milyen életmódhoz szok
tak a diákot thonban. 

| 7 z év ' szeptemberében jelent 
meg az új diákotthoni sza

bályzat, melynek alapvető célki
tűzése a diákotthon lakóinak fe
gyelemre, rendre, takarékosságra , 
egészséges életmódra való nevelé
se. Nem sokkal később megjelent 
egy új fegyelmi szabályzat, amely 
az előbbieket szemelőtt tar tva, a 
fegyelmi ügyeket a diákot thon 
vezetőinek és nevelőinek kezébe 
adta. Vi ta tha ta t lan , hogy mindkét 
rendelkezés helyes volt. Ezzel 
azonban még csak alapot terem
tet tünk célunk eléréséhez, amitől 
bizony még elég messze vagyunk. 

Ugyan, hogy a mull évi álla
potokhoz képest is sokat ha ladtunk 
előre, a hallgatók rendszeresebb 
életmódja, a diákotthoni rend be
tartása, a diákot thon otthoni 
bá tétele terén. —- de hogy e 
tflláfl nincs minden rendjén, azt 
legjobban az utóbbi hetekben le
zajlott sok feg 
ja. A fegyelmezetlenségek 
csak egy-két példa: engedély nél
küli k imaradás és késönkelök 
egész serege. Előfordulnak azon
ban komolyabb esetek is: v 
akik ablakon másznak be 
és nem gondolnak arra, hogy ez-

,'részt igen rossz példát mu
tatnak hallgalótórsaik fele 
nak, akik felelőtlenségből, gon
datlanságból megrongálják, tönk
reteszik a diákotthon berendezési 

• nem gondolnak arra. 
hogy az állam 
zel ki ezek karban ta r tásá ra . Van
nak olyan hallgatók, akik tiszte
letlenek, gorombák a diákotthon 
személyzetével és megfeledi 
arról, hogy ilyen viselkedés mél

áz életben semmiképen sem 
fogják megállni a helyük"!. Egyes 
hallgatók, éjjel ittas állapotban 
térnek hafel m számolnak az
zal, hogy egyetemünk hirnevének 
ezzel miiven károkat okoznak. 

', ezek nem általános l 
. érdemes raj tuk elgondolkod

ni a diákotthon vezetőinek és la
kóinak egy arául . 

A feladat megoldását két alap-
vető dologban látom. 

Az igazgatóknak, nevelő taná
roknak, ssintfelelősiiknek több 
gondot kell fordítani a hall

gatók nevelésére. 
Maga a „nevelés" szó talán sokat 
hangoztatott frázisnak tűnik, de 
ha esténként a szobákban a hall
gatókkal való beszélgetések ál
talánosak lesznek, akkor ennek a 
nevelésnek kézzelfogható eredmé
nyét is látni fogjuk. 

A másik dolog a diákotthon la
kóinak, főleg a felsőéves hallga
tóknak nagyobb megértése a diák
otthoni renddel kapcsolatban. 

DISZ-vezetőink tekintsék a 
nevelés egyik fontos területé

nek a diákotthont. 

tiknak, 
hogy miéi ek és 

lemnek lenni ott, ahol sokan 
u 11. 

l-l a nem a fegyelmi eljárások 
•* tömegére, hanem az ;; 

kos, gondos nevelőmunkára épül 
fel a diákotthon akkor 
minden lehetőség megvan ar ra , 

temünkről w 
mberek. hanem a tál 

lomnak magán en la pál-
: -J tó, a gzoc 

szellemében ni épülje
nek 

Tóth Árpad 
I. diákotthon igazg 

nélkülözhetetlen az agitációs 
munkában 

DISZ-szervezeleivkben mozi 
kezdődnek a tematikus gyűlé
sek, melyeknek témái igen 
változatosak és érdekesek. 
Egyik ilyen tanulságos temati
kus gyűlés vitaindító hozzá
szólását közöljük folytatólago
san. 

DCedoei CJ-JULIÍ I 

MAI BESZÉLGETÉSÜNK olyan 
témakör t ölel fel, amely mindany-
nyiunkat érdekel , hiszen — • ebben 
egészen biztos vagyok — mindnvá-
ian e cél felé törekszünk, mindany-
nyian ku l tú remberek és szakembe
rek, egyszóval kultúráit szakembe
rek akarunk lenni. Ez a feiiéc 
azonhan olyan széles területet ölel 
fel, hogv mindenre kitérni lehetet
len. Éppen ezért inkább csak váz-
'atszerűen mondom cl saját vélemé-
nvrm erről a kérdésről. így azután 
bőven lesz vitaalkalom, Irszen 
akarva-akaratlanul több kérdést ki-
haevok, 

MEGMONDOM ŐSZINTÉN, soká
ig gondolkoztam azon. hogv mit is 
értsek a kultúrált szakember fogal
ma alatt. Hosszú ideig úgy kéozel-
tem Öt. m 'n t megfelelő áll 
műveltséggé) és szaktudással ren
delkező egyént, de éreztem, hogy 
elképzelésem még sánt-'t valamiben 
A le-m-'pvobb szaktudású és mű
veltségű ember is. ha pé'dául ne
veletlenül, vagv éppen iellem'e'0--
nül vi«elk°dik, n°m igen m c i r ! - " ! r ' 
kul turál tnak. Iav jutot tam azután 
p,rr3 a mesál laní tásrn. hrtgV HZ előző 
kéf kr i tér iumhoz rnég CPV hn-ma-
diknak is kell járulni : annak, hogy 

az illett) jellem és magatar tás terü
letén is példamutató legyen. 

A MI FELADATUNK az életben 
IZ lesz. hogy szocialista népgazdasá. 
gunk ipari termelésének vezetői le
gyünk. A mi nemzedékünknek kell 
maid felépíteni a kommunizmust, 
N<>m kis dolgok ezek: eaész embert. 
követelő m u n k a előtt állunk. Saj-

n v g kell mondanom (már ne-
gvedik éve ismerem egvetemistáin-

közelebbiőb. nem mindenkinél 
lát tam azt a céltudatos, kemény ön
képzést, ami képessé teszi az em-

egyre nagyobb feladatok el
végzésére. Sokan a tanulás t valami-
Íven kényszernek érzik, nem érdek
ük őket a kul turál is élet eseményei, 

felkészülnek az életre , hanem 
kóznak előle saját létezésük 

szűk medrébe A fiatal Rákosi elv
társ írtg cgy :k levelében: ,.A tanu
lást nem gyötrő szellemi robotnak 
tekintem, hanem kiapadhata t lan tő

rnek' az egész életben gvü. 
m'i'r'söz-k." Persze, az vesse a má-
süíia az első követ, aki sa^átmaga 
tründent megtesz a fenti célok érde
kében, de azért a törekvésnek leg
alább ki kell alakulni mindenkiben. 

KOVÁCS ENDRE IV. é. gmh. 

E hozzászólás után sokan elmon
dották véleményüket az alapszerve-

Ügy gondoljuk, 
kedves olvasóinkban kialakul 

valamilyen vélemény. vaHv meg-
:eevzés a fent közölt hozzászólással 
' - r ^ - s o ^ t h a n . K é - ' ü k kedves olva-
sőmk'-ó. hogv vélpménvüket . m?S-
; povz«sük t A Mi Feve lemünk szer-
i—-7*-r,/,0,-'.ho ím'-!<;<•-'v el. A c ;kkek 
jeligésen is leadhatók. 

Az álfám és a párt minden támogatást megad 
a sikeres tanulás megvalósítása érdekében. A hét végén kezdődő őszi 
szünet is amely az egyetemi pírt-bizot tság és DISZ VB javaslatára egy 
teljes hét pihenést biztosít hallgatóink számára, annak érdekében tör
ténik, hogy megkönnyítse az őszből a télbe való átmenet problémáinak 
megoldását és néhány nap"s pihenés után felfrissülve úju't erővel fog
jon hozzá minden hallgató a félév hátralévő feladatainak megoldásá
hoz. 

Az egyetemi párt- és DlSZ-bizott^ág azonban elvárja hallgatóink
tól, hogy a szünetre való készülődés közben senki se feledkezzen meg 
arról a lényről amelyhez életünk, jólétünk lehetőségének minden szála 
vissj;Tive7et. Szombaton minden hallgató fegyelmezetten és lelkesedéssel 
ünnepelje a szabadság hajnalának, a Nagy Októberi Forradalomnak 
évfoditlóját amelv számunkra is olyan társa-dalom felépítését biztosítot
ta,, ahol munkások és parasztok gyermekei minden támogatásban része
sülve, egyetemeinken a magyar társadalom műszaki elet vezetőivé ké
pezhetik magukat. 

A párt- és DíSZ-bizottsáf; joggal elvárja hallgatóinktól hogy ön
tudatos, fegyelmezett magatar tás t tanúsi ísanak mind a hazautazásnál, 
msnd a vissxa.jövotelnél és ne forduljon elő olyan fegyelmezetlenség, 
hogy bárki is ürügyet találjon ki a későbbi visszajövetelre. 

A siker kulcsa a kezükbeii vau. 
OKTÓBER 26-AN az oktatói 

DISZ-szer vezet vezetóségválaszm 
taggyűlést tartott . A taggyűlés 
megvi ta t ta a DISZ-szervezet ed
digi munkáját, és új vezetőséget 

' t e t t . 
A beszámolót MÖRK JÁNOS 

elvtárs, a Mechanika tanszék ta
nársegéde tar tot ta . Beszélt a szer
vezet, eddigi munkájáról , beszámo
lójában megállapította, hogy a 
DISZ-nek leggyengébb területe ;</. 
oktatók DISZ-szervezete. Fel tét le
nül szükséges — mondot ta —. 
hogv megteremtsék az oktatói 
DISZ-szervezet szervezeti életét, 
hogv f a t á l okta tóinkat jobban be
vonhassuk egyetemi ifjúságunk 
nevelésébe és biztosítsuk fiatal 
tanársegédeink politikai és szak
mai fejlődését. A taggyűlés de
cember 31-ig munka te rve t foga
dott el. A m u n k a t e r v első pontja 
a szervezeti élet megteremtésével 
foglalkozik. December első felében 
munkaér tekezlete t t a r tanak fiatal 
oktatóink. Ez a munkaér tekezle t 
foglalkozik a félévi munka é r téke
lésével. Megállapítja ez az é r te 
kezlet, hogv fiatal tanársegédeink 
milyen segítséget nyújtottak a 

szakérettségis és pontszám alatt 
felvett hal lgatóinknak, beszámolók 
hangzanak majd el az osztályfőnö
ki munkákról és ezen az értekez
leten megbeszélik a vizsgaidőszak 

TEMATIKUS GYŰLÉST tart az 
oktatói DISZ-szervezet hovon 
másodíil felében. amelynek tár-
gy«: politika, pol i t izálás A ti
ze!) előadó Orhán e b " 

s. Az alwn-
szr- Síágp gandtitikn 

hogv az Blapszi 

kon fsfelelöen társadalmi 
munkát i 

AZ ALAPSZERVEZET vezeló. 
' biztosít iá, ho?y f i a ta l n k i s * 0 , 

ink r é s z t v e v ő i e k ;l D1SZ-VB. 
>tt agitációs és propaganda-

cs>-'Oortok munka iában. 
Ezenkívül az egvetemj hfll 

-ió munká iénak 
érdekében az alapszei id-
szeres zenei és irodalmi műsort 
kíván adni a hangeshiradóban. 

A taggyűlés megbízta a v< 
séget, tegyen lépéseket a fiatal ok

tatók kuíioldi taiiulműn.vutjának 
megszervezésére. 

A laggyűlés elfogadta a munka 
tér', 

A VITÁHOZ hozzászólt KEgZ-
LER JÓZSEF elvtárs, B DISZ-VB. 
t i tkár* és beszédében kiemelte, 
hogv a párt jogosan BZámít a fia
talok munkájára és elvárja gzt, 
hogy fiatal oktatóink tudásukhoz 

mérten vegyék ki ré
szüket ifiúságunk szakmai és po
litikai nevetésében. 

AMRISKÖ elvtárs a klubélet 
megteremtésére hívta fel a figyel
met és kifejezte azon reményét és 
meggyőződését, hogy a tagbélye-
gek árusí tásában nem fog kime
rülni az oktató DISZ-szervezet 
munkája . 

A vitához hozzászólt még NAGY 
MIKLÓS elvtárs, a pár t -VB. szer
vezőti tkára. A fiatal oktatók kol
lekt ívájának kialakulásáról be-i 
szélt és h ibaként ér tékel te azt, 
hogv jelenleg fiatal oktatóink lé
nyegében nem is ismerik köze
lebbről egymást, e! vannak egy
mástól szigetelve. Megállapította 
azt is, ho?v f ;?tal oktatóinknak h í . 
ánvzik a DlSZ-szervezeten belüli 

éledése hallgatóinkhoz és a fi
atal tanársegéd-eárdánk nem n a J 

gvon hallatja hangját egyetemen 
kívül sem 

AZ OKTATÓI DISZ-SZERVE-i 
KEI iek hangulata ki
fejezte a/!, hogv fiatal oktatóink 
B k t f v h b s n részt k ívánnak venni a 
munkaiján, mint eddig. Hogy 

aierv»zet n r lyen 
ónknak, hali

on attól 
függ. í v iláe után 
PíB i'u oktatói 

D tagjg oda
adóan, i. dolgozik-* az ál
tálul ántt munka te rv m e j -
vglói edül tőlük füeg, 
hogv ftfűal oktatóink sikereden 

,nvi fél
évet, hogy DISZ ükben ió 

illemet n"k. 
kink Inköfl fiatal 

on harcos és lel
kes kollektíváját, amelv a párt 

f-inek inegMelően akar 
id dolgozni! A siker kulcsa a 

kezükben van . . . 
— pókos -"•> 



É l j e n a n a g y S z o v j e t u n i ó , a v i l ág b é k é j é n e k n i e g J ö n t l i e t e t l e n b á s t y á j a ! 

A nő~kérdés megoldása és az Októberi Forradalom 
A vök felszabadítása, csak a pol-

fiari társadalomban rait poti 
karc kérdésévé, (tű •/.-, kisebb-

kizsákm.anyollsáqa ét el-
ruomottsága sokkul régebbre te

tt vissza. Az a maradványai
ban még nálunk is élő fel
fogás és gyakorlat, hogy « 
egészen vehető emberszámba, a ter
melési eszközök magántule, 
kialakulásával eg- tett meg. 
Ezért a n<í-kérdés iga-
csak annak az osztálynak. — a 
letáriátusnak pártja veth-
amelyiknek a létérdekévé vált a. ter
melési eszközök magántulajdonának 
megszüntetése. 

A II. Internacionálé reformista 
szoe. dem. pártjai minden lehetőt 
elkövettek azért, hogy a nők töme
geit reformul.knl lecsillapítsak es 
elcsalogassak attól a forradalmi 
harctól, amely igazi fclszaba.dulá-
iukhoz vezet. Ha sikerül a nő-
dést különválasztani a proletárforra
dalom k-t i ict a pro-
Iciárforradalom hátráltatásával iga
zán megbuktatni a nők felsza'; 
tasának ügyét. A szociáldcmokr 
azonban nem tudta megtenni ezt a 
szívességet a. burzsoáziának, mert a 
Bolsevik Párt világosan felism,»rte a 
nő-kérdés és a forradalom elválcszf-
hatatlan kapcsolatát és többek kö
zött ennek köszönhető, hogy az ok
tóberi forradalmat győzelemre tudta 
vinni. 

.Retrográdban, itt Moszkvában, a 
városokban és ipari kösmontnkbán, s 
kinn a vidéken a proletárnök a for

radalomban kitűnően helytálltak 
' -ért — mondou - Aíéf-

iünk volna. Ez a vé-
l'/menyem:-

Az a hősi helytállás, amellyel az 
orosz munkásnők győzelemre segí-

- radalmat, nemcsak saját 
felsza-•• utjat nyitotta meg. 
Az Októberi Forradalom tört utat 
annak a harcnak is, amely ma ná
lunk a szocializmus felépítésének 
programjával kapcsolatban a nők 

társadalmi egyen
jogúsításáért folyik. A nők törvény-
előtti egyenjogúságának biztosítása, 
a családi gondokat megkönnyítő szo
ciális intézmények sorának létreho
zása, a nők iskoláztatása, a társadal
mi termelő és irányító munkába 
való bevonása, stb. világosan mutat
ják azt a fejlődési, amellyel a nő 
felszabadni a régi házi rabszolga-iíq 
és a, férfire utaltság alól. Az Októ
beri Forradalom ó'n a S 
ban és a népi dcmokrá'-'ákban e té-

következett fejlődés ténue'uöl 
cl lehelne imí. De ennél sok

kal m?gpijőzőbb tény az Oh 
I, mely több előítéletet 

d'mtöit meg, mint a nők jonaiért 
> korábbí irodalom sok kötete. 

De a nők teljes forradalma 
nak gyakorlati megvalósítása, még 
nem fejeződött be. Ez a folyamat 
ma nálunk a s~ocialista, á'aiaf-nlás 
szert'es része. Elsősorban a sz'K-m-
lista iparosítással és a me-öoazrfa-
ság szocialista á'atakitásávrij te.te*nt-
hetiiik meg azokat a feltéteteket, 
amelyek alapján a ma viég háztar

táshoz, főleg kisparaszti háztartás
hoz láncolt, nők milliói, nemcsak jo
gilag, hanem gyakorlatilag is egyen
lőkké inalhatnak a férfiakkal. 

A nők gyakorlati felszabadításá
nak anyagi, gazdasági feltétcici 
azonban ma sem, jöhetnek léire a 
nők meggyőzése, maradiságuk le
küzdése nélkül. 

„...a város és falu milliói nőjél 
kell megnyerni a mi harcaink, de 
főként a társadalom kommunista át
alakításának szempontjából. Az asz-
szonyok nélkül nincs igazi tömeg
mozgalom'- — mondta Lenin. 

Sőt ahhoz, hogy a nők milliói te
vékenyen résztvegyer.ek a felszaba
dításuk érdekében napjainkban vég
bemenő szocialista átalakításban, 
ahhoz nemcsak a nők maradiságá-
vo.l kell megküzdeni, hanem a fér
fiakéval is. .,A TÍŐ'C közöti kommu
nista munka azt jelenti, — mondotta 
Lenin, — hagy a férfiak között is 
nagy nevelőmunkát kell végeznünk. 
A régi úri álláspontot legmélyebb, 
legvékonyabb gyökeréig ki kell irta
ni: A pártban és a tömegek közt is." 

A nő-kérdés tehet ma is elvá-
laszth.atatlan a szocializmus ügyié
től. A munkásmozgalom nem győz
het nők nélkül, a nők igazi felsza
badításának, egyenjogositásnna!-: 
ügye pedig nem valósulhat meg a 
szocialista — kommvnis'n itnlahí-
tás nélkül — ez az Októberi Forra
dalom legfőbb tanusáoa a világ asz-
szonyai és leányai számába. 

L1SKA T1BORNE 

Kitartó, szorgalmas munkával készülünk 
november 7 méltó megünneplésére 

Védjük a Nagy O k t ó b e r v ívmánya i t --
dolgozzunk a népek közötti b é k é é r t ! 

Az egész világ dolgozóinak két 
nagy ünnepe van. Az eg\ ik má
jus 'elseje, mikor a cseresznyefák 
és az üde tavaszí mezők virágba 
burkolóznak, a másik a Nagy Ok
tóberi Szocialista Korradalom em
léke, november 7, amikor a he
gyek és erdők felöltik legdísze
sebb ruhájukat , amely megcsillog
tatja a zöld, a ranysárga és vörös 
színek minden árnyala tá t . 

Amióta az Aurórán elhangzott 
az új korszakot jelentő ágyúlövés, 
amely megremegtet te a letüno kor
szak embereinek a szivét és egy-
ul tal minden elnyomott nép szá
mára uj reménysugárra l mu la t t a 
meg azt az utat, amelyen j á rva el
érkezik mindenki a vá rva -vá r t 
szabadság és boldog jövő korsza
kába. Ezt az ágyúlövést mi épp 
úgy hallottuk távolkeleten, Ko
reában, mint hallot ták azt Euró
pán és Amer ikán át a dolgozok óa 
elnyomottak milliói. Kitol a nap
tól kezdve a napsugár is melegeb
ben simogatta a három tenger ál
tal mosott és a japán hódítók ál
tal leigázott hazánk sziklás par t 
jait és mi is éreztük e Ion 
melegében azl, hogy nem vagyunk 
egyedül. Apáink, testvéreink ncép 
hazánk minden részében, kikötő
inkben, bányáinkban, a riz 
kön, gyárainkban. iskoláinkban 
egyre jobban vártál 
a felszabadulás nagy napját , amely 
— mint azt az Auróra jelezte — 
lassan, de biztosan közeledett és 
1945 augusztus 15-én beköszön
tött. 

Mint tavasszal a mező, a mi 
hazánk is ettől a naptól kezdve 
újjászületett , soha nem látott vi
rágzásnak indult. A második vi
lágháború romjait a dolgos m u n 
káskezek újult éröve] és lelkese
déssel egyhamar e l takar í to t ták . 
Most mar magunknak épí tet tük u 
hazát, ezért siettünk azt újjáépí
teni. Az imperialista mesterkedés 
akadály t gördített ugyan újjászü
letésünk útjába, de mi tudjuk azt, 
hogy erőszakos szétválasztásunk 
csak rövid ideig ta r tha t , mert 
Korea megbonthatalan 
nem leiirt dekáig 
koreai fiatalok, távol 
ludasunk 
zunk, azon dolgozni, Ív 
felvirágoztatásában is 
részünket éppúgy, ahogy megvé
désében is részt vet tm 

Külön örömiinki.' 
Magyarország második i 
és épp olyan szerele1 lel ír.. 
a magyar nép felérni 

' iiiinl salát hftíál 
Kedves Magvar _1 ••' A z 

őszi, november ierme-
szet. szépségénél gondolni.:.-
szálljunk cl a ;toberi na-

fseménydus ál lomáshelyére, 
emlékezzünk azokra, akik ezt a 
napot számunkra , s a világ min
den dolgozója szamára elhozták! 
Erős akara t ta l , meg tán to r í tha ta í -
lan bátorsággal védjük a Nagy 

Október vívmányai t , dolgozzunk a 
népek közötti békéért azon az 
úton, amelyen a nagy Szovjetunió 
viszi a béke zászlaját! 

Za Don Kun 
ösztöndíjas hallgató. 

Genf felé fordul a világ figyelme 
Az utóbbi időben az egész világ 

"jgy figyelemmel fordult Genf 
•,'nfben o',:tober 21-én, csütör-
az Egyesült Nemzetek Palo

tájában megkezdődött a négy nagy
hatalom: a Szovjetunió, USA, Nagy-
britannia és Franciaország külügy
minisztereinek értekezlete. Az érte
kezlet napirendi pontjai: 

1. Az európai biztonság és A'émet-
;/ újraegyesítése. 
\ leszerelés problémái. 

3. Kelet és Nyugat közöli kapcso
latok fejlesztése. 

Vitathatatlanul meg komoly ellen
tétek és nézetek vannak a nagyha
talmak között, különösen az első és 
a második pontot illetően. Enne!: 
oka az. hogy meg most is kisért az 
Egyesült Államok „eröpolitikaja". 
Az „eröpolilika" szellemében húzó
doznak a leszirelés tényleges vegre-

i.ói. a tömegpusztító fegyve
rek, betiltásától, valamint a Német 
Demokratikus Köztársaság elismeré
sétől. Ezeket a nehézségeket azon
ban nem szabad túlbecsülnünk. Nem 
szabad elfelejteni, hogy az. utóbbi 
időben az amerikai ..erőpolitika" 
komoly vereséget szenvedett. A 
múltkori és a mostani genfi érte
kezlet már egész enyhült légkörben 
folyt és folyik és ennek nagy jelen
tősége van. 

Joggal vetődik fel a kérdés: ho
gyan, minek következtében alakult 
ki. a „genfi szellem"? Választ a bé
kemozgalom nagy eredményeiben és 

iietunió külpolitikájának he
lyességében lehet találni. Mindenki 
elc'tt vilá-gos, hogy az utóbbi időben 
a lemzetközí erőviszonyok, a béketá
bor erőinek javára tolódtak- el. Ez 

I jelenleg is a genfi légkört, 
a külügyminiszterek értekezletét. 

•• pénteken az érte 
nléséu a kuliigymi. 

W:;i nnp: 

fevd-i pont tárawflfaát- A 
:,nlnlo Mn.-mii\.nn angol l:it!ug'tmi-
niszter volt, aki felszólalása végén 

beterjesztette a három nyugati fia
talom közös memoranduméit. A me
morandum tartalmazza Németország 
újraegyesítésének tervét, az úgyne
vezett Eden-tervet. Ezután Molotov 
elvtárs szovjet külügyminiszter szó
tolt fel. Molotov elvtárs hangsúlyoz
ta, hogy a júliusban Genfben meg
tartott kormányfői értekezlet a nem
zetközi feszültség enyhülését szolgál
ta, különösen a nagyhatalmak közöt
ti feszültség enyhülését. A kormány
fői értekezlet lehetőséget adott arra 
is, hogy együttesen megvizsgáljuk 
és megoldjuk a felmerült, nemzetközi 
problémákat, a népek közötti béke 
biztosításának megfelelően. Molotov 
elvtárs továbbiakban a szovjet kor
mány nevében javasolta, hogy kös
sünk á l talános európai biztonsági 
szerződést minden érdekelt európai 
állammal és az Amerikai Egyesült 
Államok részvételével. Ezután, a 
nímet kérdéssel, majd a leszerelés 
kérdésével foglalkozott részleteseb
ben. A német kérdéssel kapcsolalban 
abból indult ki, hogy az egyesülés 
elsősorban a német nép ügye, s a 
mi feladatunl: csupán a segítség
nyújtásban merüljön ki, nem pedig 
egyik vagy másik tervünk rájuk 
kényszerítésében. Nem lehet Né
metországot mechanikus összeolva
dás utján egyesíteni, Németország 
egyik vagy másik részének rovásá
ra. Molotov elvtárs után felszólalt 
még Pinay francia és Dulles ameri
kai külügyminiszter is. 

Befejezésül emlékezni kell még 
Molotou elvtárs szavaira, hagy a 
genfi külügyminiszteri értekezlettől 
nem „varázsigéket" kell várni, ha
nem mélyenszántó, egymás érdekeit 
figyelembevevő komoly vitákat. 
Megvan a remény arra. hogy az ér
tekezletet ilyen viták fogják jelle
mezni. Ilyen módon megvan a lehe-

irra, h.ogy hci.-es megoldási 
t] s:ámcs. az cmh-

még ktnzó neiv probléma. 
KOLUNDZSIJA BOSKÚ 

Msytazdifdlflt a kii!ügymta?sz'erek öiífdik ülése 
kva (TA 

A mo jelenti Genfből. 
km délután három i 

:olt a negv hatalom kül-

se. Az ülésen Pinay francia külügy
miniszter elnökölt. 

A kukig' miniszterek folyta! 
1. napirendi pont — az európai biz
tonság és Németország 

• !só felszólaló MacMill in 
angol külügyminiszter vult. Utána 
Dulles amerikai külügyminiszter 
emelkedet t szólásra. (MTI) 

Azt hiszem, nem túlzok, hogy 
szakéret t hallgatóink döntő több
ségben beváltják a hozzájuk fűzött 
reményeket . Népi demokráciánk adta 
lehetőséget kihasználva, számtalan 
munkás- és parasztfiatal ment el 
egyetemekre tanulni . Ezek a fiatal 
elvtársak tudták azt, hogy elsősor
ban a Nagy Októberi Szocialista 
Korradalom győzelmének köszönhe
tik ezt, hiszen népi d e m o k r á c á n k 
is a Nagy Októberi Szocialista For
radalom szülötte. 

Bebizonyították és be fogiák bi
zonyítani, hogy a dolgozó nép fial 
Cki« ránt megállják helyüket úgy a 
teriKelésben, mint a tanulásban. Az 
a szakérett , aki a te rmelőmunkát 
ot thagyva ült le a könyvek mellé, 
tudja, hogy milyen áldozak. 
iBlt a dolfiozó nép azért, hogv fiai
ból müveit , túlképzett mérnököket , 
orvosokat, pedagógusokat neveljen 
Tudja azt, hogy kötelessége 
hálásnak lennie. Ezt a hálál p?dig 
csak; úgv tudja kifejezni, ha szor
galmas tanulással elmély'li tudását. 
teljesíti a párt és a DISZ megbíza
tásait. Hogv ez n e m ment mindig 
simán, ez ér thető is. Jól tudjuk, 

hogy számtalan 3, 4 elemit végzett 
idősebb elvtárs vágott neki a tanu
lásnak. Hihetetlen akadályokat kel
lett nekik legyőzniök és közülük 
nem egv elvtárs már eredményesen 
befejezte tanulmányai t . Ezek azt 
bizonyítják. hogy Szakérettségis 
hallgatóinkban megvan az érdeklő
dés és a tanulási láz. Ez azonban 

nem '-lég. ehhez P szorgalom
ra a fegyelmezettségnek is pá-

i okulnia kell. Látogassuk tehá t 
rendszeresen a foglalkozásokat, 
ievekezzünk minél jobban magun
kévá lenni , alkalmazni a tanul ta
kat. A nehézségek láttán ne torpan
niuk meg. hanem tanársegédeink, 
lanulópárjaink segítségével, foko
zott munkalendüle t íe l győzzük le 
azokat. 

Tudjuk, mit vállal tunk, igyek
szünk azf teljesíteni. Nem l«*8 
könnyű feladat, de legyen példa az 
októberi hősök önfegyelme, a forra
dalmárok lelkesedése. Kitartó, szor
galmas1 munkáva l készüljünk no-> 
vember 7-e megünneplésére . 

HORTI JÁNOS 
G 102 

KEPÉK A NAGY FORRADALOMRÓL 

„Minden h a t a l m a t a Szovjeteknek!" 

3BBH 

Lenin és Sztálin a fegyveres íelkelés vezérkarában. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
előestéjén 

A Nagy Októberi Szocialista Kor
radalom 38. évfordulójának előes
téjén írom e sorokat, örök hálával 
gondolva az októberi hősökre, azok
ra, ak iknek áldozatos harcából meg
született az emberiség szebb, bol
dogabb korszaka. 

21 éi 
ki kar II. évfolyam m ta
nulmányaimat . Három évvel ezelőtt 
még a ferencvárosi afl dol
goztam, mint lakatos, majd Szom
bathelyen el a SZÍ; 
ségis tanfolyamot. Tf»val 

ése után nék múlva 
mérnökkel IÍ 
akiknek bizalmából tovább tanulha-

nulnak elöltem eletem ivei
nek eseményi le 
lem, amit. a tanai isá-

ér t folytattam, a komoly követel
eket támasztó vizsgák, s emel

lett az a nagyarányú támogatás , 
melyet á l lamunk és oktatóink ré 
széről kaptam. Havi 3;S0 forint ösz
töndíjban részesülök. két ízben 
összesen 600 forint rendkívüli se-

kaptam s mindezek mellett 
taniilmái ,;ig mel
lettem állnak a tanszékek, proble-

nra, kérdéseimre készssgr 
választ adva. 

' . - öröm és hála érzése tölt e.l. 
Hála azokkal szemben, akik lehe

tették számomra a továbbta-
.'i i m 

ólán én is a 
között lehetek, akik minden ere
jükkel ha; "ialista ép 

Hidvágl Is tván 
;02. 
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ZENG AZ ERDŐ 
KarKas Ferenc Kossuth-díjas zeneszerző operettje a Déryné Színházban. 

Madárdal , rigófütty veri fel a 
harmatos bükki tájat. Ha ta lmas fák 
ölelik körül Ballá Már ton erdész 
házát. Marci h á r o m napi távollét 
u tán hazatér édesanyjához. Még a 
házig sem ér, amikor .ieladásszerűen 
felhangzik a kakukszó és Marci 
öreg, kóbor tan í tómes te re és bará t 
ja, Vidorka érkezik meg. Mindket 
ten t a r t a n a k Terka néni — Marc i 
édesanyja — haragjától . A kardos 
özvegyasszony ugyancsak ko rdában 
tartja fiát és Vidorkát is. Marc i i s 
kolaerdőt ültetett, egy régi vadász
kastély — a Rózsakunyhó — körül 
és Vidorka segített nek i ebben a 
munkában. Marc i ezt a kis erdőt 
szánta nászajándékul Borinak, régi 
szerelmének. 

Bori öt évi távollét u tán megér
kezik. A fiatalok boldogsága h a t á r 
talan. Az önfeledt szerelmespárt vi
dám énekhang rebbent i szét. Bori 
technikumi osztálytársai sorakoznak 
Marci előtt. Nyár i táborozásra jöt
tek és az is kiderül t , hogy a lányok 
vezetője Bori. Marci félti a lányok
tól az erdejét , s fél, hogy elveszti 
Borit, 

Bepöfög az erde i k isvasúton Ballá 
Bözsi és Pa rád i Pá l . Míg végül 
Kernács professzor érkezik meg a 
-!esti Kuta tó Intézetből, iskolaerdőt 

kar létesíteni a Rózsakunyhó k ö 
rül. 

Sok mindennek kell tör ténnie , 
míg Marc i belátja, hogy ötévi mun. 
kaja nemcsak szerelmének, h a n e m 
az országnak is gazdag ajándéka. 
Nemcsak Marci és Bori sorsa bon
takozik ki szemünk előtt, Bözsi, a 
szerkezetékért, rajongó mozdonyve
zető összetalálkozik Pa rád i Palival . 
P a r á d i a lányok gazdasági felelőse, 
d e mindenáron többnek, tudósnak 
a k a r látszani. Bözsi és Pa l i szerel
me ebből a félreértésből indul. Pal i 
a „ tudós" mindig nagyobbat hazudik. 
Bözsi minden t elhisz neki. Csak Vi
dorkát nem tudja megtéveszteni . 
Pal i és Vidorka mindun ta lan meg
tréfálják egymást , az ilyen t réfában 
Bözsi is szívesen segédkezik. De 
végül is tisztázódik minden. 

Te rka néni és a vi lágvándor Vi
dorka sok évődés u t á n szintén egy
más ra ta lá lnak. 

Az operet t zenéjét F a r k a s Ferenc 
Kossuth-dí jas szerezte. Pergő, vi
d á m dalok és érzelmes melódiák 
váltogatják egymást . A szövegköny
vet Barót i Géza és Dékány András 
ír ták. 

A darabo t a miskolci Déryné 
Színház november 4-én muta t ja be. 
A főszerepeket Ková ts Terus , Simor 
Ottó, Komlóssy Teréz, Galambos 
Erzsi, Fehér Tibor, P a p p Is tván és 
Beleznai I s tván játsszák. 

&g.y, tn&zLLátagxitá ldjf&q,yzjísL£Í 
Ahogy (kisgyermek

koromra visszaemléke
zem, a fita1 mindenkor 
vágyaim ne továbbjá t 
képezte. H a a spenót 
nem a k a r t elfogyni 
tányéromból, csak az t 
kellett ígérni. hogy 
moziba visznek, s 
máris elfogott az evési 
buzgóság. Az idő m ú 
lásával n e m csökkent, 
sőt fokozódott a tech
nika ezen v ívmánya 
iránt érzet t önzetlen 
vonzalmaim, úgy, hogy 
ma már úgyszólván 
törzsvendége vagyok a 
helybeli fümszinház-
nak. A szórakozás eme 
ártat lan ágában való 
buzgóságom közepette 
gyakori szem- és fül
tanúja vagyok érdekes, 
tanulságos je lenetek
nek, amelyekből á t 
nyújtok néhánya t ol
vasóimnak. Aki magá
ra isimer . . . cseleked
jék belátása szerint. 

Ismeretes, hogy egy 
filmet csak jegy elle
nében nézhetünk vé
gig. Ez természetes, s 
ezért ta lán nevetsége
sen hangzik, pedig 
mennyi minden tör té
nik, míg az ember 
jegyhez jut . 

Nehézségekben az 
emberek mindig szo
lidárisaik egymással 
szemben. Ennek meg
nyilvánulását látom 

abban, hogy a pónz-
tá rny i tás u t á n érkező 
n e m ál l a megadóan 
várakozók hosszú so
r á n a k végére, h a n e m 
ismerőst keres, aki t a 
jegy vá l tására m e g 
kérhet , így tör tént 
meg velem a követke
ző eset. 

Csendes szerénység
gel álltaim a moziba 
készülök sorai között, 
s — a m i n t ez i lyen
kor szokás —, elszánt 
küzdelmet. v ív tam 
minden talpalatnyi 
helyért . Hol innen, hol 
onnan ér t egy-egy 
„nyomatékos" figyel
meztető oldalbavágás, 
ami a Rorbanállók nvel-
vén azt jelenti : e lőbb 
ón. csak aztán t i ! 
Ilyen körülményeik 
között arra let tem fi
gyelmes hogy valaki 
nevemen szólítgat. Ré
gi bará tom, Pista volt 
az, akivel — melléke
sen megjegyezve — 
néhány hete az egy
mással szembeni köl
csönös ismeret lenség 
ködébe burkolóztunk. 

— Szervusz d rága 
bará tom, de rég n e m 
lát ta lak! — mondot ta , 
majd így folytatta. 
Légy szíves, válts egy 

zsöllyét nekem az el
ső sorba, hiszen Te 
m á r közel állsz a 
pénztárhoz. 

Első pi l lantásra fel
izzott bennem a h a r ag 
parazsa, d e nyomban 
o r r á let t felet tem a 
szolidaritás érzete, s 
beleegyező s<3hajtással 
ve t tem á t a jegy árát . 
Amikor verej téktől 
patakzó arccal k i tép
t em m a g a m a t a tömeg 
szorongató öleléséből, 
bará tom m á r várt , 

— Sajnos, csak a 
harmad ik sorba k a p 
t am jegyet — mond
tam, s á tnyú j to t t am 
küzdelmeim gyümöl
csét. 

Pis ta szúrós tek in te t 
tel végigmért , majd rö 

vid, de tömören meg
fogalmazott vélemé
nyét így ju t t a t t a tudo
másomra : Ügyetlen 
fráter! Ezután, min t 
aki a dolgát jól vé 
gezte, zsebrevágta a 
ha rmad ik sorba szóló 
zsöllyét, s háta t fordí t 
va, ruganyos léptekkel 
távozott. 

Vájjon elfogadható-e 
a közmondás; J ó te t t 
helyébe jót vár j? 

Ifj. Tornyos Ferenc 
H. g. m. h. 

Folyóiratok a könyvtárban 
Radio 
Radiotehnika 
Szovetszkaja Kul ' tura . 
Szborniki Perevodov i Obzorov 

Inosztrannoj Periodicseszkoj L i -
te ra turü : Masinoszroenie. 

Szvarocsnoe Proizvodsztvo. 
Szvodnüj Bjulleten ' Novüh Inosz-

rannüh Knig. 
Szisztematicseszkij Ukazatel ' Szba-

tej v Inoszt rannüh Zsurnalah 
Szerija „Fizika, Mehanika , Ma
temat ika" . 

Ugol'. 
Vesztnik Sztatisztiki. 
Vesztnik Moszkovszkogo Univer-

sziteta. Szerija Fiziko-Matemati-
cseszkih i Esztesztvennüh Nauk. 

Vesztnik Leningradszkogo Unive-
sziteta: Szerija Matemat ik i Fizi-
ki i Himid. 

Németneyelvű folyóiratok: 
Asabiv der Matematik. 

Bild und Ton. 
Bleich. 
Expenimentel le Technik d e r Physik. 
Die Fotographie, 
Photo Magazin. 
Phyzikal ische Berichte. 
R adio-Technak. 
Technisches Zentra lb la t t . Abte i -

lung Maschinenwesen. 
VDI Nachrichten. 
Wissenschaft und Fortschri t t . 
Zeitschrift für Schweisstechnik. 

A Ml EGYETEMÜNK 
A Rákosi Má tyás Nehézipari 
Műszaki Egyetem Lapja. 

Szerkeszti: p. szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: ifj. Pókos István 

Miskolc Egyetemváros 
Felelős kiadó: Simon Sándor. 

Borsodmesvei NyomdalDart Vállalat. 
Miskolc. 

Ffetelfo •*<w»*m#zet5: Kositi fcaloa 

JFlln.djti/iki &fiLike^ttíl%tn. ktdaa mtiík maradt... 
*~lfazánkban már hagyományossá 
('*j' vált az a tény, hogy az év fo

lyamán az ország különböző helyein 
ifjúsági béketalálkozókat rendeznek, 
amelyeken a munkás, paraszt és ér
telmiségi fiatalok találkoznak, hogy 
így is kifejezzék népünk és ifjúsá
gunk törhetetlen békeakaratát, hogy 

között láthatók voltak a környék
beli úttörő-csapatok is. A fiatal fiuk 
lóháton, a lányok pedig gyalogosan, 
vagy szekéren színpompás népi öl
tözetben, kezükben szőlőkkel telt 
kosarakat vittek. A szekéren, ame
lyet három pár magyar ökör húzott, 
présház volt illusztráva. A felvonu-

A tokaji DISZ-szervezet felvonulása t a hagyományokhoz híven a 
lok kezdték meg. 

fiata-

még erősebb legyen a mi Dolgozó 
Ifjúsági Szövetségünk. 

Október 23-án a világhírű borter
mésű Tokaj városában szüreti bál
lal egybekötött ifjúsági találkozót 
rendezett a szerencsi járás DISZ-
bizottsága, a megyei DISZ-bizottsag 
segítségével. 

S7ljsárnap reggel 6 óra után szo-
*S katlanul élénk volt a diák

szálló környéke, számos hallgató 
igyekezett kezében kis táskával a 
III-as épület előtt álló autóbuszok 
felé. Bár az idő eléggé ködös volt, 
mindenütt derült és bizakodó arco
kat lehetett látni. Fél hétkor az 
autóbuszok elindultak, hogy az ál
lomásra szállítsák a találkozóra gyü
lekező fiatalokat. A rövid utazás 
után a vonatablakon kitekintők sze
me előtt feltűnt egy kissé hajlott
hátú hegyvonulat, amelynek felső 
része az őszi reggelen leszállt köd 
miatt nem volt látható. Amint a 
vonoA befutott, a hegy lábánál elhe
lyezkedő tokaji állomásra, láthatóvá 
vált a hegyoldalakon messze elterü
lő szőlő, am,elyből a messze vidéken 
is kedvelt híres tokaji aszút szüre
telik. A köd közben felszállt, de az 
ég továbbra is borult maradt, ami 
egyáltalán nem, rontotta, el az ifjú
ság emelkedett hangulatát. 

(7\'lelött folyamán a város főút' 
^ cáján színekben és ötletekben 

egyaránt gazdag, hagyományos szü
reti felvonulás volt. A felvonulók 

lásból nem hiányzott a szokásos bo
hóctársaság sem, akik tréfáikkal ne
vettették meg a felvonulást szemlélő 
közönséget. A felvonulás a zászló
erdővel borított sportpályán lévő 
dísztribün előtti elvonulással ért vé
get. 

tünk vezetői, Földvári Rudolf elv* 
társ, a megyei pártbizottság I. titká
ra, a megyei DISZ-bizottság, a já
rási párt- és DISZ-bizottság tagjai 
és ifjú külföldi vendégek. 

Az ünnepi beszéd elhangzása után 
kultúrcsoportok szórakoztatták a kö
zönséget. Ezenkívül a sportpálya 
egyik részében elárusító és borkós
toló pavilonok voltak, amelyeket — 
de főleg az utóbbit, — nagyon sokan 
meglátogatták, hogy a híres hegy 
levének az élvezéséből ki ne marad
janak. Ennek aztán meg is lett az 
eredménye, egyre szaporodott a „ró
zsaszínben látók" csoportja. Ez a 
hangulat további emelkedését vonta 
maga után, amelyet aztán a később 
eleredt eső sem tudott elmosni. 

/L kultúrműsorban sok kultúr-
*-'*• együttes ének-, zene- és tánc

kara szerepelt, amelyek közül leg
nagyobb sikere volt a Diósgyőri 
Központi Kórusnak, majd az ózdi 
népi tánccsoportnak, akik egy ci
gánytáncot adtak elő, jellegzetes öl
tözetben. Az egyetem énekkara há
rom, számot adott elő nagy tetszés
sel. Sikert aratott egy környékbeli 
9 éves kisfiú, aki tangóharmonikán 
játszott. A kultúrműsor ideje alatt 
megeredt az eső, amely azonban 
nem befolyásolta a műsor menetét, 
sem a nézőközönség kitartását, s 
így az előadás tovább folyt. 

Utána pedig különböző tánchelyi
ségekben folytatódott a szórakozás. 

^T/ellemes és jó hangulatban indul-
~ ^ - tak haza Tokajból megyénk fi

ataljai és biztos, hogy mindenki 
emlékezetében kedves emlék marad 
a tokaji béketalálkozó, ahol me* 

Este látványos tűzijátékban gyönyörködtek a fiatalok 

i£ dísztribünön sok kedves ven-
*-S*- dég foglalt helyet. Köztük volt: 

Végh Béla, Szálai Béla, Kováts Ist
ván, Szakali József elvtársak, pár-

gyénk, munkás, paraszt és értelmi
ségi fiataljai közelebb kerültek egy
máshoz, elmélyítették barátságukat/ 

— Y Z =-

EGYETEMI HÍREK 
Az Építőipari- és Közlekedési Mű

szaki Egyetem Mechanikai tanszé
kének 5 tagja, Rossival Ferenc ad
junktus vezetésével október 21-én 
felkeresték egyetemünk Mechanikai 
tanszékét, ahol oktatási és tanszéki 
problémádat tárgyaltak meg. 

A múl hét folyamán Dr. Reus 
Endre a Budapesti Műszaki Egye
tem profeszora néhány munkatársá
val együtt, kutatómunkával kapcso
latosan két napot töltött egyetemün
kön. 

* 
Okóber 31-én egyetemi tanácsülé

sen az egyetem új szervezetéből fo
lyó kérdések kerültek tárgyalásra. 

* 
Vadas Ernő. a Magyar Foto Vál

lalat uiváló fényképésze a közel
múltban 5 napig tartózkodott itt és 
egyetemün.i belső életéről számos, 
érdekes felvételt készített. Vadas Er
nő volt az, aki néhány éve igen jól-
sikerült fénykép-sorozatban rögzí
tette egyetemi életünknek egyes 
mozzanatait. 

Harosejlov elvtárs, a Budapesti 
Marx Károly Közgazdaságtudomá
nyi Egyetem marxizmus-leninizmus 
tanszékének profeszora október 31-
én és november 1-én látogatást tett 
egyetemünkön. A marxizmus-leni
nizmus tanszéUen a tanszék tagjai
nak a nemzetiségi kérdésről előa
dást és konzultációt tartott, vala
mint órákat látogatott. 

* 
1955. október 26-án a I I I . sz. elő

adóban egyetemünk valamennyi ok
tatójának részvételével nevelői an
kétot rendeztek. Az ankét témája: 

1. A tanári magatartás, a tanár 
egyénisége, a példamutatás szerepe 
az egyetemi nevelésben. 

2. A tanszék és a tanár nevelő 
szerepe az élenjáró tudomány okta
tásában. 

Fenti két vitaanyagról Dr. Horváth 
Zoltán a Kohómérnöki Kar dékánja 
tartott bevezető előadást. 

Az elhangzottak fonosságára való 
tekintettel az ankét anyagánaá rész
letes ismertetésére lapunk követke

ző számában térünk vissza. 

ATLÉTIKA: 
Október 22—23-án rendezi&; meg 

a Diósgyőri Stadionban az 1955. évi 
megyai váltóbajnokságot, melynek 
során egyetemünk két bajnokságot 
és három második helyet szerzett. 

SÚLYLÖKÉSBEN: 10.66 m át lag
gal l e t tünk elsők. Kimagaslot t Szen
té 11.05 m-es dobása, de a csapat töb
bi tagja is — Pöstyéni , Herendi , 
Kopcsek, Kocsor — jóval 10 m - e n 
felül dobott. 

GERELYVETÉSBEN közel 39 m -
es át laggal nyer tünk . A csapat tag
ja i : Barcza. Szenté, Joós, Kulcsár, 
Herendi. 

MAGASUGRÁSBAN: Joós, Hideg, 
Hajnal, Csiszár, Grúber és Nekove-
csits 153 cm-es át laggal a második 
helyet hozta el. 

Ugyancsak második helyezést é r t 
el 4x800-as vá l tónk is, melyben 
Zacskó. Zádorlaki Farúas és Sőbér 
futott. 4x1500 m-en az ózdi ver
senyzők mögé szorul tunk a máso
dik helyre. Tar ta lékos vál tónk végig 
vezetett . Az ózdiak csak az utolsó 
800 m - e n húz tak el. 

Október 30-án Béke Kupa küzdel
me i re legjobb versenyzőink távollé
t e mia t t 5 t a r t a lékka l á l l tunk ki . A 
rendkívül hideg idő erősen befolyá
solta a versenyt a versenyzők e lme
revedtek, s jobb e redmények elérése 
eleve lehetet len volt. 

E redmények : Diszkoszvetés: 1. 
Herendi, 3. Barcza. 

Hármasugrás : 3. Joós 12.01 m< 
3000 akadály : 1. Makk 
4x1500 m.: 1. Miskolci Haladás 

(Kovács, Farkas. Sőbér Zacskó). 
200 m - e n Sa rankó 24.9 mp-el a 

negyedik helyen végzett. Ugyancsak 
negyedik helyen végzett a 4x400-as 
váltónk, Kende, Kiss Z., Romvári, 
Mold összeállításban, va lamint súly
lökésben : Kocsor. magasugrásban 
pedig Hideg 155 cm-el. 

A váltóbajnokság és Béke Kupa 
küzdelmei során elér t e redményeink 
az edzési lehetőségeket figyelembe-
véve, n e m rosszak. Különösen ör-» 
vendetes, hogy Egyetemünk ifjúsága 
nagy számban képviselteti magát az 
atlét ikai versenyeken. A Béke Ku
pán 20, a vál tbajnokságon 30 ver* 
senyzőnk vett részt. 

VIVAS: 
A Miskolci Haladás vívószakoszj 

tálya III . osztályú férfi tőrversenyt 
rendezet t . A döntő e redménye a kö
vetkező: 

1. Varló Gyula (M. Haladás) 7 gy, 
2. Szepesi K. (Di. Vasas) 7 gy: 
3. Magyar Gy. (M. Haladás) 5 gy. 
5. Várna i T. (M. Haladás) 5 gy. 
9. Jaka tos Á. (M. Haladás) 0 gy. 
Az első hely újravívással dőlt elj 

amelyet Var ró 5:4 a rányba Szepesi 
ellen megnyer t . Ezzel Varró II . osz
tályú minősítést é r t el. 

LABDARÚGÁS: 
M. Haladás I.—M. Traktor 2:2 (1:2). 

A mérkőzés sorsdöntő jelentőségű 
volt a ben tmaradás kérdésében. A 
döntet lennel a Miskolci Haladás biz-
tosította a városi I. osztályban to
vábbi szereplését. A mérkőzés első 
gólját egyetemistáink szerezték meg 
de csakhamar az egyenlítés követ
kezett. Még az I. félidőben a Trak
tor vezetéshez jutót. A II. félidőben 
is erős volt az i ram. A Traktor 11-
eshez jutott , amelyet kapusunknak 
sikerült kivédeni . Az egyenlítés után 
már egyik c sapa tnak sem telt erejé
ből gólszerzésre; 

Építői; Ifi—Haladás Ifi 2:0 (1:0). 
A gyengén játszó Haladás fiata

lok között a lelkes középiskolá*|i[ 
•könnyen győztek. 
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10 éa az ifjfiliág, Lz&Lq,áLatábcui 
Irta: BRUNO BERN1NI, 

A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség elnöke. 
Ezekben a napokban az egész vi

lág ifjúsága megünnepli a Demo-
lualikus Ifjúsági Világszövetség 
megalakulásának 10. évfordulóját. 
A DÍVSZ 1945. november 10-én, 
Londonban született, az ifjúság vi
lágkongresszusán. 

A DÍVSZ — a világ ifjúságának 
egységes szervezete. Megalakulá
sakor legfontosabb célkitűzése volt 
azoknak a tennivalóknak segítése, 
amelyek ' az antifasiszta háború 
győzelmes befejezése érdekében 
vártak az ifjúságra. 

A DÍVSZ azért jött létre, hogy 
erősítse a fiatalok soraiban a nem
zetközi szolidaritás, a baráti össze
fogás érzéséi, kifejezze a közös cé
lok, az együvétartozás gondolatát. 

A DÍVSZ megalakulása és egy
séges programjának jóváhagyása 
igen nagy horderejű esemény a 
nemzetközi ifjúsági mozgalom tör
téneteben. A szövetség beláthatat
lan jelentősége segítséget nyújt 
a demokratikus ifjúsági mozgal
maknak valamenyi országban. 

A DÍVSZ az első olyan szerve
zet, amely nemzetközileg összefog
ja a legkülönbözőbb politikai es 
vallási ifjúsági mozgalmakat. 
Egyesíti soraiban — a Komszomol-* 
tói kezdve, a népi demokratikus 
országok ifjúsági szövetségein ke
resztül — a kapitalista és gyarma
ti országokban működő különböző 
politikai, társadalmi és vallási jel
legű ifjúsági szervezeteket. A cél 
közös. Nevezetesen: a világ vala
mennyi népene-K erdekében vívott 
együttes harc, a jobb élet, a tartós 
béke, a demokrácia, és a szabadság 
kivívása az egész világon. 

A DÍVSZ tíz esztendő alatt vég
zett tevékenysége teljes mértékben 
bebizonyította a szövetség szüksé
gességét és létjogosultságát. A De-
makratikus Ifjúsági Világszövetség 
10 éves harcának eredményei —• 
egyben a világ haladó ifjúságának 
sikereit is jelenti. A DÍVSZ, meg
alakulásától kezdve, programjához 
híven, mindig meg tudta jelölni a 
világ ifjúsága számára az égető 
problémáik megoldásához vezető 
utat. Az egyedüli olyan nemzetkö
zi ifjúsági szervezet, amely meg
mutatja, hogy megalkuvás helyett 
csak harccal, széthúzás helyeit, pe
dig csak egységgel arathat diadalt 
a fiatalok ügye. A szövetség min
dig képes volt arra, hogy saját ér
dekei fölé helyezze a világ ifjúsá
gának érdekeit — beleértve azo* 
kat a fiatalokat és ifjúsági szerve
zeteket, is, amelyek nem tartoznak 
soraiba. 

A DÍVSZ mindenkor megmutat
ta a munka- és tanulási lehetősé
gektől megfosztott, nyomorban és 
szegénységben, reménytelenségben 
magukra hagyott gyarmati és ka
pitalista országokban élő fiatalok
nak a harc célját és eszközeit; nö
velte a saját erejükbe vetett hitü
ket és bizalmukat. A DÍVSZ első
sorban azáltal vívta ki a fiatalok 
elismerését, hogy megóvta a demo
kratikus ifjúsági mozgalmakat a 
befeléfordulástól és az elzárkózás
tól, munkájával nagy mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozó-
és tanuló ifjúság széles tömegei 
közeli kapcsolatba kerültek a ha
ladó ifjúsági mozgalmakhoz és 
szervezetekhez. 

A DÍVSZ jelentős sikereket ért 
el az ifjúság jogainak védelmében. 
Elősegítette a fiatalok jogvédelmi 
mozgalmának kibontakozását, két 
nemzetközi konferencián és egy 
nemzetközi falusi ifjúsági találko
zón segített kidolgozni az ifjúság 
szociális és gazdasági követeléseit, 
s irányította a harcot e követelések 
kielégítéséért. 

A DÍVSZ mindig arra törekedett, 
hogy ezeket a gazdasági és szoci
ális természetű követeléseket ösz--
szekapcsolja az ifjúság alkotóké
pességének kifejlesztésével, a kul
turális, sportolási és szórakozási le
hetőségek biztosításával. 

A DÍVSZ érdeme, hogy a Nem
zetközi Diákszövetséggel karöltvei 
öt nagy Világifjúsági- és Diáktalál
kozót szervezett. E találkozók mé
rete, programúk gazdagsága pél
dátlan az ifjúsági mozgalom törté
netében. A Világifjúsági TalálkcH 
zók ragyogó megnyilvánulásai vol
tak a fiatalok elszánt békeakara
tának, barátságának; a különböző 
országok küldötteinek gazdag kul
turális- és sportprogramja az egész 
világ előtt megmutatja az ifjúság 
életkedvét és vidámságát. 

A DÍVSZ — Londonban kidolgo
zott programjához híven — arra ta
nította és tanítja a világ ifjúságát, 
hogy a munkáért, és a tanulásért 
folytatott mindennapi harcot egy
be kell kapcsolni a demokratikus 
szabadságjogokért, az elnyomott 
népek felszabadításáért, a nemze
tek kincseinek és függetlenségének 
megmentéséért, s a világbéke meg
védéséért vívott küzdelemmel. 

A világ haladó ifjúsága és szer
vezetei dicsőségesen veszik ki ré
szüket abban a harcban, amelynek 
célja a nemzetközi helyzet enyhí
tése és a gyarmati országok népei
nek felszabadulása. A DÍVSZ büsz

ke lehet arra, hogy mindig teljes 
erejével támogatta azt a küzdel
met, amelyet az ifjú békeharcosok 
folytattak a nemzeti felszabadulá
sért és a demokratikus szabadság
jogok védelméért. A DÍVSZ, híven 
a Londonban megszületett alapél

ekhez, mindenkor támogatta a 
fiatalok parancsoló szükségleteit 
kifejező egységmozgalmakat, mind 
országos, mind pedig nemzetközi 
viszonylatban. A DIVSZ-nek ez a 
tevékenysége — az egységért ví
vott harca — azt eredményezte, 
hogy a különböző országok fiatal
jai jobb feltételek között folytat
hatták küzdelmüket követeléseik 
teljesítéséért, eredményesebben 
tudták visszautasítani az ifjúság és 
"• béke ellenségeinek minden pró
bálkozását. 

Elsősorban ennek a sikeres egy
ségmozgalomnak köszönhető, hogy 
a DIVSZ-hez nem tartozó ifjúsági 
szervezetek és fiatalok is követik 
szövetségünk útmutatását, részt
vesznek kezdeményezéseinkben, 
együttműködést teremtenek a 
DIVSZ-szel, erősítik szolidaritásu
kat a világ minden részén élő test
véreinkkel. 

A DÍVSZ erejének növekedését 
bizonyítja, hogy 1945-ben 63 ország 
30 millió fiatalja, ma pedig 97 or
szág 85 millió fiatalja tartozik hoz
zá. 

Az új nemzetközi helyzet új fela
datokat ró a fiatalokra. Nem csu
pán arról van szó, hogy meg kell 
akadályozni a nemzetközi helyzet 
további enyhülésének megszakadá
sát, hanem arról is, hogy biztosí
tani kell a vitás nemzetközi pro
blémák békés megoldását, a nem
zetek gazdasági forrásainak békés 
célokra váló felhasználását, az 
atomfegyverek betiltását, s ennek 
a csodálatos energiának a haladás 
céljaira való fordítását. 

Ha így cselekszünk, akkor új, 
magasztos célokat tudunk álUtani 
a fiatalok elé szebb életük építésé
ben. Ezeknek a célkitűzéseknek a 
megvalósítását azonban csak aleg-
szélesebb nemzeti és nemzetközi 
egység megteremtése biztosíthatja. 

Ezért a DÍVSZ — 10. évforduló
ját ünnepelve — egységbe hívja az 
egész ifjúságot, még inkább, mint 
valaha. A szövetség ezért fordul 
valamennyi ifjúsági szervezethez, 
hogy a közös munkában és együtt
működésben az ifjúság törekvései 
és békéért folytatott küzdelmei 
újabb és még nagyobb győzelme
ket eredményezzenek. 

(Megjeleni az Vj Március IK>' 
vemberi számában.) 

„Egymás megismerésével a tarátságért, barátsággal a békéért 
Így hangzik a DÍVSZ fennállá

sának 10. évfordulója alkalmából 
kibocsátott jelmondata, amelyet 
harcos akarattal zeng a világ ifjú
ságának 85 milliós tábora. 

Tíz évvel ezelőtt a háború által 
megrongált Londonban megalakult 
a Demokratikus Ifjúsági Világszö
vetség. A meggyötört fiatal szívek
ben még reszketett a háború réme. 
még vádolva meredtek a háborús 
romok és sokmillió jeltelen sir 
gyászolta a múltat, de az ökölbe 
szorított fiatal kezek baráti kézfo
gásra nyúltak és először hangzott 
el a világ ifjúságának közös aka
rata: Egységbe ifjúság! Előre a 
tartós békéért! 

Tiz év telt el és azóta 85 millió 
fiatal, ki tudja hány nyelvev ének
li a DÍVSZ himnuszát, hordja szí
vében a széttéphetetlen barátságot 
és szilárd akarattal harcol a bé
kéért. Nyolcvanötmillió fiatal, — 
legyen bőre sárga, barna vagy fe
hér — testvérnek vallja magát a 
DÍVSZ szellemében, s a békéért és 
barátságért folytatott közös küzde
lem egységes nagy táborrá ková
csolja őket. 

A DÍVSZ fennállása óta segíti a 
különböző országok fiataljainak 
egymáshoz való közeledését a ba

rátság jegyében, segíti az összefo
gást és olyan szervezetet alkot, 
amely tud harcolni az ifjúság jo
gaiért, amely helyes utat mutat az 
ifjúság számara, a világ békéjének 
fenntartására. A mi korunk ifjúsá
ga más, mint az előző nemzedékek 
voltak. Soha ennyi árva nem gyá
szolt háborút, a fiatal szívekben 
még soha nem élt a békevágy úgy. 
mint most, a szabadság sokmillió 
fiatalra veti már éltető fényét, 
akiknek egyre szebb és boldogabb 
élete példaként ragyog azok előtti 
akik még nem élhetnek így. Nem 
volt még ilyen hatalmas világifjú
sági szervezet, mint a DÍVSZ, amely 
ennyire megvalósítsa a nemzeti és 
nemzetközi ifjúsági mozgalmak tö
rekvéseit. A DÍVSZ szerepe meg
mutatkozik az ifjúság életének 
minden területén: békeharc, konfe
renciák, ifjúsági találkozók, kon
gresszusok és sportversenyek, 
mind a mai ifjúság akaratát, törek
vését valósítja meg. Más körűimé-
nyék között is él a mai ifjúság, 
mint elődeik. A világ békéjének, 
a népek sorsának, fejlődésének 
szempontjából sorsdöntő események 
játszódnak le napjainkban, As 
atomfegyver eltiltása, a leszerelé
sért és az agresszió kizárása ellen 
folytatott harc nyomja vá bélyegét 

a mai politikai eseményekre. A 
mindezekért folytatott tárgyáláso-
Izat a világ népei — várva a meg
egyezés eredményeit — mély fi
gyelemmel kisérik, az ifjúság sem 
maradhat tétlen. A „genfi szellem" 
a barátság magvát hintette szét a 
népek között, s mindez lehető
vé tette, hogy a különböző nyel
vű és különböző felfogású és 
különböző társadalmi renddel ren
delkező nemzetek egységesebb 
hangon juttassák kifejezésre kö
zös vágyukat: a békét. Korunk 
nagy eseményeinek a szelleme át-
iiatja a DÍVSZ munkáját is, amely 
fokozottan elősegíti és fejleszti a 
nemzetek fiataljainak egymáshoz 
való közeledését, barátságát, a 
közös cél érdekében való együtt
működését, A Világifjúsági Talál
kozókon és a DÍVSZ által rende
zett más mozgalmakon szövődött 
barátságok ezrei mindennél jobban 
bizonyítják az egyetértés lehetősé* 
gét és szükségességét. 

A DÍVSZ irányításával a legjobb 
szellem hatja át a világ ifjúságát, 
akik békevágyban felnőve, barát
ságban erősödve, híven őrzik majd 
az emberiség legnagyobb kincsét, a 
békét. 

Szombathy tome* G^-405i 

Harmadszor is megszerezték 
az élüzem eímet 

A felsőoktatási Jegyzetellátó miskolci üzeme 1955. április 30-án 
táviratot kapott budapesti központjától. A távirat szövege a követícező 
volt: „Május 1-ével élüzem lettünk. Vezetőség." 

Nagvov megörültek ennek a nagy kitüntetésnek a Jegyzetellátó 
dolgozói. N- áztak el magukat, továbbra is keményen és lelkiismere
tesen dolgoz.ak és így augusztusban újra elnyerték az élüzem címeti 
Ezekben a napokban közölték a Jegyzetellátó Vállalat vezetőjével, Mál
nási Béla elvtárssál, hogy a Vállalat most már harmadszor élüzem lett 
Felkerestem Málnási Béla elvtársat és megkértem, ismertesse röviden 
azt a munkát, aminek eredményeképpen a vállalat újra élüzem lett. 
Málnási elvtárs a következőket mondotta: 

„Múlt hét csütörtökön közölte velünk budapesti központunk, hogy 
most már harmadszor elnyertük az élüzem címet. 

A miskolci részleg egy kis üzem, ahol 8 ember dolgozik. Jelenleg 
csak a mi egyetemünkön m,űködik sokszorosító üzem, a többi egyete
mek sokszorosító üzemét múlt év júliusában központosították. Kis lét
száma miatt üzemünk nem lehet önálló, hanem a budapesti Jegyzetellátó 
Vállalat egy részlege. Részünkre a. tervet központunk szabja meg. Ok
tóber 3-tól november 10-ig mind a nyolcan a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 38. évfordulójának tiszteletére egyéni felajánlásokat tettünk. 
Ezeket most értékeljük ki. A meglévő adatok birtokában elmondhatom^ 
hogy üzemünk minden dolgozója ezt a felajánlását becsületesen teljesí
tette. 

Pontosan nem tudom megmondani, hogy a mi üzemünk különi 
tervét hány százalékra teljesítette, de jóval 100 százalék felett van. Ezt 
bizonyítják az egyéni tervteljesítés adatai is. 

Szabó Magda gépírónő októberi tervét 120 százalékra, Mitsíó Já-
nosné, Keresztfalvy Antalné összehordok, tervüket 125 százalékra telje
sítették," — fejezi be nyilatkozatát Málnási elvtárs. 

A Jegyzetellátó Vállalat esetében is igaz az, hogy jobban megy 
a munka, ha a vezetők példát mutatnak a dolgozóknak. Ahogy a fel-* 
ajánlási lapot nézem, megtudom, hogy Málnási elvtárs, az üzem veze-* 
tője mutatott példát a dolgozóknak felajánlásával. Málnási elvtárs ma-> 
ga végzi a fűzés és a gyors vágás munkálatait, amiért semmilyen anyagi, 
juttatásban nem részesül. Ugyanakkor egy munkaerővel kevesebbet aí« 
halmaznak, amely az üzemnek megtalcarítást jelent. A Jegyzctellátó 
vállalat jegyzeteinek minőségére semmiféle kifogás nem emelhető, ha 
talán van is hiba a vállalat munkájában, ez az, hogy túlzsúfoltság mi* 
att nem tudja határidőre elkészíteni mindig a megfelelő jegyzeteket. 

A vállalat m.unkászi közül nem emelhetünk ki külön dolgoz&katj 
hisz ahogy tapasztaltam, mindenki tudásának és erejének megfelelően; 
lelkesen végzi munkáját. Ezért dicséretben részesítjük a Jegyzetellátó 
Vállalat lelkes kollektívájának minden tagját, névszerint: Málnási Béla-, 
Fekete Lászlóné, Csordás Márta, Piukovics Klára, Rácz Júlia, Szabó 
Magda, Keresztfalvy Antalné, Muskó Jánosné elvtársakat. Üdvözöljük 
őket és kívánunk munkájukhoz további sikert abból az alkalomból, hogy 
harmadszor is megszerezték az élüzem címet. 

EGYETEMI HÍREK 

November 5-én, szombaton reggel 
8 órakor ünnepelte egyetemünk if
júsága, dolgozói és tanári kara a 
Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom 38. évfordulóját. 

Az ünnepélyen a hallgatóság tel
jes létszámban résztvett. Ünnepi be
szédet tartott Lancsarics Alajos tan
székvezető docens, gazdasági rektor
helyettes, az oktatásügy kiváló dol
gozója. Az ünnepi beszéd után sza
valat következett, majd az egyetemi 
énekkar szerepelt nagy sikerrel. 

Az ünnepélyen került sor az egye
temi vándorzászló átadására. A ván
dorzászló-átadás már hagyomány 
egyetemünkön. Minden évben a leg
jobb tanulmányi eredményt elért 
évfolyam veszi át megőrzésre a zász
lót. Ebben az évben az V. éves ko
hászok másodszor is megkapták a 
zászlót megőrzésre, mivel tanulmá
nyi eredményük már második alka
lommal legjobb volt egyetemünkön. 

Folyó hó 16-án tartottuk a Szak
szervezeti Bizottság újraválasztását. 
A választáson a bizalmi csoportok 
küldöttei vettek részt. A beszámoló 
és az értekezlet hozzászólói felvetet
ték a Szakszervezeti Bizottság hibá
it és eredményeit. A hozzászólások 
alapján olyan határozatot hozott az 
értekezlet, melynek elvégzése nagy
ban megjavítja a Szakszervezeti Bi
zottság munkáját. Az értekezlet egy
hangúlag a következő elvtársakat vá-
lasztotta a Szakszervezeti Bizottság 
tagjaivá: 

Bendzsák Istvánné, Béres Lajos, 
Dévényi György, Gribovszki László, 
Gyáni Károly, Ivanics János, Nagy 
Józsefné, Nyikita Ferenc, Obádovics 
József, Tevan György, Téglássy Fe
renc. ' 

Dr. Tárczy-Hormoch Antal akadé~! 

mikus Drezdába utazott, ahol részt-1 

vesz Bucholtz-nak, a drezdai mű
egyetem profeszorának 75. születés^ 
napja alkalmából rendezendő ünne* 
pélyen, majd ezt követően több elő«? 
adást tart a drezdai műegyetemen. 

Folyó hó 4-én és 5-én a soproni 
Egyetemi-napokon, valamint a h*-

gyományos Valéta -bálon egyetek 
műnk részéről Dr. Sályi István rek-> 
tor, Dr. Petrich Géza. a Gépészkar 
dékánja, S i m o n S á n d » f 
docens, a párt VB. titkára, 
Keszler József a DISZ VB. titkára; 
Matusz Károly adjunktus, továbbá 
Zádorlaki Stettner Miklós. Trombi-> 
tás István és Farnadi Ernő valamint 
Kúti István hallgatók vettek részt. 

Egyetemünk tanárai és docensei 
részére a történelmi materializmus 
című témából november 3-án Orbán 
László miniszterhelyettes elvtárs 
vezette le az első konferenciát. 

* 
Lancsarics Alajos gazdasági rek

torhelyettes f. hó 12-én az egyetem 
klubhelyiségében osztotta ki, a jó 
munkát végző egyetemi dolgozók 
részére a jutalmat. 103 dolgozó ré-* 
szesült jutalomban. 

* 
Dr. Diószeghy Dániel professzor 2 

hetes tanulmányúton van Csehszlo? 
vákiában. 

• 
Folyó hó 15-én mintegy 50 oktató 

részesült jó munkájáért jutalomban^ 
A jutalmakat dr. Terplán Zénó ok^ 
tatási rektorhelyettes osztotta ki. 

* 
Dr. Kántás Károly Kossuth-díjas 

egyetemi tanár, a magyar geodéziai 
műszerek — Dr. Tarján Gusztáv 
Kossuth-díjas egyetemi tanár a ma
gyar ércelőkészítő berendezések Kí
nába való bevezetése ügyében a KiJ 

nai Népköztársaságba utaztak. 
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DISZ-ELET 

A tematikus gyűlések tapasztalatai 
IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGÜNK 

legfontosabb feladata fiataljaink 
politikai nevelése. A legkülönbö
zőbb fokon megtar to t t DlSZ-ér te -
kezleteinken sok szó eset t a po
litikai nevelőmunkáról . Az e lmúl t 
években a politikai nevelőmunka 
DISZ-szervezeteink leggyengébb 
területe volt. A pár t augusztusi, az 
egyetemi munkáva l foglalkozó ha
tározata is megál lapí tot ta ezt. Eb
ben a félévben egyetemi DISZ-
síervezeteink a pár tha tá roza t szel
lemében fogtak hozzá a politikai 
m v e l ő m u n k a megjavításához, szín
vonalának emeléséhez. A politikai 
r: ívclőmunkánk gyengeségének a 
jobboldali nézetek térhódí tása , 
DlSZ-vczetőink, pár t tag ja ink elvi 
s i lárdságának gyengülése, a ha 
tározott kiállás hiánya mellett 
f - a k r a n oka volt az is, hogy nem 
talál tuk meg a helyes módszere
ket. Kétségtelen, hogy a politikai 
nevelőmunkának egyedül üdvözítő 
módszere nincs, de jól megválasz
tott módszer nagy lépéssel viszi 
előre a munká t . A folyó félév fo
lyamán egyetemi DISZ-szervezete
ink politikai nevelőmunkája javult , 
határozott lépést te t tünk előre. Nasy 
mértékben segítette ezt a temat i 
kus gyűlések bevezetése. 

A TEMATIKUS GYŰLÉS Kom-
szomol-tapaszlalat . Keszler elvtárs, 
amikor a szovjetunióbeli útjáról 
visszatért, sok ér tékes tapaszta la
tot hozott a politikai nevelőmunka 
módszerével kapcsolatban is. El
mondotta, hogy milyen szerepet 
já tszanak a temat ikus gyűlések a 
komszomol kollektívák életében, 
hogyan fejlesztik a Komszomol-
tagok politikai szinvonalat, jel le
mét, elvhüségét, ál talános műve l t 
ségét stb. E tapasztala tok nyomán 
egyetemünk DISZ-szervezetei ha 
tározatot hoztak a temat ikus gyű
lések előkészítésére és megta r tásá 
ra vonatkozólag. 

AZ ELSŐ PROBLÉMA, ami a 
tematikus gyűlésekkel kapcsolat
ban felmerült, a témaválasztás 
volt. Egyrészt rendelkezésünkre 
álltak a Komszomol tapasztalatai , 
másrészt a temat ikus gyűlések jel
lege megkövetelte, hogy olyan té
mák szerepeljenek, amelyek a m i 
hal lgatóinkat most a legközvetle
nebbül érintik. í gy .ve tőd tek fel és 
kerültek megtárgyalásra olyan té
mák, mint az „egyén és a kollek
tíva", „politika, politizálás", „az 
igazi barátság", „kul turá l t szak
ember". . .DISZ-tagság, DlSZ-iga-
zolvány" stb. 

MAR A TÉMA MEGVÁLASZ
TÁSA alapszerveink jó részében 
vitára, a nézetek megütközésére, a 
politikai légkör megélénkítésére 
adtak okot. Akadt nem egy olyan 
alapszervezetünk, ahol erős húzó
dás, vagy éppen ellenvetés nyilvá

nult meg a politikai téma nap i -
rendretüzése ellen. így pl. a G. 
402-es alapszervezetben olyan né
zetek vetődtek fel, hogy nem kell 
nekünk ilyen gyerekes téma. min t 
a barátság, ugyanakkor kiderült , 
hogy komoly problémák vannak az 
igazi bará tság kialakulásával kap
csolatban éppen azoknál, akik a 
témát ellenezték. Bizonvos huzó-
dozás nyi lvánult meg e témák na
pirendre tűzése ellen az V. éves 
kohászok több alanszervezetében, 
va lamint iónéhány IT. éves gén^sr 
alapszervben is. DtSZ-vezetőmk 
e<*v része ugy látszik, nem volt 
pié?eé bátor ahhoz, hnwv nviH?n 
felvés"" a kérdést-, „pol i t ikamente
sen" élni nem lehet, aki poli t ikai
lag bizonytalan, az nem lehet jó 
szakember sem és nemcsak, hosy 
nem tud hasznára lenni szocializ
must épitó társadalrrv 'nknnk, de 
nem is bo 'dosul az élet által fel
vetet t kérdésekben. 

4 DISZ-VB. 
asit-prop. osztálya 

eredményes munkát veszett. 
A temat ikus gyűlések előkészíté

sében kisebb hibák ellenére is jó 
és eredményes m u n k á t végzett a 
DISZ VB agitációs osztálya. A t é 
mák jó részét feldolgozták, vázla
tot készítettek, ami nagy segítsé
gére volt a vi tavezetőknek. Két
ségtelen, hogy nem minden váz
lat volt még eléé jó és jónéhány 
igénveit téma feldolgozására sem 
került még sor. A következő idő
ben fogjuk ezeket a kérdéseket 
megoldani, a t émák feldőlRozísá-
nál ieen ió munká t végzett Or i -
bovszk-"' László, Fadsrvas Erzsébet. 
Liska Tiborné tanársegédek, va 
lamint a témák összeállí tásánál 
Róka Pé ter elvtárs . 

NAGYOBB HIBÁK muta tkoz tak 
temat ikus gyűlések alapszervekben 
történő előkészítése körül . A vi ta
vezető személyét sem választot ták 
meg néhány alapszervben a meg
felelő körültekintéssel , de a baj 
főlea az volt, hogy a temat ikus 
gvülést megelőzően nem ku ta t t ak 
fel elegendő, az alapszerv életéből 
vet t példákat . Jónéhány alapszer
vünkben, az alapszerv tagjai nem 
gondolták át előre a téma anyagát , 
problémáikat , így a t emat ikus 
gyűlésen ál ta lánosságokat mon
dottak, a gyűlés szürke volt. Ahcl 
alaposan felkészültek az alapszerv 
tagjai, sok konkré t problémát ve 
tet tek fel, mint pl. a G 403-ban, 
ott igen e redményes volt a t ema
tikus gyűlés. Első temat ikus gyű
léseink nagy többsége m á r lezaj
lott. Az e redmény igen pozitív ké 
pet muta t . Legtöbb alnőszerveze
tünkben élénk, vitázó légkör ala
ku l t ki, amely igen t e rmékeny 
volt. Igen jól sikerült temat ikus 

gyűlést ta r to t tak a G 303, G 401, 
B 204, G 208, G 210, G 101, K 
201, és még több alapszerv kollek
tívái. 

BEBIZONYOSODOTT AZ, hogy 
ahol az alapszerv DlSZ-^ezetői tö
rődtek a temat ikus gyűléssel, ahol 
bátran és élesen vetet ték fel a 
kérdéseket, ahol az ifiusági veze
tők felvetették a politikai kérdé
seket, ott ieen komoly előrelénést 
tet tek a nolitikai nevelésben. Sok 
helyen mé? baiok voltak a me»fe-
le!ő krit ikai szellemmel, húzódoz
tak attól, hogv az alanszerv kol
l e k t i v e n beiül megtörtén* esetek
kel példázzák akár a kul turá l t 
szakember, tíe^r ?z egyén és a 
kollektíva nreblémáját . Pedig a 
személves bírálat a megfelelő kr i 
tikai szellem alanvető fontosságú. 
T'nAlkül a t emat ikus pyülés nem 
tudja betölteni szerepét. 

Az elhangzott bírálat 
ne csak i>zó maradion! 
Más alapszervekben, ahol hang

zott el bírálat személv szerint, 
vagv az egész kollektívára vonat
kozóan, a temat ikus gyűlések u ' á n 
nem történt semmi. Lezailott a 
gvülés. ami megvolt, elmúlt , a bí
rálat elhangzott szó maradt . Csak 
akkor segiti predménvesen a te
mat ikus gvülés a politikai nevelő
munká t , ha az ott elhan?zott ' ik»t 
napról-napra ébreniar tu ik . Ez 
kétségtelenül nehezebb feladat, de 
DISZ-vezetőinknek, p a r t f a l a i n k 
nak ezt az u ta t kell követniök. 

AZ FLSÖ L É P É S E K E T MEG
TETTÜK, most az a feladatunk, 
hoev a tanulságokat leszűrve hasz
nosítsuk epvmás jó tapasztalatai t . 
E rövid összefoglalóban néhánv 
hiányosságot vete t tem fel. Ezek 
kiküszöbölése n a s v mér tékben ja
vítja maid m u n k á n k a t . A temat i 
kus gvülések eddigi szép e redmé
nyei és DISZ-vezetöink lelki isme
retes m u n k á i a a biztosíték a r ra 
hogy sryorsan és er»rtTnénv»sen 
megvalósítsuk a pá r t ha tározatá t . 

A jövőben még több okta tónkat , 
t anársegédünket kell megkérni a 
t emat ikus gyűlések v i tá inak leve
zetésére. Az ő nagyobb tudásuk, 
tapasz ta la tuk sok kérdésben vilá
gítja majd meg a temat ikus gyű
lések problémáit , helyes megoldá
sát. 

Az első temat ikus gyűlések ia -
pasztalatai igen kedvezőek és a la
posabb előkészítéssel e redménye
inket még t a r t a lmasabbá tehet jük. 
A következő temat ikus gyűlések 
sikere nagymér tékben hozzáiárul 
féléves p rog ramunk megvalósí tá
sához. 

Erdélyi Ferenc 
a DISZ VB tagja. 

JHiluáL 'Joaiwtücs JCalinyJut 
(1875—1946) 

Születésének 80. évfordulóján szenteljünk néhány percet emlé
kének. 

Kalinyin sokirányú munkája felbecsülhetetlen értékéről tanús
kodik. Mint kiváló államférfi, Lenin legközelebbi munkatársai közé 
tartozott. A forradalom után a Pravda főszerkesztője, később pedig 
mint Leningrád főpolgármestere dolgozott a világ első szocialista ál
lamának megteremtéséért. De politikai munkája mellett, nevelői 
tevékenysége magasra emeli neves alakját. 

A nevelés mestere volt. Gyermekeket, felnőtteket, tanárokat, 
munkásokat, falusi tanítókat egyaránt formált, alakított szocialista,, 
kommunista emberré. „A kommu nista nevelésről" c. munkája a 
Szovjetunió határain túl, ma már náiunk is nélkülözhetetlen kézi
könyve a magyar pedagógusoknak az új ember nevelésében. 

Cikkeinek, beszédeinek középpontjában az új, szocialista ember 
kialakítása áll. Meggyőződéssel mor.dja könyvében, hogy az új em
berbe a legjobb emberi tulajdonságokat kell beleollani. Az új típus 
nem valamilyen elszigetelt jelenség. 

„Az ember — ember' — mondja Kalinyin. Milyen tulajdonsá
gokkal kell rendelkeznie ennek az „új" embernek? Első tulajdonsá
ga legyen a mélységes emberszere tet. .,A ki szereti az embereket: 
jobban, vidámabban él, m.ert senki sem él olyan rosszul a világon, 
— mendja — mint az embereket megvető mizantróp." De a becsü
letesség, a bátorság, elvtársi összetartás, a munka szenvedélyes sze
retete is nélkülözhetetlen jellemvonása, a szocialista embertípusnak. 

A magas szakmai, világnézeti lüveltségct, kultúráltságot, mint 
a tekintély elengedhetetlen feltételé* említi könyvében. 

Nevelési elveinek értékét fokozza, hogy általános érvényűek. 
Maga mondja: „A kommunista elvek — a legegyszerűbben kifejezve 
— a nagy képzettségű, becsületes, haladó ember elvei: a szocialista 
hazaszeretet, barátság, elvtársiass . a szocialista munkaszeretet és 
még egész sereg, mindenki számár ér.hető. kiváló tulajdonság." 

Kalinyin munlcaszeretete, hazája, népe iránti rajongása élete vé
géig lángoló tűzként fűtötte. Szavai hitelesítik e megállapítást, 1934-
ben írja ezeket: 

„Eoben a korban élni valóban nagy szerencse. Bár már ötven
nyolc éves vagyok, mégis a legboldogabb emberek egyikének tartom 
magam, mert ebben a korban élik. Tudjuk mindannyian: ha kom
munizmus lesz, szép és érdekes lesz az élet — de a. legszebb idő 
mégis az, amikor az osztályliarcot vívjuk, . amikor is résztveszünk 
ebben a harcban... " 

Látjuk tehát, nekünk is, magv ar nevelöknek, „tanároknak" de a 
hallgatóknak, a „tanítványoknak" is sokat mond, sokra tanít Kali
nyin. 

Szívleljük meg emberszeretet ét, rajongó hazaszeretetét, ragyo
gó, bátor, harcos optimizmusát. 

Hogy emléke maradandó legyen számunkra, tetteinkben gyü
mölcsöztessük ránk maradt örökségét. 

U. M. 

Szénbányászat-villamosítási ankét 
A Magyar Elektrotechnikai Egye

sület és az Országos Magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesület a 
Szénbányászati Minisztér ium fel
kérésére a fenti két egyesület 
nagymiskolci csoport jának közre
működésével , a „Borsodvidéki 
Szénbányászat Vil lamosítása" cím
mel, november 11 és 12-én Egyete
münkön , a I l -es számú előadóte
remben ankétot rendezett . Az an
kéton résztvet tek — hazánk minden 
részéről — a bányászat gépesíté
sével és vi l lamosításával foglalko
zó szakemberek, va lamint az é rde 
kelt minisz tér ium és tervező inté
zetek képviselői. 

FALLEH JENŐ oki. bányamérnök: 

PECH ANTAL 
1822 - 1895 

Halálának hatvanadik évfordulóján fölszabadult bányászatunk és 
kohászatunk forró szeretettel emlékezik meg lánglelkű fiáról, a XIX. 
század, legnagyobb magyar bányamérnökéről, a kiváló szakíróról, a ma
gyar bányász-kohász nyelv megteremtőjéről, szaklapjaink, s Országos 
Egyesületünk alapítójáról — Pech Antalról. 

E megemlékezés nem merülhet ki életének és alkotásainak szokott 
méltatásában, e megemlékezés ezen messze túlmenően, köszönet és hála 
kell, hogy legyen mindazért, amit dús örökségképpen ránkhagyott, de 
Ígéret és hitvallás is kell, hogy legyen további évtizedekre, hogy soha
sem térünk le az útról, melyet megjelölt számunkra. 

Hogy való nagyságát megértsük, föl kell tárnunk életét, környe
zetét, s azt a világot, melyet, a maga módja szerint alakított ki, vagy 
szeretett volna kialakítani, ha országunk akkori társadalmi talaja arra 
lehetőséget biztosított volna. 

U é c h Antal Nagyváradon szü'.e-
x tet t 1822. jun. 13-án. Atyja 

egyszerű ácsmester volt, amit r é 
gebbi életrajzírói lehetőleg elhall
gattak, vagy sohasem hangsúlyoz
ták ki . mint lelki formáló erőt. P ; -
dig Pech élete minden megnyilat
kozásában magán hordta a szülői 
ház egyszerű tisztaságát és becsü
letességét, m ntahogy fá radha ta t 
lan szorgalmában, pontos köteles-
ségtudssban, soha nem pihenő, 
szorgos atyjára, szeretetreméltósá
gában pedig jóságos, gondos anyjá
ra ismerünk. 

Középiskoláit részben Nagyvára
don, részben Temesváron végezd , 
s 1838 őszén bányamérnökha ' lga tó -
nak iratkozott be Selmecbányán. 

Az Ott töltött diákévek — me
lyekről egyébként életrajzírói alig 
szólnak. — alakí tot ták ki ha tá r ta 
lan szakmái szeretetét s formálták 
lelkes hazafivá. 

Hazánk egyetlen helye sem m u 
tat ta ugyanis az akkor m á r 300 
éves Habsburg-kizsákmányolás oly 
jellegzetes kiáltó képét, mint a 
császári kamará t közvetlenül szol
gáló bányaváros, é r the tő hát, hogy 
e légkörben Pech néhány év a la t t 

a magyarság lelkes harcosává for
málódik. 

r \ e tudjuk, hogy függetlenségünk-
ért folytatott küzdelmeink so

rán a 19. század első évtizedeiben 
újra magasra lobban a magyar 
szellem és gondolat, mely a 20-as, 
30-as években eljut Selmecre is és 
t e rmékeny talajra talál akadémián
kon. Ennek megértéséhez tudnunk 
kell. hogy az 1810-es években föl
tűnően nagy számú idegen hallgató 
iratkozott be akadémiánkra , kü lö
nösen az Alpok vidékéről, akik, 
hogy összetartozásukat külsőleg is 
dokumentál ják, úgynevezett „Alt-
deutsche T r r - v , ' ' - b a n jár tak, nagy 
fütykösökké1 or'ísen elkülönültek, 
s 1830 körül , :alakítet ták ..Deut
sche Gesellschíift in Schemni tz"-
nek nevezett bajtársi egyesületüket, 
mely mint a későbbi selmeci Bur
schenschaft mágia f ö l d e s * 0 magá
hoz ragadta a vry'^-t. 

Akadémiánk magyar hallgatói
nak egy része azonnal felismerte a 
veszélyt, amit a nagynémet eszmé
ke t szolgáló Burschenschaft je len
tett, s így azzal szemben m á r 1832-
ben megalakí tot ta a „Selmeci M a . 

gyár Olvasó Társaság' ' -ot , mely el
sőnek tűzte zászlójára a m a g y r r 
nemzeti gondolatot, s magyar szót 
és szellemet követelt Selmecen. 

A z Olvasó Társaság s a n n - k v>-
^ * zetősége nem ismert fáradt

ságot, s fá radhata t lan odaadással 
dolgozott a város és a bányászat 
magyarosí tásán, A lakosokat lelkes 
fölszólításokkal hívta soraiba, ha r 
colt az idegen propaganda ellen, 
levelezett Kossuth-tal , rendezett 
összejöveteleket és mulatságokat , 
melyeknek jövedelmét a magyar 
ügv szolgálatába állította. 

Ennek az egyesületnek tae ia ; kö 
zül ke rü tek ki 1848/49-es s z a b t d ' á g -
ha rcunk bányász-kohász hősei. Be-
neczkv Laios honvédezredes. Zsig-
mondy Vilmos. Rombauer Tivadar , 
Szláviy József, Szabó József, P r u -
gerger József. Stoll Károly. Réth 
Ferenc. Zareczkv Jenő s köztük 
Pech Antal is. aki amikor Selmec
re kerül t , rövid idő alatt lelkesen 
csatlakozott az „Olvasó Társaság ' -

t a p s h o z . 
Pech négy évet töltött az akadé

mián, s amikor 1842-ben ki tűnő 
eredményű bányász-kohász absolu-
tór iummal min t bánvagyakornok 
az alsómagyarországi kamara szol
gálatába lépett Körmöcön. macával 
vi t te a .Magya r Társaság ' ' célkitű
zését: a harcot szakmánk magyar 
ságáért . 

Kiváló képeségei miat t m á r 1847-
ben a bécsi k a m a r a Joaehimsthal -
ba, il letve Srh lackenwaldba küldi 
az ottani zúzóművek bővítése és 
modernizálása vése t t — Itt ér te 
1848 márciusa s a független magyar 
kormány rendelete , hegy azonnal 
térjen vissza Körmöcre . ahonnan 
pár hónapnál később kormányunk 
Pes t re rendel te s a pénzügyminisz
tér iumban fölállított bányászati 
osztályba nevezte ki fogalmazónak. 

1 tt, min t minisztér iuma leg-
megbízhatóbb szakemberé t 

1849 január jában megbízzák, hogy 
szállítsa a körmöci pénzverő beren
dezést Debrecenbe, majd Nagybá

nyára . A fontos és sok veszélyt r e j 
tő föladatot Péoh maradék ta lanu l 
hajtja végi-e, s szolgálja szabadság
ha rcunka t a n n a k teljes ideje alat t . 
Az utolsó heteket Nagy Sándor tá
borában tölti mint önkéntes , s a vi
lágosi események Aradon érik, me
lyek számára állásvesztést és nyo
mor t je lentet tek. Ezt anná l súlyo
sabban érzi, mer t időközben Budá
ra menekül t szegény szülei és test
vérei is ekkor m á r az ő kereseté
ből éltek. Ennek ellenére meggyő
ződésének föladásával nem keres 
kegyelmet, nem jelentkezik az oszt
rák „Purifikation Dommision"-nál . 
de több hónapos nyomorgás után 
és mert állást sehol sem kapott , az 
önkéntes száműzetést választotta, s 
1850 derekán Csehországban a

 T e P -
litz mellet t i klostergrabeni . majd 
az ostraui kőszénbányánál vállal 
állást, nagy honvágya azonban két 
év múlva hazahaj t ja . I t thon rossz
indulat tal fogadják, szakmájában 
nem kap állást, s két éven át mint 
napidí jas mérnök a Tiszaszabályo
zási Társula tná l nyomorog s tekint 
ve hogy időközben (1850-ben) meg
nősült, a megélhetés nyomrsztó 
gondjai miat t 1855-ben újból Cseh
országba kényszerül, ahonnan 1858-
ban Bochumba hívják a „Zeche 
Vereinigte Proesident ' ' bánya élére. 
Ottani állását 1863-ig tölti be ami 
kor újból otthon találjuk, mint a 
Mátrai Bányaegyesület vezetőjét, b 
1865-ben a nógrád megyei Nemti-i 
Károlvi-féle barnaszénbányát bérli. 
E vállalkozása megemészti minden 
pénzét, s amikor a 67-es új magvar 
kormány, hogy az önkényura lom 
évei alat t leromlott bányásza tunkat 
újraélessze, behívja a pénzügymi
nisztérium bányászati osztályába, 
nyomorúságos helyzetében kapva-
kap az alkalmon, s jelentkezik 
szolgálattételre. 

Pech 45 éves ekkor, s lázas siet
séggel indul harcba nagy e lha táro
zásaiért, hogy magyar rá és naggyá 
tegye bányásza tunkat . 

(Folytatjuk.) 

A november 11-én fél 9 órakor 
kezdődő ankéton bevezetőt mon
dott dr. Sályi István, egye temünk 
Kossuth-díjas rektora . Az anké ton 
Tihanyi Lajos, a Borsodi Szénbá
nyászati Tröszt igazgatója, az OM-
BKE borsodi csoportjának e lnöke 
elnökölt, aki a megnyitó előadá.st 
is tartotta. Utána Urai Vilmos, 
egyetemünk villamosgépek tanszé
kének vezető docense tar tot t elő
adást „Bányabeli berendezések vil-
lamoshajtási igényei" címmel. 

Urai Vilmos docens előadásához 
felkért hozzászólók vol tak: Kreffly 
Gábor, a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt főmérnöke, Góhér Mihály, 
a Villamosgép és Kábelgyár m ű 
szaki tanácsadója, Barabás Miklós, 
a Villamos Forgógép Tervező Iroda 
kísérleti l abora tór iumának vezető
je. A hozzászólások után vita kö
vetkezett . Ebéd után az ankét 
résztvevői a berentei Hőerőművet 
és a szénosztályozót tekintetté'k 
meg, majd este egyetemünk k lub
helyiségében barát i beszélgetést 
folytattak. 

November 12-én az ankét elnöke 
Bartha József a Lenin Kohászati 
Művek erőmű gyárrészleg főmér
nöke, a MEE miskolci csoportjá
nak elnöke elnökölt. 

Előadást tar tot t Pongrácz Ró
bert, a Szénbányászati Minisztéri
um műszaki fejlesztési és gépesíté
si főosztály csoportvezető főmérnö
ke, „A bányászatban a lkalmazható 
kapcsolókészülékek, különös te
kintettel a motorvéde lemre" cím
mel. 

Felkér t hozzászólók vol tak: Bo-
csánczy János, a Bányászati Kuta
tóintézet helyettes igazgatója, Ta-
ky Ferenc, a budapesti Műszaki 
Egyetem elektrotechnikai tanszé
kének vezetője és Divényi Andor, a 
Villamosgép és kábelgyár főkon
s t ruktőre . A határozat i javaslato
kat Farkas Mihály, a Kohó- és 
Gépipari Minisztérium erősáramú 
berendezési igazgatóságának veze
tője terjesztette elő. Az elfogadott, 
határozati javaslat , amely a kö
vetkező ötéves tervünk bányagé
pészeti és villamossági problémái
val foglalkozik a „Kohászati L t -
pok" és az „Elektrotechnika" kö
vetkező számában jelenik meg. 

_ p — 

PÁRTÉPITtS 
Otmutatás t nyújt a mindennapi 

pár tmunkában 
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Oktatói-nevelői ankét 
A Mi Egyetemünk legutóbbi számiban röviden hírt adtunk arról, 

hagy október 26-án egyetemünk oktatói, nevelői-ankétot rendeztek. Az 
ankét két témájáról Dr. HORVÁTH ZOLTÁN egyetemi tanár, a Kohó
mérnöki Kar dékánja tartott bevezető előadást. A nagysikerű előadás 
kivonatos szövegét az alábbiakban kö2öljük. 

Szakmai ismeretek tanítása közben neveljünk is 
emberré nevelni. Ebben a meg. 
határozásban már benne van, de 
most szeretném külön is kiemelni, 
hogy a nevelés maximális hatás
foka érdekében a nevelő és a nö
vendék, jelen esetben az oktató és 
a hallgató egymáshoz való viszo
nyának olyanak kell lennie, hogy 
a hallgató ne csak hagyja, hanem 
részben öntudatlanul, részben tu
datosan akarja is magát neveltet
ni. Ennek alapfeltétele, hogy az 
oktatónak legyen kényszernélküli 
tekintélye a hallgató előtt. 

A megszerzett tekintély és biza
lom légkörében az oktatónak első
rendű feladata a hallgatók eszmei
politikai nevelése. Ennek érdeké
ben az előadásokban, magyaráza
tokban a tudományág művelésében 
a dialektikus és történelmi mate
rializmusnak szilárd következetes
séggel kell érvényesülnie." 

Továbbiakban hí okról a lehető
ségekről beszéir, melyeken keresz
tül a szaktárgyak oktatásában is 
alkalom nyilik a politikai nevelő
munkára, majd pedig igy foly
tatta: 

j „AZ EGYETEMEK FELADATA 
olyan szocialista szakemberek 
képzése, akik jól megalapozott 
szakmai tudásukkal, szakmaszere
tetükkel, hivatástudatukkal képe
sek megoldani a szocializmus épí
tése közben rájuk háruló felada
tokat és emellett odaadóan, áldo
zatosan szeretik a népet, gondola
taikat és tetteiket a szocialista 
pártosság eszméje irányítja, őszin-

| te humanizmus él bennük, a világ 
minden békeszerető, dolgos embe
réhez tartozónak érzik magukat, a 
munka életszükségletük, harcolnak 
az ellenséges, maradi erőkkel 
szemben, iparkodnak a valóság ob-

! jektív törvényeit megismerni és 
szavaik összhangban vannak tet
teikkel. Ez a célkitűzés csak ak
kor valósítható meg, ha az egye
temek oktatói a szakmai ismere
tek tanítása közben nevelnek II, 

NÉHA MÉG MOST IS találko
zik az ember olyan helytelen né
zetekkel, hogy a nevelés a kö
zépiskolák feladata, az egyeteme
ken legfeljebb a marxizmus tan
széknek, esetleg a katonai tan
széknek kell foglalkozni vele. En
nek az álláspontnak a hibás volta 
mindjárt kitűnik, ha meggondol
juk, hogy egyrészt a hallgatóság 
az egyetemen töltött időszakban a 
fogékonyság, érdeklődés és az in
gadozás korában van, másrészt 
alakulóban lévő társadalomban él 
és fejlődik érett emberré. Epnen 
ezért nem csak hogy nevelnünk 
kell, hanem ez a tevékenység leg
fontosabb feladataink közé kell. 
hogy tartozzék. És ez a kötelezet'sé-
günk nem lekicsinylendő. Gondol
juk meg, hogy az egyetemi oktató 
a hallgatóval tanítás közben sze
mélyesen aránylag keveset érint
kezik, azután a növendékek már 
gondolkodni tudó, saját véleménv-
nyel rendelkező, felnőtt emberek, 
végül pedig fokozottabb társadal
mi és kulturális életük miatt rá
juk is igen sok eevéb nevelőerő is 
hat. Ezekből a tényekből az kö
vetkezik, hogy az oktatóknak a 
rendelkezésre álló rövid idő alatt, 
a csak meggyőző érveket elfogadó 
növendékeket olyan intenziven 
kell nevelniök, hogv a nevelés vég
eredménye az előzőleg felsorolt tu
lajdonságokkal rendelkező szak
ember legyen. Ennek a feladatnak 
a nagyságát csak növeli az a kö
rülmény, hogy az oktatóknak erre 
a célra nem áll külön idő rendel
kezésükre, úgyhogy oktatás köz
ben elsősorban magatartásukkal, 
egyéniségükkel, példamutatásuk
kal kell nevelniök. 

EZ MAS SZÓVAE AZT IS JE
LENTI, hogy a hallgatókat csak 
akkor tudjuk a kitűzött tulajdon
ságokkal rendelkező emberekké 
formálni, ha mi magunk is ilyen 
szocialista szakemberek vagyunk, 
ha minden gondolatunkat, minden 
tettünket a fenti vonások jellem
zik, ha szakmai tudásunk mellett 
a mi világnézetünk a marxizmus
leninizmus világnézete, ha szeret
jük az ifjúságot és ha az ilyen 
neveléshez megfelelő gyakorlatunk 
van. 

A következőkben először azt 
vizsgáljuk meg, hogy az egyes ne
velési célok érdekében milyen le
gyen az oktató magatartása, mi
lyenné iparkodjon formálni saját 
egyéniségét, hogy megfelelő példa
kép lehessen, azután azt beszéljük 
meg, hogy az egyes foglalkoztatá
sok milyen nevelési lehetőségeket 
rejtenek magukban, végül arról 
lesz szó, hogy a tanszék, mint ne-
velőség, milyen szerepet kell, hogy 
játsszon az élenjáró tudomány ok
tatásában. 

A KÖVETENDŐ TANARI ma
gatartást röviden talán úgy fo
galmazhatjuk meg, hogy az élő ki
fejezése kell, hogy legyen az egyete
mi nevelés céljainak. Ez akkor való
sul meg, ha a bennünk lévő ne
gatív vonások, a múlt örökségei el
len való állandó küzdés közben 
iparkodunk magunkat szocialista 

A szocialista pártossás 
„A HELYES VILÁGNÉZETI-

POLITIKAI neveléshez tartozik a 
társadalmi munka megfelelő érté
kelése és az erre való buzdítás. 
Tudatosítani kell, hogy a szocia
lista haza milyen áldozatokat hoz 
valamennyiünkért és ezért ellen
szolgáltatással tartozunk. 

Keményen fel kell lépnünk min
den politikailag helytelen nézet 
ellen. A hallgatókat arra kell buz
dítani, hogy ők maguk vigyázza
nak arra, hogy ilyen nézeteket val
lók ne lehessenek egy-egv csoport 
szószólói, ők maguk szűrjék ki az 
ellenséges elemeket és távolítsák 
el soraikból. 

Az eszmei-politikai nevelés to
vábbi láncszeme a szocialista pár
tosság. Ez a mi viszonyaink kö
zött azt jelenti, hogy egyrészt vég
ző hallgatóink között biztosítsuk a 
munkás-paraszt származású hall
gatók részére az ország lakosságá
nak arányában őket megillető há
nyadot, másrészt pedig az oktatók 
között is biztosítsuk a munkás-pa
raszt származásúak vezető szere
pét. Ezt a nézetünket a hallgatók 
között is tudatosítanunk kell. 

Az eszmei-politikai nevelés vi
lágnézetet ad, a szocialista haza
szeretet, valamint a proletárnem
zetköziség érzését alakítja ki és 
ápolja. E mellett fegyelemre, a 
munka és a szakma szeretetére is 
kell nevelni." 

(Folytatjuk.) 

EGYSÉGBEN A DÍVSZ ZÁSZLAJA ALATT 
, , , , ^ 

c4 kis láeikák azáta kÚiajMtak... 
Még nem is olyan régen, amikor 

a békéről esett szó, nehezen tud
tam elképzelni, hogy ebben a harc
ban egy ember is tehet valamit, 
ha mégoly erős és bátor is. Azután 
az egész világ tudomást szerzett 
Raymonde Dien hősiméről. És a 
francia leány példája menavőzhe-
tett mindenkit, milyen sokat tehet 
egy is. De a sok egyes erejét, meg
sokszorozta az összefogás, a közös 
elhatározás: végsőkig kitartanak a 
béke iifiíj/e melleit. Jól tudjuk: a 
mi erőnk egységünkbe és barátsá
gunkba ereszti mély gyökereit és 
semmi sem zúzhatja szét. 

Baráti kapcsolataink egyre nő
nek és erősödnek. 

Három évvel ezelőtt, még a rosz-
tovi Testnevelési Technikum hall
gatójaként találkoztam első ízben 
a bolgár, román, magyar, csehszlo
vák és a Német Demokratikus 
Köztársaságbeli fiatalokkal, a népi 
demokratikus országok között ren
dezett versenyen. Ma már „spor
tolói életrajzomban" 33 nemzetkö
zi találkozó szerepel. 

Résztvettem, a bukaresti 
ifjúsági Találkozón, voltam 
sói fesztiválon, találkoztam 
ország, Libanon, Egyiptom, 
ország, Olaszország, Franciaország, 
Törökország és több más állam 
birkózóival. És elmondhatom, hogy 
a fesztiválok, a találkozók, a nem
zetközi sportversenyek nagymér
tékben hozzájárultak sporteredmé
nyeimhez, fokozták tudásomat. 

Mivel hazám sportbecsületét kel
lett megvédenem, igen komolyan 
készültem minden egyes verseny
re. Munka nélkül nincs siker — 
ezt tartják a szovjet emberek. An

nak köszönhetem győzelmeimet, s 
azt, hogy ebben az évben elnyer
tem a kötöttfogású birkózás világ
bajnoki címét, hogy mindig ezt a 
•mondást tartottam szem előtt. Így 
lettem a Szovjetunió érdemes 
sportmestere. 

A szovjet ifjúságnak a világ fia
taljaival kialakított, mindjobban 
erősödő barátsága eredményekép
pen, gyakran találkoztam, külföldi 
barátainkkal, itt, szülővárosomban 
is. Közöttük nem egy régi ismerő
söm már. 

Nemrégiben egy afrikai küldött
ség vendégeskedett nálunk. Első

ízben jártak a Szovjetunióban és 
ittarlózkodásuk emlékére fákat ül
tettek Rosztovban. Azóta kihajtót. 
lak már a kis fácskák és nyújtóz* 
nak egyre feljebb, a nap felé. 

Ugyanígy nő a mi barátságunk 
is — a Demokratikus Ifjúsági Vi
lágszövetség soraiban egyesült fia
talok barátsága. 

Vlagyimir Sztaskevíc3i 
a kötöttfogású birkózás 
1955. évi világbajnoka 

Rosztov. 
(Megjelent a Szabad Ifjúság 

1955. november 10-i számában). 

A DÍVSZ taglétszámának növekedése 
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A virágzó Szovjet*Ukrajna éleiéből 
Ez év november 27-től december 

4-ig az MSZT rendezésében Szovjet-
Ukrajna Ünnepi Hetet tartunk. Me
gyénket szoros kapcsolatok fűzik 
Ukrajnához, elsősorban Kárpát-Uk
rajnához. 1939-ben, amikor a hor
thysta fasiszták megszállták Kárpát-
Ukrajnát, megyénk északi részének 
haladó baloldali csoportjai támogat
ták az ukrán partizánok ellenállását. 
Az ukrán és a magyar nép közötti 
kapcsolat azonban csak a felszaba
dulás után vált igazi baráti kapcso
lattá. Megyénk nagy részét az ukrán 
hadsereg katonái szabadították fel. 

Szovjet-Ukrajna Hetén azt szeret
nénk elérni, hogy minden borsodi 
dolgozó még jobban megismerje 
szomszédunkat, nagy barátunkat, a 
Szovjet-Ukrán Köztársaságot, annak 
népét, munkáját, alkotásait. 

Az ukrán SZSZK akkora területet 
foglal magában, mint Franciaország 
ós Belgium együttvéve. Ukrajna hí
res termékeny földjéről. Az egysze
rű embereknek azonban az Októberi 
Forradalom előtt semmi sem jutott 
gazdagságából. Bányái, gyárai na-
gyobbára francia, angol, belga és 
egyéb külföldi kapitalisták tulajdo
nában voltak. Elmaradott, függő or
szág volt, nem rendellcezett fejlett 

iparral, gépgyárakkal, erőművekkel. 
Csak a földbirtokosok és a kulákok 
földjén dolgoztak mezőgazdasági gé-. 
pek. Traktoruk egyáltalán nem volt. 

Ma 182 ezer traktor, 51 ezer kom
bájn és sok tízezer egyéb gép dolgo
zik az Ukrán Köztársaság mezőgaz
daságában. A munkálatok 90—95 
százalékát gépek végzik el. 

Ukrajna a szovjet hatalom idején 
jlenjáró ipari hatalommá fejlődött. 
1953-ban az ukrán ipar 19 nap alatt 
körülbelül annyit termelt, amennyit 
a forradalom előtt egy esztendő alatt. 
Olyan ipari óriások létesültek ezen a 
területen, mint az Azovi tenger part
ján épült „Azovsztal" kohókombinát. 
A régi szénbányákat újjáépítették. 
Az új bányákban az élenjáró techni
ka és a munkafolyamatok gépesítése 
teljesen megváltoztatta a bányász
munkát. Megváltozott a bányászok 
élete is. 

Az ukrán ipar fejlődése egybekap
csolódik a köztársaság villamosítá
sával. Felépült a dnyeperi vízlerőmü, 
amely a legnagyobb Európában. A 
Dnyeperen most egy másik hatalmas 
vízierőmű is épül, a kahovkai. A 
háború utáni években több mivt 
négyezer falusi erőművet építettek. 

Annak ellenére, hogy Szovjet-Uk
rajna földjén kétszer gázoltak vé-
gig az imperialista bitorlók, sok gaz
dasági ágban még olyan hatalmas 
európai országot is túlszárnyal, mint 
Franciaország és Olaszország. A hár 
ború idején elpusztult ukrán váro
sok ma szebbek, mint valaha. A há-* 
ború utáni esztendőkben a városok-i 
ban körülbelül 10 millió négyzetmé* 
ter lakóteret, a falvakban pedig 
több mint 300 ezer lakóházat állítót-' 
iák helyre, illetve építettek fel. 

Harkov, Ukrajna egyik legrégibb 
egyetemi városa. Több diák tanul 
itt, mint Anglia összes főiskoláiban; 
A köztársaságban összesen 144 egye
tem működik. Az egyetemeken 177 
ezer diák tanul, több mint Francia-' 
országban, Svédországban és Auszt
riában együttvéve. 

Szovjet-Ukrajna a hatalmas Szov
jetunió szerves alkotórésze. Ukrajna, 
mely az Októberi Forradalom előtt 
elnyomott, eltiport félgyarmat volt, 
a szovjet népek baráti csáládjábant 
a szovjet hatalom évei alatt virágzó 
ipari és mezőgazdasági köztársaság
gá fejlődött. 

HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL... 
(Vörösmarty Mihály halálának 100 eves évfordulójára) 

nélkülözhetetlen ez agitációs 
munkában 

„önzetlen áldozat volt tiszta élete'' — tettek
kel megszentelt áldozat a haza oltárán, 

EGY ÍGÉRETES SZAZAD hajnalán szüle
tett s ki sejthette még akkor, ho,gy a sok nélkü
lözést megpróbált gazdatiszti árva lesz e feltö
rekvő kor hősi eszményeinek ébresztője és éb
rentartója, nemzetének harci harsonája és élő 
lelkiismerete. 

Csaknem minden sora a reformkor haladó, 
nemzetmentő törekvéseinek kifejezője, versei 
szinte évszámszerűen —- a történelmi események 
változásainak, a haladó nemesség előremu*ató, 
de mégis sokszor ingadozó nézeteinek diagramm
ja. 

Neim a korán érő géniuszok fajtájából való. 
Petőfi 25 éves korában pályájának magaslatán 
áll, ő akkor alkotja első jelentős művét. 

ELSŐ KISEBB lírai próbálkozásai után már 
nagyon is nyitott szemmel függ a haza sorsán. 
A rendi állam ódivatú köntöse egyre elviselhe
tetlenebbé válik, sokan látják ezt, de még nem 
elegen. A főnemesség aulikus, a nép széles ré
tegei nem élnek emberi sorban. Vörösmarty har
ci riadót fúj a dicső ősök késő unokáinak fel-
rázásáfa. A Zalán futása majd ezt követően a 
Cserhalom, történelmünk legszebb lapjainak 
eposzi formában és méretekben való megeleve-
nítése. Hatásuk óriási — Vörösmarty egyszeri
ben a nemzet koszorús költője, s mindez 1825-
ben mikor a szellem világossága is nyiladozó
ban, s a tudomány végre fellegvárat kap. A 
nyelv és az irodalom ügy » nagy lendületet vesz, de 
nincs még magyar színház, nincs még jelentős 
magyar dráma. Thália magyar papiai otthonta
lanul, idegen szellem tolmácsolói. Magyar drá
mairodalmat kell teremteni, mert csak ez leheti 
a magyar szirtházat függetlenné. Vörösmarty 

nemcsak hordozója e gondolatnak hanem tevé
keny résztvevője valóraváltásának. Első nagy
sikerű drámája a Csonsor ésTi'nde. Szü'ője a kö'-
tő kettős kiábrándultsága: egyéni megélhetési ne
hézségei első dicsősége után korántsem biz'osít-
ja a múzsák barátsága a szerény mindennapit, 
kénytelen ügyvédi állást vállalni. A politikai ha
ladás ügye is egyhelyben topog, az országgyű
lések nem képesek sem a jobbágyfelszabadítást, 
sem a függetlenség kérdését megoldani, s a köl
tő elmélyült nemzet; vizsgálódásainak. kétségb°-
esett útkeresésének káprázatos kincse ez első 
drámája. Meseszövésén túl legfőbb értéke gyö
nyörű nyelven kibontakoztatott mélv. nagyon is 
emberi szimbolikája. Az „égi szénét'' kereső ki
ábrándult Csongor józan, egészséges gondolko
dású útitársat kap Baleában, épp ÚPV Tünde, 
Ilmában. A nép et egyszerű gverm°kei kém/ise-
lik az értelmet, a helyes életszemléletet Sancho 
Pansai humorral. Csongor elfordulása a kincs-
tudás hatalomtól, egyúttal me?ítélése az ember
telen társadalomnak. Ninrs szü'kcé.oe sem a kal
már zsebben hordható tfjndé'-vilá<»^ra. sém arra 
a tudományra, amelv rjzér* tárad éjein s Tifpfm-
nan. hogy elmondha?" v-fmmit sem tudok. 
Csak a szerelem marsd fo**4' az igaz' boldogsá
got jelentő eszmény szán-'* -. 

VÖRÖSMARTY AZZAL. hogy megjárja 
Csongor tündérvilágát — túl is iuf egy nagv lel
ki krízisen. Még ugyanebben B7*vbWl megfoapl-
mazza Pázmány c. epigrammáiában: .T«»»i»nt»bb 
vallás a haza. s embí,*-'sée." Ez a vezérlő gondo
lata a Szózatnak, mely rr-> ;- — -'-t cráz évvel 
ezelőtt helytállásra - h » " föld'a ir-^t. ';v-h~-
fetlen hűségre in* A »>«J»T•>'«*• ~- .',•• u- Öü»Hrm««. 
lyja nem kis mértékben az utópista szocialisták 

hatására még fokozottabban az igazság a „nyoJ 
morú pór nép" szószólója. 

„Hogy végre egymást szívből átkarolják, ' 
S uralkodjék igazság, szeretet. 
Hogy a legalsó pór is kunyhójában 
Mondhassa bizton: nem vagyok magam.. . ' ' 
A NEMZET SORSKÉRDÉSEIT csupán szel-> 

lemi fegyverekkel megoldani nem lehet, a re
formok útját járó, olykor kisebb politikai meg
alkuvásokra hajló Vörösmarty harci dalt zeng 
a szabadságharc küszöbén, a láncravert rabok
ban látja a jövendő hőseit. Mikor semmivé vá
lik a jóslat és egyben a nemzet hősi erőfeszíté
se, borzalmas átokkal sujtia az áruló Görgeit. 

Elmúlt a viszály, s az önkényuralom elhall
gattatja költőink javát. Petőfi életét adta a for-1 

radalcm ügyéért, Vörösmarty osztályrésze a két
ségbeesett lassú halódás. Alig ír már. s arnit ír, 
egy „fényes lélek" önmarcangolása. A „Vén ci
gánya-bán zengj el hattyúdalát. Utolsó hatalma 
erőfeszítéssel kláltia szét felháborodását a vészt
hozó rablóháború fáidalmát a nemzet megtinort-
sága miatt, míg végül látomásait felderengő re
ménység csillapítja: „Lesz még egyszer ünnep 
a világon.'' 

Talán még a nyelvteremtő Vörösmartvról. 
Nyelvújító munkájának köszönhetjük többek 
között ,.*ömee" szavunkat. 

MINDENT ELMONDANI kevés szóval a ha
zaszeretet e na?y költőjéről nem lehet. Nincs 
is szüksége hosszú méltatásra. Nekünk van rá 
szükségünk, nemcsak ünnepi csemegeképpen, 
hanem mindennat>-K harcunkban s 3 mesebeli 
élet vizéből ivó királyfihoz lesz hasonló az. rki 
nem sainália a fáradságot, hogy 3 költő gondo
latainak röpülését, nyelvének szárnyalását köV. 
ves«se. ív. K« 
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A r c c a l a m o z i f e l é í 
C* gyetemünk mozijának ügyé-

ben az utóbbi időben sok 
beszélgetés folyik úgy a hallgatók, 
mint az Egyetem dolgozói körében. 
Mindenki türelmetlenül és szere
tettel várja, hogy végre a mozi 
ügye végleges megoldást nyerjen 
és ha már beül a nem teljes ké
nyelmet biztosító padsorokba, leg
alább kifogástalan, jó filmet és 
vetítést kapjon. Természetesen a 
szórakozás mellett nem hanyagol
ható el a filmek igen jelentős fel
világosító és oktató szerepe sem, 
hiszen Pártunk és Egyetemünk Ve
zetősége ezeket a szempontokat is 
tekintetbe vette, amikor a mozi 
ügyét a legnagyobb lelkesedéssel 
karolta fel olyannyira, hogy ma 
már biztosítottnak látszik, hogy 
1956. évben két új normálfilmes 
mozigéppel, teljesen korszerű be
rendezéssel, a vetítogépház átala
kításával ú. n. „premier" filmeket 
forgathatunk. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel, rá kívánunk vilá
gítani azokra az előzményekre, 
amelyeknek rögös útjait megjárva 
jutottunk el oda, hogy fentiekről 
adhattunk számot olvasóinknak. 

Az előzményekről Csernyi József 
elvtárs — a mozi üzemvezetője — 
az alábbi tájékoztatást adja: 

E gyetemünk részére — mivel 
új gépet a Minisztérium be

szerezni nem tudott — egy hasz
nált gép0B vásárolt a Bizományi 
Áruház útján. A gépnek kisebb 
alkatrész-hiányosságait kiegészítve, 
1954. őszén indult meg a vetítés az 
erre a célra alakult egyetemi mozi 
operatív bizottságának közreműkö
dése útján. A mozi normálfilmes 
előadásokat tartott hetenként há
romszor. 1955. év júniusáig vetítet
tünk a már fent említett géppel. A 
játszási és hatósági engedélyeket 
megszereztük. A gép korszerűtlen 
(1930. évi gyártású) és a hűtése 
nem tökéletesen megoldott, így a 
nyári nagy felmelegedésben 1955. ju. 
niusában a képkapu túlságos fel
melegedése folytán, tűzveszélyessé 
vált az üzem, úgyhogy a játszást 
be kellett szüntetni. A beszüntetést 
a rektori tanácsülés határozata 
rendelte el, mivel a nagy felmele
gedés folytán belobbanás is volt és 
tűzrendészeti okokból a gép továb
bi használata a nagy melegben nem 
volt kívánatos. Ennek kapcsán tet
tem javaslatot arra vonatkozólag, 
hogy ezzel a vetítőgéppel megfelelő 
előadásokat tartani nem lehet és 
egyébként is az üzem zavartalan 
lebonyolítása és tűzrendészeti okok
ból a kétgépes vetítésre kell áttér
ni. Ezt a javaslatomat a Beruhá
zási Osztállyal közöltem és kértem 
az ő támogatásukat is, hogy a jö
vő évi tervbe tervezzék be a mozi
gépeket és egyidejűleg a Tűzren
dészeti Hatóság szakvéleményének 
megfelelően a vetítőkamrát is a 
kétgépes vetítés céljaira alakíttas
sák át. Ebben a kérdésben ismé
telten tárgyaltam az Egyetem Rek
torával is, aki a legnagyobb öröm
mel tette magáévá javaslatomat és 
a Beruházási Osztály is azonnal 
intézkedett a gépek megrendelése 
tárgyában. A Tűzrendészeti Ható
ság 1955. június 23-án kelt határo
zatában kötelezte az Egyetemet 
különféle tűzrendészeti előírások 
megvalósítására. Ez a határozat 
foglalja magában a mozi üzemére 
vonatkozó határozati pontokat is. 
A mozi üzemének zavartalansága 
is biztosítva van, mivel jólképzett 
szakszemélyzettel rendelkezik és 
magam is, mint a mozi üzemveze
tője, az üzemvezetői szakvizsgát 
megszereztem. 

A Beruházási Osztály Csernyi 
elvtárs fenti nyilatkozatát az aláb
biakkal egészíti ki: 

A z 1. fokú Tűzrendészeti Ható-
"• ság f. évi június 23-án kelt 

határozata alapján haladéktalanul 
megbízást adott Tervező Vállalat
nak a terv elkészítésére. Tervező 
Vállalat a Beruházási Osztály sze
mélyes közbenjárására néhány nap 
múlva helyszíni szemlét tartott és 
július hó 9-i kelettel megküldötte 
a vonatkozó tervezői szerződést. A 
Beruházási Osztály, hogy a terve
zési munkákat soronkívül végezze 
el a Tervező Iroda, más tervezési 
munkák terhére Tervező Irodával 
megállapodott, hogy a dokumentá
ciót Tervező Iroda augusztus végé
re szolgáltatja. Az Egyetem Rekto
rának az Oktatásügyi Minisztérium 
felé tett felterjesztése alapján tar
tott az Oktatásügyi Minisztérium 
Tervgazdálkodási Főosztálya hely
színi szemlét és annak alapján fog
lalt állást amellett, hogy a mozi 
vetítője normálfilmes vetítés cél
jaira átalakítható, illetőleg átalakí
tandó. Az említett helyszíni szem
lénél résztvett az I. fokú Tűzren
dészeti Hatóság is és ez alkalom
mal a június 23-i határozatot ki
egészítve, több módosítást tett. 
mely módosításokat a mozi üzem
vezetője közölte néhány nap múl
va a Középülettervező Vállalattal, 
hogy még ezek az észrevételek a 
tervdokumentációnál figyelembe 
vehetők legyenek. Tervező Iroda 
leszállította a tervdokumentációt 
augusztus végén. Azt két példány
ban a Beruházási Osztály átadta a 
mozi üzemvezetőjének tanulmá
nyozás céljából, illetőleg észrevéte
leit — amennyiben vannak — te
gye meg. Ugyanakkor megküldötte 
a tervdokumentációt Beruházási 
Osztály a Kivitelező Vállalatnak is. 

Ezt követőleg a mozi üzemveze
tője bemutatta a tervet a gépsze
relést végző Filmtechnikai Válla
latnak. A Vállalat Kovács nevű 
megbízottját a helyszínre leküldte, 
hogy véleményét a tervvel kapcso
latban a Beruházási Osztállyal kö
zölje. A Beruházási Osztály Kovács 
Lipót elvtárstól azt a szakvéle
ményt kapta (a mozi üzemvezető-

' jenek jelenlétében), hogy a terv 
kivitelre nem alkalmas, a szabvá
nyoknak nem felel meg. Ezt a kö
rülményt írásban jelentette a Beru
házási Osztály az Egyetem Rekto
rának. A rektor elvtárs utasítása 

alapján a Beruházási Osztály írás
ban kereste meg tervezőt, közölve 
a Filmtechnikai Vállalat szakvéle
ményét, hogy fentiek ellenére is 
fenntartja-e azt a véleményét, hogy 
a terv kivitelezésre alkalmas, a 
szabványoknak megfelel-e és az 
Egyetem megkapja-e a munkák el
végzése esetén a játszási engedélyt. 
A Tervező Vállalat eljárt úgy a 
Filmtechnikai Vállalatnál, mint a 
Szabványügyi Hivatalnál továbbá 
az I. fekű Tűzrendészeti Hatóságnál 
és ennek eredményeképpen írásban 
rögzítette, hogy a tervek a szabvá
nyoknak megfelelnek. Kovács elv
társ nem megfelelő információk 
alapján tette a helytelen tervezés
re vonatkozó nyilatkozatát: új 
szabvány nem jelent meg, a kidol
gozás alatt álló szabványok adatai 
még nem ismeretesek és a jelen
legi tűzrendészeti követelmények
nek a Tervező Iroda terve 100 szá
zalékban megfelel. A Tervező Válla
lat ezen levelének birtokában a Be
ruházási Osztály — az előírások
nak megfelelően — 10 napon belül 
kitűzte a tervbírálatot, mely terv
bírálat november hó 4-én megtar
tatott. Tekintettel a beruházás jel
legére, továbbá a felmerült ellen
tétes szakvéleményekre, a tervbí-
rálatot meg kellett tartani, de ké
sedelmet az említett 10 nap amúgy 
sem jelentett, mivel a Kivitelező 
Vállalatnak a tervdokumentáció 
már hónapok óta birtokában van. 

'Ej'entiekből látható, hogy a 
Beruházási Osztály a ma

ga részéről is a legmesszebb-
menőleg támogatta a mozi 
végleges és kifogástalan megvaló
sításának ügyét. A mozigépeket 
beszerezni előbb nem lehetett, mi
vel népgazdaságunk tervgazdálko
dást folytat és csak előzetesen 
megtervezett és biztosított hitel
fedezet esetén lehetséges a beru
házások megvalósítása. 1956. évre 
a közel 200 ezer forintot jelentő 
gépi berendezés költségei biztosít
va vannak, a megrendelés vissza
igazolása megtörtént, tehát a Be
ruházási Osztály véleménye szerint 
minden remény megvan arra, hogy 
már 1956. év első felében a hazai 
gyártású kiváló minőségű vetítő
gépekkel a mozi üzeme megindul 
hasson. 

Felhívás a megye értelmiségi dolgozóihoz 

Ssahosstályok vezetése 
Sportkörünkben a szakosztályok 

új vezetőséget választanak. Az újjá
választott vezetőség feladata lesz, 
hogy az elért eredmények alapján 
további dicsőséget szerezzenek egye
temünk sportkörének. 

A szakosztályok, s vezetőik mun
kájukat eddig több-kevesebb siker
rel megoldották. Egyetemünk spor
tolóinak létszáma állandóan nő. Ez 
a megnövekedett taglétszám megkö
veteli, hogy új színt vigyünk be a 
szakosztályok életébe. 

A szakosztályok életét természete
sen vezetők irányítják. Ezért nem 
mindegy, hogy milyen vezetők irá
nyítják a sportmunkát, a szakosztá
lyok életét. Régi, kipróbált vezetőket 
nem nélkülözhetünk, de mellettük 
szükség van új, harcos vezetők be
vonására is. Nagy teret kell adnunk 
hallgatóinknak, hogy minél nagyobb 
számmal gyakorolhassák a vezetést. 
Ha hallgatóinkat bevonjuk az irá
nyításba, ezzel segítséget kapnak, 
hogy jobban felkészülhessenek az 
életre. Természetes, hogy sportsze
rető oktatóinkat is szívesen látjuk 
és elvárjuk a sportvezetők között. 
Szükség van rájuk, hiszen ők ren
delkeznek legtöbb nevelői tapaszta
lattal. 

Az újjáválasztott szakosztályveze
tőségek soronkövetkező feladatai: 

1. A lehető legmagasabb taglét
szám elérése, amely még lehetővé 
teszi az oktatás tervszerűségét. Még 
ebben az évben el kell érni, hogy a 
szakosztályokban foglalkoztatottak 
száma 1,5—2-szeresére emelkedjen 
(főleg az egyéni sportágakban). 

2. Sportolóinkat céltudatosan ne
velni kell. A szocialista mérnökkép
zés egyik részévé kell válni a szak
osztályokban folyó nevelésnek. 

3. Sportolóink tanulmányi ered
ményeit figyelemmel kell kísérni és 
adott esetben segítséget kell nyúj
tani a gyengébben szereplőknek. 
Sportolóink tanulmányi átlagának 
az egyetemi átlag felett kell járni. 

4. Az edzővel egyetértésben min
den lehető segítséget meg kell adni 
a versenyre való felkészülésre. 

5. Az Egyetemi Bajnokságokat 
szélesebb alapra kell helyezni. Az 
MHK-jelvényt minden sportolónak 
meg kell szerezni. 

Reméljük, hogy az új szakosztály
vezetőségek munkája a sportkört 
megerősíti. A szakosztályok műkö
désének eredményessége a vezetők 
jó munkáját is dicséri. Ezért sok si
kert és szép eredményeket kívánunk 
a szakosztályoknak és az újjáválasz
tott vezetőségeknek. 

— fe — 

A Borsod-Abauj-Zemplénmegyei 
Békeiroda Értelmiségi Bizottsága 
felkéri megyénk minden értelmiségi 
dolgozóját, hogy a IV. Békekon
gresszus szellemében vegyen aktív 
részt békemozgalmunk megerősítésé
ben. 

Felhívjuk orvosainkat, mérnökein
ket, jogászainkat, pedagógusainkat, 
íróinkat, művészeinket, összes értel
miségi dolgozóinkat, hogy munkate
rületükön tegyék eleven hatóerővé 
a béke gondolatát. 

Mi értelmiségiek átérezzük felelős
ségünket a jövőért, Genf szelle
méért, gyermekeink, népünk éle
téért, az atomenergia békés felhasz
nálásáért. Ezt a felelősséget úgy kell 
gyümölcsöztetnünk, hogy egyetlen 
becsületes dolgozó se maradjon ki a 
békeharcból. 

Értelmiségiek! Dolgozzatok a béke-
bizottságokban, legyetek aktív béke

harcosok, erősítsétek megyénk bé-
kemunkáját! 

A következőkben kérjük segítsé
geteket: 

1. A nemzetközi eseményekről 
tartsatok előadásokat. 

2. Építőmunkánk biztosítására 
szervezzétek a békemunkát. 

3. Rendezzetek klub, zenei és iro
dalmi esteket, ankétokat. 

4. Biztosítsátok munkaterülete
tek folyamatos békemunkáját. 

5. Értesítsétek eredményeitekről. 
Értelmiségiek! Ezeknek a felada

toknak megvalósításával kapcsolód
jatok be békemunkánkba! 

Minden cselekedet, amely hazán
kat erősíti: béketett. Rajtunk, ér
telmiségi békeharcosokon is múlik* 
hogy Genf szelleme győzedelmesked-

MEGYEI BÉKEBIZOTTSAG 
ÉRTELMISÉGI BIZOTTSÁGA, 

Az uj magyar operett bemutatójáról 
November 4-én este ünnepélyes perceknek lehettünk tanúi a mis

kolci Déryné Színházban: Farkas Ferenc, kitűnő, Kossuth-díjas zene
szerzőnk indította el hódító útjára új operettjét, a „Zeng az erdő"-tj 
maga vezényelte a nyitányt. 

Remek zene — kedves történet — szerencsés szereposztás *« 
szép díszletek — így jellemezhetjük röviden a darabot. A zene magas
színvonalú, dallamos, a megszokott operettmuzsikánál sokszínűbb, vál
tozatosabb. „Emlékszel, tavasz idején. . ." — így kezdődik Bori és Marci 
nagy kettőse, s ez a fülbemászó, kedves dallam szövi át az egész ope
rettet. Farkas Ferenc kedvenc területe a régi magyar muzsika, s ezt 
szerencsésen oltotta be az új magyar operett zenéjébe. Az erdészné és 
Vidorka kettősének — kiknek szerepében Kovács Terus és Papp István 
nyújtottak jó alakítást — a tipegős táncnak volt különösen nagy sikere; 
Kernács professzor (Beleznay István) hangulatos magánszáma, Bözsi és 
Pali (Galambos Erzsi és Fehér Tibor) vidám kettősei és a kórusok, mind 
jólsikerült részei az operettnek. A zenekar és az énekesek összjátéka 
azonban a bemutatón még nem volt teljesen tökéletes. 

Az operett szerkezete akkor jó, ha az átmenet a prózából a ze* 
nébe észrevétlenül, szinte szükségszerűen történik, ha a néző nem érzi, 
hogy a két szereplőnek, aki kijön a színpadra, akár tetszik, akár nem, el 
kell énekelnie a maga kiszabott kettősét, mert ez az operett-hagyomány* 
ez a sablon. Ezt a sablonosságot Farkas Ferencnek sokszor sikerült át
törnie, de azért főleg a kettősökön érződik még mindig ez. Az erdészné 
mindig Vidorkával, Bori mindig Marcival, Bözsi mindig Palival énekel, 
s ez némi sablon-ízt ad a darabnak. 

A történet aktuális, alakjai mind rokonszenves, kedvesen megraj-* 
zolt személyek. Bár az alapgondolat: a csak magának élő, tanulatlan fia
tal erdész útja a tudományos, szocialista szellemű erdőgazdálkodás 
megértéséig — szép és érdekes, a drámai konfliktust, a tanulatlan er* 
dészfiu és a kitanult erdészlány ellentétét és az erdészfiu nehezen ért* 
hető csökönyös szembeszállását a tudománnyal kissé erőltetettnek érez* 
zük, különösen azért, mert a végén kiderül, hogy Marci titokban már 
egy csomó könyvet áttanult és már mehet is vizsgázni erdészetből. 

Komlóssy Terinek nemcsak szépen csengő hangja van, hanem 
meggyőzően, jól is játszik. Marcit Simor Ottó alakítja, egyéniségének 
jól megfelel ez a szerep. Fehér Tibor sok derűs percet szerez a közön
ségnek. 

A díszletek nagyon szépek, egyetlen hibájuk, hogy átrendezésük1 

miatt a második szünet túl hosszúra nyúlik. 
A közönség ezt a szép új magyar operettet, alkotóit és színre* 

hozóit sok elismerő vastapssal fogadta és melegen ünnepelte. 
—sj— 

KOSÁRLABDA 
A Miskolci Haladás Di. Kohászat, 

Egyetemváros és főleg az M. Törek
vés ellen aratott szép győzelmeivel 
biztosította a megyebajnokságban a 
második helyét. Mint ismeretes, a 
második helyezett, tehát a M. Hala
dás, selejtező után osztályozót ját
szik az OB I. osztályba való jutásért. 

Az Egyetemváros csapata a M. Tö
rekvéstől és a M. Haladástól vere
séget szenvedett, míg a Di. Vasas 
nem jelent meg a mérkőzésen és így 
2 pontot szerzett. 

A bajnokság élcsoportjának állása 
az utolsó forduló előtt: 

1. Dióspvőri Vasas 
2. Miskolci Haladás 
3. Miskolci Törekvés 
4. Egyetemváros. 

KÉZILABDA: 
Egyetemi Bajnokságok küzdelmei 

három hete kezdődtek meg. 16-án, 
szerdán lejátszott 3. forduló eredmé
nyei: 

II.-III. Gépész—IV. Kohász 7:7. 
Sorsdöntő mérkőzésen idegesen, sok 
esetben durván játszott mindkét csa

pat. Az eredmény alakulástára ©«•-" 
nek nagy hatása volt, 

IV. Gépész—V. Gépész 11:6. Az 
egy emberrel kevesebben játszó IV, 
évesek ilyen arányban is megérede-
melten győztek. Ezzel a győzelmük* 
kel az első helyre törtek. 

Bányászok—I. Gépész 15:6. A bá* 
nyászok tervszerűbb játékukkal 
szinte lehengerelték az I. éves gépé
szeket. 

A bajnokság állása a 3. forduld 
után: 
1. IV. Gépész 3 2 1 0 24:18 5 
2. Bányászok 3 2 0 1 36:14 4 
3. IV. Kohász 3 1 2 0 21:19 4 
4. II—III. Gépész 3 1 1 1 28:18 3 
5. V. Gépész 3 1 0 2 27:31 2 
6. I. Gépész 3 0 0 3 15:41 0 

A Ml EGYETEMÜNK 
A Rákosi Mátyás Nehézipari 
Műszaki Egyetem Lapja. 

Szerkeszti: « szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: ifj. Pókos István 

Miskolc. Egyetemváros 
Felelős kiadó: Simon Sándor. 

«»«i V.istolf 
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Tréfás gyűjteményeim 
egy újabb kötetben 

Ismét megjelennek, 
biztos vagyok ebben. 

Lesz ebben a műben éle, 
szellem és szépség, 

Ki ezt értékeli. 
tegye félre pénzét. 

Motoros gyakorlat van 
az ötöd éven. 

Nagy a lelkesedés, 
látható a képen. 

De, ki vadul száguld, 
— ez jogos kívánság 

Vegye el a tanszék 
a „jogjsítványátj" 

Előadás alatt 
sokan unatkoznak, 

Némelyek alusznak, 
mások, meg malmoznai-

Am ez az újítás 
nagy feltűnést keltett, 

így olvastak ketten, 
kereu aszal mellett. 

Nem hiszem, hogy bárki itt 
holdkóros lenne. 

Bár a szokás erős, 
van igazság benne. 

Ezért, hát reméljük. 
ha nem lesz már állvány. 

Nem lelik a kaput, 
S kintmaradnak árván. 

Azt mondják, nem soká 
park, meg lóca lesz itt 

Van, a»íi nem hiszi, 
van, akinek tetszik. 

Ki a kishitűek 
táborába áll át, 

Annak növessze meg 
Allah a szakállát. 
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A félévi vizsgák előtt 

III. év fo lyam — 19. szám ARA 40 FILLÉR 

Kettős ünnep 

így látják 
a IV. éves gépészek 

Miskolc. 19S5. d e c e m b e r 2 

Az egyetem tanulmányi és fegyelmi helyzete 
Irtai 

EGY HÖNAP MÚLVA ismét 
megkezdődnek a vizsgák egyete
münkön. Mint minden vizsgaidő
szakban, most megint mérlegre ke
rül hallgatóink tudása, megtudjuk, 
hogy milyen nevelő- és oktatómun
kát végzett az egyetem oktatói 
kara. 

A Vizsgaeredményekre általában 
már előre lehet következtetni — 
nem is igen nagy hibával —, ha 
alaposan megvizsgáljuk a félév ta
nulmányi és fegyelmi helyzetét. 
Ugyanis a vizsgák eredményességét 
nem szabhatja meg a vizsgaidő
szakban a vizsgák felkészülésére 
rendelkezésre álló idő. 

Ennek a félévnek a munkáját fo
kozottabb figyelemmel kell értékel
nünk, mert a párthatározat szelle
me már teljes mértékben érvénye
sülhetett, mert az új elsőévesek 
felvételi vizsgái már teljes mérték
ben ennek a szellemnek megfele
lően folytak le. 

Teljes értékelést azonban, mely 
minden tekintetben helyesen tük
rözi a tényleges helyzetet, nem 
könnyű adni. Mégis megkísérlem 
ezt az alábbi jellemző statisztikai 
adatok alapján. 

Vizsgáljuk meg tehát: 
a hiányzásokat az egyes évfolya

mokon és karokon, 
a fegyelmi büntetéseket, az egyes 

évfolyamokon és karokon, 
tanulmányi eredményeket az 

egyes évfolyamokon és karo
kon. 

A HIÁNYZÁSOKAT VIZSGÁL
VA a következő képet kapjuk: A 
szeptemberi 5,8 százalékról 3,3 szá
zalékra csökkent októberben a mu
lasztott órák száma. Ezek a szá
mok azt bizonyítják, hogy egyete
münkön javult a tanulmányi hely
zet, hisz egy hónap alatt 42,2 szá
zalékkal csökkent a mulasztott 
órák száma. Ez az arány mindegyik 
karnál megtalálható. Nem mutat
kozik csökkenés, sőt emelkedett a 
mulasztott órák száma az első év
folyamon. A többi évfolyamoknál 
erősen csökkent a mulasztott órák 
száma, pl. III. éves kohász 86 szá
zalék, IV. éves kohász 82 száza
lék , IV. éves gépész 53 százalék, 
II. bányász 71 százalék. Ebből elő
ször az következik, hogy mivel a 
felsőévesek az elmúlt félév folya
mán nem tapasztaltak következe
tes ellenőrzést és felelősségrevonást 
a dékáni hivatalok részéről (mint 
éppen az idén), sokan úgy gondol
ták, hogy továbbra is folytathatják 
felelőtlen magatartásukat, zavarta
lanul elmulaszthatják az előadások 
látogatását. Ugy gondolták felső
éves hallgatóink, "hogy az óramu
lasztásoknak semmilyen következ
ménye nem lesz. A felsőévesek má
sik része viszont szeptemberben 
még utóvizsgák lerakásával foglal
kozott és ezért volt kénytelen mu
lasztani. 

Másodszor az következik a fenti 
megállapításokból, hogy az I. éves 
évfolyamok hallgatóinak egy része 
— megszabadulva a középiskolák 

DARIN SÁNDOR tanársegéd 
szellemétől és megbarátkozva a 
szeptemberben még megilletődéssel 
megkezdett egyetemi élettel — úgy 
gondolta hogy itt az egyetemen 
hiányozni is lehet az előadásokról, 
mivel olyan sokan vannak együtt 
az előadótermekben. Felsőéves hall
gatóink is rossz példát mutattak 
az elsőéveseknek, ami még inkább 
emelte a mulasztott órák számát. 

Éppen ezért szükségessé vált az 
egyetem tanulmányi fegyelmének 
megszilárdítása, szükségessé vált, 
hogy a felelőtlen óramulasztások 
elkövetőit felelősségre vonják. 
Ezekután rátérek az egyetem fe
gyelmi helyzetének értékelésére. 

MINT AZ ELŐZŐEKBEN láttuk, 
a rendkívül magas óramulasztások 
száma feltétlen maga után vonta a 
felelősségrevonást is, ha egyete
münk vezetősége a párthatározat 
szellemében akart eljárni. 

Ezenkívül sok fegyelmi eljárás 
megindítását tette szükségessé, 
hogy a diákotthonok rendjét, — 
melyet szintén szigorúan be kell 
tartani, •— sok hallgató megszegte, 
így történt meg, hogy szeptember
ben és októberben sok fegyelmi 
büntetést kellett foganatosítani. A 
legtöbb fegyelmi büntetés a gé
pészmérnöki karon volt. Utána a 
kohász- és bányász-kar következik. 
Az V. éves kohász és az V. éves 
gépész-karon legnagyobb a fegyel
mi büntetéseknek a száma. Szük
séges megjegyzni, hogy a fegyel
miknek túlnyomó részét a diákott
honi rend megsértéséért kapták 
hallgatóink 

Ha a fegyelmi büntetések számá
nak változását időben vizsgáljuk, 
örvendetesen állapítható meg — 
amint azt a hiányzásból is gondol
hatja az ember — hogy az erősen 
csökkent. A csökkenés reálissá té
teléhez azonban feltétlenül szüksé
ges, hogy a felelősségrevonás ez
után se maradjon el. 

NE GONDOLJUK AZONBAN 
azt, hogy egyetemünk fegyelmi 
helyzete csak adminisztratív eszkö
zökkel szilárdult meg. A fegyelmi 
helyzet megjavulásában nagy sze
repe van a párt- és DlSZ-szerveze-
teknek. Ahogy javult a párttagok 
és DISZ-vezetők fegyelme, ahogy 
példát mutattak egyetemünk hall
gatóinak, úgy szilárdult meg foko
zatosan egyetemünkön a tanulmá
nyi fegyelem is. 

A felsoroltak alapján könnyen 
megérthetjük a tanulmányi helyzet 
alakulását is. Az egyetem tanulmá
nyi eredménye a zárthelyik alap
ján: 2,59. 

Kari megoszlás: 
Bányász-kar 2,55, 
Kohász-kar 2,62, 
Gépész-kar 2,60, 
Földmérő-kar 2,46. 

Ezek az eredmények nem mond
hatók a legjobbnak, de nem is túl
ságosan elmarasztalók. Minden
esetre, ha nem lett volna szeptem

ber hónapban a sok óramulasztás 
és ezenkívül még a sok elfecsérelt 
óra, akkor kedvezőbben alakulhat
na egyetemünk tanulmányi helyze
te. Az alaposabb megismerés ked
véért nézzük meg tovább a felso
rolt eredményeket. A gépész-karon 
az első év eredménye a legjobb 
2,65, míg más karokon, pl. a ko
hász-karon: I. éves kohász 2,45, 
II. éves kohász 2,52, III. éves ko
hász 2,67, IV. éves kohász 2,95, te
hát a magasabb évfolyamok irányá
ban nő a zárthelyik átlaga. Az I. 
éves gépészek eredménye arra en
ged következtetni, hogy javult a 
beiskolázás. Ezt annál is inkább el
mondhatjuk, mivel az I. éves gé
pész évfolyamon a legmagasabb a 
munkás-paraszt hallgatók százalé
kának az aránya. 

ÖRVENDETES TÉNY AZ IS, 
hogy az I. éves gépész szakérettsé
gis hallgatók matematika és ábrá
zoló geometria zárthelyi dolgozatai
nak eredményei 3—4 tizeddel ma
gasabbak az évfolyamátlagnál. 

A múlt évi zárthelyi eredmények
kel való összehasonlítás alapján 
még az is megállapítható, hogy a 
nehezebb tárgyakból — matemati
ka, fizika, mechanika, általános 
géptan — az. idén jobb zárthelyi 
eredmények születtek. Ragadjunk 

pészkaron a múlt évben a fizika 
zárthelyik átlaga 2,0 volt, most pe
dig- 2,22. 

Ha most azt kérdeznék, hogy a 
fegyelmi helyzetben a félév folya
mán bekövetkezett javulás vissza
tükröződik-e az eredményekben, 
azt válaszolhatom, hogy igen. Ezt 
bizonyítják általában minden ka
ron a második alkalommal írt zárt
helyi eredményiek, eltekintve egy-két 
esettől, ami az anyag tárgyi nehéz
ségével van összefüggésben. Mint 
láttuk, a fegyelmi helyzet alakulása 
erősen kihat a tanulmányi eredmé
nyekre; 

ÉPPEN EZÉRT továbbra is fon
tos feladata a dékáni hivataloknak, 
hogy a párt és DISZ segítségével 
állandóan és következetesen betar
tassák hallgatóinkkal a fegyelmet 
minden téren. Nevelő és meggyőző 
munkával világosítsák fel a mu
lasztókat, hogy mindenki saját ér
dekében látogassa rendszeresen az 
előadásokat. Emellett igyekezzenek 
hallgatóink a jövőben méginkább 
mint eddig, minden percet kihasz
nálni és tanulásra fordítani. Hasz
nálják fel hallgatóink a tanszékek 
által nyújtott segítséget — külön
órákat, konzultációkat, mert ennek 
eredménye nem fog elmaradni a 
vizsgaidőszak folyamán. 

Ötéazs MMÚIIÍ f-ubileum 
Meleg bensőséges ünnepség színhelye volt november 24-én 

egyetemünk rektori hivatala. Dr. Sályi István egyetemünk Kossuth-
díjas rektora ezen a napon kezdte meg rektori mukásságának 6-ik 
esztendejét. 

Az egyetemek történetében példa nélkül álló jubileum alkal
mából szinte teljes számban megjelentek közvetlen munkatársai, 
hogy örömüket, szeretetüket, jókívánságaikat kifejezésre juttassák. 
Az Oktatásügyi Minisztérium képviseletében Vékássy Alajos osztály
vezető nyújtotta át a jubiláló rektornak meleg szavak kíséretében a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa által ez alkalomból adományozott 
Mtmkaérdemrendet. A megjelent munkatársak nevében pedig Zor-
kóczy Béla tanszékvezető egyetemi tanár, ús:yis mint régi barát és 
volt iskolatárs, köszöntötte megható szavakkal az ünnepeltet. Az, 
egyetem soproni két Karán működő tanárok és hallgatók jókívánsá
gait Falk Richárd tanszékvezető egyetemi tanár tolmácsolta. 

A kedves ünnepség után a megjelentek együtt maradtak és a 
rektori hivatal vendégszeretetét élvezve elbeszélgettek az elmúlt öt 
év emlékeiről. 

„A Mi Egyetemünk" ezúton csatlakozva a köszöntőkhöz, kíván 
Rektor elvtársnak további eredményes jó munkát. 

November 12-én jutalomban részesültem 
Egy éve vagyok az egyetem dol

gozója. Ez idő alatt igyekeztem 
munkahelyemen a tőlem telhető 
legjobb munkát végezni, mert tu
dom azt, hogy az én munkám is az 
egyetemen folyó munkának egy 
kis része, amelyen keresztül előse
gíthetem az egyetemen folyó jobb 
munkát. Egyetemünkön éppen úgy, 
mint hazánkban bárhol, megbecsü
lik, értékelik azoknak a dolgozók
nak a munkáját, akik jól dolgoz
nak. Ez jutott kifejezésre egyete
münkön is, amikor november 12-én 
az igazgatáshoz tartozó jó munkát 
végző dolgozók jutalmat kaptak. 
November 12-én én is a jutalma-

voi„am, en is juta
lomban részesültem. 

A jutalom kézhezkapásakor — 
aminek mondanom sem kell, na
gyon örültem — kicsit elgondolkod
tam. Eszembejutott az az idő, ami

kor a felszabadulás előtt kora reg
geltől késő estig dolgoztam napszá
mosmunkán a falu urainak. Ez a 
munka nem nyolcórás volt, hanem 
látástól-vakulásig tartott, ez a mun
ka alig-alig biztosította a minden
napi kenyeret és ezért a munkáért 
nemhogy jutalmat, de szép szót 
sem kaptunk. 1945, a felszabadulás 
szabadított meg engem is ettől a 
kizsákmányolástól. Azóta az eddigi 
munkahelyeimen mindenütt érez
tem, hogy a felszabadulás milyen 
nagy változást hozott úgy az én, 
mint az egész ország életében. Ezt 
a változást bizonyítja nem kis mér
tékben az a tény is • n-a 
gondoiok, hogy mibe nézték a 
múltban és mennyire becsülik most 
a dolgozók munkáját. 

Megváltozott életemért, munkám 
elismeréséért a jövőben igyekszem 
még jobban dolgozni. 

CSOMOR ILONA 

EGYETEMI HÍREK 
November hó 16-án a küldöttek 

gyűlésen választották meg az új 
szakszervezeti bizottságot. A gyűlé
sen Olasz .Tózsef adjunktus, a Szak
szervezeti Bizottság volt elnöke be
számolt a Sz. B. működéséről, ame
lyet több hozászólás követett. A 
megválasztott új Szakszervezeti Bi
zottság nevében Téglássy Ferenc do
cens mondott köszönetet a tagság bi
zalmáért. 

A szegedi Tudományegyetem rek
torhelyettese és diákotthon igazgató, 
ja tapasztalatcsere céljából két na
pon át tartózkodtak egyetemünkön. 

November 21-én a rektori tanács
ülésen résztvett a MDP Központi 
Vezetőség Tudományos és Kulturá
lis Osztálya részéről Szeberényi Gá
bor elvtárs és a Budapesti Műszaki 
Egyetem Párt Végrehajtóbizottságá
nak titkára Tóth János elvtárs. 

November 22-én a Gépészmérnöki, 
23-án pedig a Bánya, Kohó és Föld
mérőmérnöki Kar kari tanácsülést 
tartottak. 

Gosztonyi János elvtárs, a DISZ 
KV egyetemi iskolai titkára novem-i 
ber hó 23-án külpolitikai tájékozta-* 
tót tartott. 

• 
Hajfcó Vladimír, a kassai műszaki 

egyetem rektorhelyettese magyaror
szági tanulmányútja során, több na-« 
pot töltött egyetemünkön. Megláto
gatta a nemrég Csehszlovákiában 
járt dr. Diószeghy Dániel és dr. Mi-
lasovszky Béla egyetemi tanárok-
tanszékeit. Tapasztalatcsere céljából 
•*- úgyis mint a kassai egyetem Fi
zikai tanszékének vezetője — behaJ 

tóan tanulmányozta a Fizika-tanszék 
munkáját. 26-án megtekintette az 
egyetem több tanszékét, kollégiumát; 
síb. 27-én a Rektor elvtárssal közös 

• kiránduláson vettek részt. 

JÓ MUNKÁJUKÉRT PÉNZJUTALOMBAN RÉSZESÜLTEK 
Í ÍSSÍ : ! ' i- íSs:; •' 

Magyar Béla adjunktus. Nyikita Ferenc kőműves 
munkás, 

szali- Schandl 

^ é A á, ,i JL\ t ' ' 

Vilmosné tanszékvezető 
tornatanár, 

Zimányi Géza bér- és munka
ügyi csoport főelőadója^ 

Dr. Gáspár Gyula tanszékvezető 
docens. 
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P á r t é l e t r 
A FELÉVI VIZSGÁK ElOTT 

Alig néhány hét múlva újra a 
betakarítás időszaka következik fi
atal egyetemünk életében. A vizs
gaidőszak, annak eredményei nem 
utolsó sorban adnak választ majd 
arra a kérdésre: hogyan kezdtük 
meg a párt Központi Vezetősége az 
egyetemek tanulmányi és politikai 
helyzetéről szóló határozatának 
végrehajtását. Ez az augusztusban 
megjelenő határozat a félév folya
mán központi vezérfonala volt az 
egyetemi pártszervezetek munká
jának. A végrehajtás első tapasz
talatai nem kedvezőtlenek. Bátran 
elmondhatjuk, hogy javult a hall
gatók közötti politikai nevelőmun
ka, egységesebbé, a párt politikáját 
kevesebb ingadozással vált követő
vé egyetemünk egész ifjúsága. Igen 
jelentős eredmény, hogy ma már 
újra a párt politikáját leginkább 
megvalósítani tudó diákok hang
adói elsősorban ifjúságunknak, az 
ellenséges elemeket, az ellenséges 
nézetek hirdetőit visszaszorítottuk. 
Ezzel párhuzamosan nőtt, megszilár
dult a tanulmányi fegyelem. Az 
utóvizsgákat e félévben igen nagy 
sikerrel, viszonylag kevés hallgató 
eltávozása árán számoltuk fel. Az 
eddigi zárthelyi-eredményeik sem 
mondhatók eredménytelennek. Kü
lönösen örvendetes az a tény, hogy 
jelentősen javult a szakérettségis 
hallgatókkal való foglalkozás, és 
ennek eredményeként javult a 
szakérettségis hallgatók tanulmá
nyi helyzete. 

Ezekben az eredményekben, a 
félév menetközbeni eredményeiben 
ott van a pártalapszervezetek mun
kája is. Most a munka egy új sza
ka előtt, a vizsgaidőszak előtt pró
báljuk elemezni ennek az időszak
nak sajátos feladatalt. 

Legelőbb a kommunista diákok 
tanulmányi helyzetéről kell szólni. 
Az elmúlt vizsgaidőszakok azt bi
zonyították: kommunista hallgató
ink megállják helyüket a műszaki 
tudományok elsajátításának front
ján. Félévről-félévre nőtt a kom
munista diákok tanulmányi átlaga, 
az elmúlt félévekben túlszárnyalta 
az egyetem a Karok átlagát. Ezen 
az úton tovább menni: elsőrendű 
feladat minden kommunista diák 
számára. A pártnak a napokban 
az iparfejlesztéssel kapcsolatban 
megjelent határozata csak növeli a 
kommunista diákok felelősségét, 
szakmai ismereteik gyarapításával, 
az élenjáró műszaki tudományok 
elsajátításával kapcsolatban. A fél
évi vizsgák előtt a kommunista 
diákok legyenek az elsők, akik szá
motvetnek félévi munkájuk hiá
nyosságaival, akik már most rend
szeresen készülnek az első vizs
gákra, akik erre buzdítják párton
kívüli diáktársaikat is. A vizsga
időszakban a kommunista diákok 
legyenek példaképei a fegyelmezett, 
szívós munkának, yigyék maguk
kal a rendszeres munka útján diák
társaikat is. 

A vizsgaidőszakra való készülés 
és a vizsgaidőszak különleges fel
adatokat ró a pártalapszervezotok 
vezetőire és a pártcsoportokra is. 
Ha valamikor, most van elsősorban 
szükség az egyénekkel való beható 
foglalkozásra, az egyének vizsgára 
történő felkészülésének ellenőrzé
sére és elősegítésére. A pártveze-
tőséfek •— felhasználva a karok 
gondos félévközi eredményeket 
elemző munkálat — hatékonyan 
nyúljanak a leggyengébb pon+ok-
hoz. Szervezzék meg a gyengén 
tanuló, elsősorban munkás-paraszt 

és szakérettségis diákok tanulmá
nyi segítését, a kommunista taná
rokon keresztül mozgósítsák okta
tóinkat a jobb eredmények érdeké
ben végzett következetes munkára, 
egyéneket segítő tevékenységre. A 
diákok pártcsoportjai állandóan kí
sérjék figyelemmel elsősorban a 
csoport tagjainak, de a pártonkívüli 
hallgatóknak is a tanulmányi mun
káját, s a pártvezetőség segítségé
vel küszöböljék ki a csorbákat. A 
tanári pártcsoportok szervezzék 
meg a pártvezetőséaek felmérésé
hez igazodó segítő tevékenységü
ket, legyenek példátadók a vizs
gákra történő előkészítés nem ke
vés erőt igénylő munkájában. 

A vizsgaidőszak tanulmányi, szer
vező feladatairól beszélve, egv pil
lanatra sem szabad megfeledkezni 
a pártszervezetek politikai felnda-
tfüró! sem. Nagyobb politikai ren
dezvények helyett most az egyéni 
bejS741fietés, egyéni agitáció formái 
kerülnek előtérbe, s ez a munka 
nem könnyebb, nehezebb, mint az 
e1 V-ö. mint a felévközben sokszor 
elsősorban alkalmazott. A vizsga
időszak ajatt kell megoldani s párt-
vezetőségek választásának előkészí
tését és lebonyolítását is. A» egye
temi pártszervezetek vezetőinek ki
választása nem szakadhat el a fél
év sr-ronk^vetVezö feladatától: a 
vizsgaidőszaktól. Vá'nssznnk maid 
vezet^szerv^nkbe az oktató- és 
neve'őmunkábím, a tanulmányi és 
politikai munkában éleniáró, áldo
zatkész, ingadozás nélküli elvtársa
kat. 

összegezve: minden erőt a vizs
gák előkészítésére, kommunista ön
tudattal a jobb vizsgaeredménye
kért. 

Emeljük évfolyamunk tanulmányi színvonalát 
EGY SZŰK HÓNAP választ el 

bennünket a félévi vizsgáktól. — 
Ilyenkor rövid idővel a vizsgák 
előtt, mindig az az érézésünk, hogy 
kevés a hátralévő pár hét a félév 
befejezéséig ahhoz, hogy nyugod
tan mehessünk vizsgázni. Félév fo
lyamán komoly, rendszeres tanu
lásról sajnos nem beszélhetünk. 
Ennek több oka is van: szerintem 
legfőbbnek a jegyzetek hiányát 
mondhatjuk."Az előadáson írott sa
ját jegyzetből pedig nem tud min
denki megfelelően tanulni; egyrészt 
mert az hiányos, az előadásnak 
csak a főbb kérdéseit tartalmazza; 
másrészt nem sikerül mindig pon
tosan jegyzetelni, ugyanis adódnak 
kevésbé érthető részek is. 

FOKOZOTTAN JELENTKEZIK 
a jegyzetprobléma évfolyamunkon, 
mert az előző években viszonylag 
idejében megkaptuk a jegyzeteket. 
Jelenleg nálunk két jegyzet kap
ható csupán, közülük egyik csök
kentett példányban. Tankönyveket 
még a kiadott tankönyvsegély után 
sem lehet beszerezni. Elmaradt az 
elmélyedő tanulás továbbá azért is, 
mert a határidős feladatok szorí

tottak bennünket. Sokan szívesen 
dolgoztak volna este 10 óra után 
is, de az áramtakarékossági intéz
kedés miatt erre nem nyílt lehető
ségük . .. 

BIZONYOS MÉRTÉKŰ vissza
esés tapasztalható a zárthelyi ered
ményekben is. Évfolyamunk tanul
mányi eredmény szempontjából a 
legrosszabb helyen áll. Rossz ered
mények születtek szerkezeti anya
gok technológiájából, honvédelem
ből és más szaktárgyból is. Ez azt 
jelenti, hogy a vizsgák előtt lévő 
napokra kell besűríteni azon anyag 
megtanulását is, amit eddig elmu
lasztottunk. 

MAS A HELYZET az alapszer
vezetek életében. Az első tematikus 
gyűléseken nagy viták zajlottak le, 
főképpen a DISZ-bizottság által ki
dolgozott és kiadott vázlatok anya
gán. Ilyen tematikus gyűlésen ha
tározta el a G 303-as alapszervezet 
kollektívája az évfolyam életét 
tükröző „Nagy fúró" című heten
ként megjelenő híradó szerkeszté
sét. A híradónak eddig két száma 

jelent meg, reális képet adván év
folyamunkról. 

Á KÖVETKEZŐ tematikus gyű
lések előkészítése is folyik. Eddi
giek alapján elmondhatjuk, hogy 
hasonló érdeklődés előzte meg eze
ket is, mint az elsőket. A III. Gé
pész évfolyam kezdeményezése volt 
az is, hogy Nagy Elemér professzor 
elvtársat felkérjük az évfolyamot 
érdeklő szakmai jellegű különélő-
adások tartására. Az első előadás, 
mely szorosan kapcsolódik a tanult 
anyaghoz: ,,A televízió fejlődése". 

AZ ALAPSZERVEZETEK Dísz 
munkájának a hátralévő tanulmá
nyi időben arra kell irányulnia, 
hogy az évfolyamot vigyük előbbre 
a tanulmányi eredmények ranglis
táján. Mindenekelőtt meg kell 
szüntetni a reggeli előadásokon a 
kései beszállingózást. A rossz zárt
helyi íróknak segítséget kell adni, 
ha erőnkből néni futja, a tanári 
kar segítségét kell kérni. Ha sike
rül a jó tanulmányi munkafegyel
met megteremteni, biztosítva lesz 
a jó vizsgázás előfeltétele. 

Gózon József 
Bg 301. 

Három héttel a marxizmus vizsgák előtt 
Közelednek a félévi vizsgák. Már 

csak három hét választja el az I. 
éves hallgatókat az első marxizmus 
vizsgától. Ennek a cikknek nem az 
a feladata, hogy általában az egész 
első évfolyamról beszéljen és a 
marxizmus tanulásáról általában, 
hanem csak arról, hogyan készül
nek szemináriumra és dolgozat
írásra egyes csoportok (G-l 10, G-
107, G-106, B-102), illetve egyes elv
társak az említett tankörökből. 

Azt lehet mondani, hogy a hall
gatók zöme, — ebben a négy ta
nulókörben, — rendesen és becsü
letesen készül minden szeminá
riumra és dolgozatírásra. Különö
sen ki kell emelni a G-l 10 tanuló
kört. Ebben a csoportban a többség 
mindig rendesen félkészül a szemi
náriumra, a fegyelem is jó. A leg
utóbbi dolgozatírás eredménye is 
mutatja ezt. 

A tanulókörben sok hallgató van, 
aki szorgalmas tanulással elérte 
azt az eredményt, hogy marxizmus
ból 5-re áll. Mint pl.: Edöcsény 
László, Marafkó Imre, Molnár Sán
dor, Cukor Péter, Leskó Balázs, 
Csiszár István, Cserőgh Sándor. 

Sajnos a nagyon jó eredmények 
mellett vannak komoly hiányossá
gok is. Egyes elvtársak, mint pl. 
Török Huba, Sándor Péter és Kra-
licsek László rendszeresen nem ké
szülnek a szemináriumra, és éppen 
ezért nem tudnak felelni a feltett 
kérdésre. Ezzel nem csak saját ma
guknak okoznak kárt — mert ha 
így megy tovább, az illetők nem 
kapnak gyakorlati jegyet és nem 
mehetnek vizsgára —, hanem aka
dályozzák a szemináriumi munkát. 

Ha összehasonlítjuk a G-110 és 

G-107-es tankört, azt lehet mon
dani, hogy a G-107 nagyon messze 
áll a G-l 10-től. Érdemes megemlí
teni, hogy a G-107-es tanulókörben 
csak egyetlen hallgató van, aki 
5-ösre áll marxizmusból: Riba De
zső elvtárs. A dolgozatok eredmé
nye is rávilágított erre a különb
ségre. A csoportban 6 db l-es volt, 
nagyon sok 2-es, de 5-öse egyálta
lán nern volt senkinek. Ebben a 
csoportban nagyon rosszul állnak 
marxizmusból a következő elvtái'7 
sak: Badacsonyi János, Gajdosi 
László, Jacina István, Nagy Zoltán, 
Öcsai Imre, Remi Ferenc, Demjén 
Csaba. 

A G-106 és B-102 tanulócsoport
ban vannak komoly eredmények. 
Ttt is van sok elvtárs, aki most 
büszke arra, hogy kemény tanulás
sal jó eredményt ért el marxizmus
ból. Legiobban állnak a következő 
elvtársak: Kovács Gyula. Babák 
Tibor. Kovács István, Nvitrai Zol
tán, Nagy János szakérettségis na
gyon komoly és becsületes tanulás
sal elérte, hogy dolgozata 4-es lett. 
Kis Zoltán, Eöry Zoltán, Puszta-
falvi Gábor, Szabó Miklós, Szűcs 
József, Molnár Ferenc (szakérett

ségis), Kakas István (szakérettsé
gis). 

Ebben a két csoportban a követ
kező elvtársaknak nem sikerült a 
dolgozat — és általában ezek a 
hallgatók rosszul állnak marxiz
musból. Klein Tibor György dolgo
zata 1. (Kivételes eset, mert ő nem 
áll olyan rosszul a marxizmusból). 
Kopella Márton, Nagy Sándor, Un-
tener Márton, Vida János, Bakos 
Emil, Szőke József, Vicze János, 
Weress Kálmán. 

A felsorolt hallgatók között leg
siralmasabb a helyzet Weress Kál
mánnál, azért, mert egyáltalán nem 
tanul. 

A fent felsorolt tények azt mu
tatják, hogy minden tanulókörben. 
— hol több. hol kevesebb. — de 
vannak eredmények és hibák. Ne
künk (hallgatóknak és tanároknak) 
most az a feladatunk, hogy az ered
ményeket fokozzuk és a hiányossá
gokat a minimumra csökkentsük. 
Szemináriumra és dolgozatírásra 
minden halleató bersületesen ké
szüljön fel. Minden olyan hallgató
nak, aki eddig rosszul áll marxiz
musból, még mindig van lehetősége 
szorgalmas tanulással megszerezni 

a gyakorlati jegyet. K. B. 

Az új tagkönyv kötelez 
" ^ 

Az 1951-ben kiadott DISZ-tagsági könyvek, valamint az ideig
lenes tagkönyvek ez év végéig érvényüket vesztik. Ezért a DISZ KV. 
1950 január 1-töl új tagkönyveket ad ki. 

A tagkönyvcsere nagyjelentőségű esemény DlSZ-szerveze-
teink életében. Nem egyszerűen a régi DISZ-tagkönyvek újjal tör
ténő kicseréléséről van szó. Az új tagkönyvek kiadása elsősorban 
azért jelentős, mert szervezeteink jelmérték erejüket, jobb munkái a 
serkentik tagjaikul. A tagkönyv-csere ünnepe Ifjúsági Szövetségünk
nek. DISZ tagjaink kezükbe kapják új könyvüket, amely bizonyí
téka annak, hogy a szocializmus építésének fiatal családjába tartoz
nak, alihoz a sze.rveze.hez, amelyet pártunk vezet. 

Jelentős azért is, mert akkor kapjuk meg új tagsági könyvün
ket, amikor megkezdődik hazánk második ötéves terve, amely során 
igen nagy feladat hárul ránk is, jövendő szakemberekre, hiszen mi 
fogjuk a terv végrelutjtását elősegíteni és mi is érezni fogjuk ered
ményes munkánk gyümölcseit. 

Az új tagkönyv kötelez. Kötelez arra, hogy védjük meg tiszta
ságát, növeljük becsületét, fejlesszük tovább e kis könyv által kife
jezett eszmét: a szocializmus építését, a párthoz való tartozást, har
cot az újért, a becsületes, boldog életért. 

Tagsági könyvünk megbecsülésében álljon példaként előttünk 
a Komszomol. A Komszomol tagjai inkább életüket áldozták fel, 
mintsem Komszomol tagsági könyvüktől váltak volna meg. Nikoláj 
Osztrovszkij írja le egyik művében a fiatal komszomolista hősiessé
géi: A Nagy Honvédő Háborúban a németek elfogtak egy fiatalt, 
akit arra akartak kényszeríteni, hogy Komszomol tagsági könyvét 
dobja a kútba és akkor szabadonbocsátják. A fiatal harcos ezt nem 
tette, inkább tűrte, hogy félholtra verjék, hideg vízzel öntözzék, míg 
végül tagsági könyvével a kezében érte a borzalmai halál. 

Nekünk békés épílőmunkán':biin kell tagsáyi könyvünk be
csületét jó munkánkkal megszerzni. Mi egyetemi hallgatók ezt jobb 
tanulással vívhatjuk ki: a marxizmus-leninizmus alaposabb elsajá
tításával, alapszervezeteink éleiének megjavításával. Beszélnessünk 
egymás között és a tematikus gyűléseken minél többet beszéljünk a 
DISZ tagsági könyvről. DISZ-vezetőink egyénileg is foglalkozzanak 
az alapszervezet tagjaival. 

Uj tagsági könyvünkben megtaláljuk a DISZ II. kongresszu
sán elfogadott új szervezeti szabályzatot. Legyen a szervezeti sza
bályzat minden DISZ-tagnak irányelve, munkánkban, a tanulásban. 
a békéért folytatott harcban, szövetségünk erősítésében. Ennek 
alapján teljesítse minden DISZ-tag nagyobb felelősséggel DISZ-
megbizatását. A tagkönyv kiadásút a tagösszeírás előzi meg, ame'y 
december 1-én kezdődik és egyetemünkön december 15-én fejező
dik be. 

Ünnepnappá tesszük tagsági könyveink átadásának napját. 
Ha a DISZ alapszervezeteink és vezetőink gondosan készülnek erre, 
ha a tagösszeírást alaposan és pontosan végrehajtjuk és jó eredmé
nyeket érünk el a félévi vizsgákon, akkor valóban ünnep lesz min
den hallgatónk számára az új tagsági könyv átvétele. 

TROMBITÁS ISTVÁN 
a DISZ VB tagja 

v J 
Akarjunk jó DISZ-vezetők lenni! 

Szükséges, hogy a DISZ-vezető kel
lő elméleti felkészültséggel, hozzáér
téssel rendelkezzék és végezze mun-

üzt elsősorban az egyetemün
kön folyó marxizmus-leninizmus ok
tat:';:; biztosítja. A DlSZ-vezetőkriek 
tehát élenjáróknak, példamutatoK-
i'ak kell lenni a marxizmus-leni
nizmus elsajátításában és ezen túl
menően állandóan képezni kell ön
magukat, hogy képesek legyenek 
vezetni és nevelni. DISZ-vezeá>-
inknek képezniük kell magukat 
olymódon is, hogy rendszeresen és 
tervszerűen tanulmányozzák a 
marxizmus-leninizmus klasszikusai 
ifjúság között veszendő munkára 
vonatkozó és más, megfelelő tár
gya műveit. Tanulmányozza a je
lenkori, mindennapi problémákKdl 
foglalkozó könyveket, sajtótermé
k é é t . Feltétlenül és minden eset
ben kihasználja a számára biztosí
tott, központilag szervezett tovább
képzési lehetőségeket. 

Mindezt lényegesnek tartom 
megemlíteni, mert DISZ-vezetőink 
közül a sok akarás és nekibuzdulás 
ellenére is kevesen gondolnak ön
álló továbbképzésükre, sőt az e 
célból biztosított előadásokat, vita
esteket sem látogatják minden 
esetben. Nagyon fontos ez, mert 
enélkül nem végezhetünk az eddi
ginél jobb hatásfokú munkát. 

Véleményem szerint a jó DISZ-
vezetőnek ezek elengedhetetlen jel
lemzői. Különösen fontos most, 
hogy teljes erőnkkel e tulajdonsá
gok önmagukban való kifejleszté
sére és tökéletesítésére töreked
jünk, mert azoknak a nagy és fele
lősségteljes feladatoknak a meg
valósításáért indulunk harcba, 
amelyeket Pártunk Központi Veze
tőségének határozatai számunkra 
kijelöltek. 

NAGY ISTVÁN 
a DISZ VB szervezőtitkára. 

A DISZ-munkában is, mint mi.i-
den más jellegű munkában, egy-
egy feladat megoldása azon áll. 
vagy bukik, hogy megfelelő-e a 
végrehajtó személyek feladathoz 
való hozzáállása, milyen a lelkiis
meretességük, alaposságuk, felké
szültségük. 

A DISZ-munkában különösen 
azon múlik, hogy érez-e felelőssé
get a DISZ-vezető elvégzett, va .<;' 
el nem végzett munkájáért, ösztön
zi-e az a tudat, hogy megbízatása 
teljesítéséért felelős a párt, a DISZ 
előtt, felelős közvetlen válasz ;o; 
előtt, akiknek bizalma őt vezetővé 
tette. 

Ez kizárólag az illető DISZ-ve
zető lelkiismeretességétől, becsüle
tességétől függ. Ezekkel az alapve
tő jellemvonásokkal minden DISZ-

vezetőnknek rendelkeznie kell, enél
kül nem lehet a DISZ-szervezetben 
vezető szerepet betölteni. 

Természetesen egy feladatot 
többféleképpen lehet megoldani. 
Lehet nagyon alapos, körültekintő 
munkával maradéktalanul elvé
gezni, de lehet felületesen, felelőt
lenül összecsapni is. Sajnos DISZ-
vezetőink, főként alapszervezeti 
DISZ-vezetőink egy részére ez jel
lemző. A közös munkára, megmoz-
< ulásokra való szervezéskor az 
alapszervezetek életében nagyon 
fontos munkaértekezletek előkészí
tése alkalmával, stb. egyszerűen 
..közhírré" teszik a ..küszöbön álló 
estményt", ahelyett, hogy egy ki-
cs.t több időráfordítással, egy ki
csit gondolkozva, egymás között a 
munkát megosztva, egyéni bas« i l-
getéseken ikeresztül alaposan elő
készítenék. 

Ez DISZ-vezetőink alaposságától 
függ. E munkastílus elsajátítása 
pedig minden DISZ-vezető köteles
sége, mert nélküle egv lépést sem 
haladhatunk előre célkitűzéseink 
megvalósításában. 

A dolgozók DlSZ-szeruezete 
eredményes munkát végzett 

,Uj technikát a kohászatban" 
November 26-án országos ifjú 

sági kohászati konferencia volt a Rá
kosi Mátyás Művekben. A konferencTa 
célja volt bemutatni a Rákosi Má
tyás Müvekben kikísérletezett és be
vált új munkamódszereket. Megvi
tatni az ú.j munkamódszerek elter
jesztésében a technika feilesztésé-
ben P kohász ifjúság feadatait. 

„Tapasztalatcsere a kohászatban. 

az új munkamódszerek fontossága" 
címmel előadást tartott Némethy 
László főtechnológus. A konferenci
án egyetemünk végzett mérnökei 
közül tanársegédek és hallgatóink 
közül többen résztvettek. A konfe
rencia anyagát tövid itló'n belül a 
résztvevők részére elküldik. A kon
ferencia anyagát tanársegédeink, 
hallgatóink figyelmébe ajánljuk. 

November 25-én taggyűlést tartott 
a dolgozók DISZ alapszervezete. A 
beszámolót Győré Jánosné titkár tar
totta. A beszámoló foglalkozott a 
legutolsó taggyűlés óta elvégzett 
munkával. Bel- és külpolitikai be
számolót tartott Szabó Magda elv-
társnő. Az elnökségben *>elyetfogla.lt  
Bánkúti elvtárs a dolgozók pártszer
vezetének titkára is. 

Győré elvtársnő beszámolójában, 
amelyet a munkaterv nianián állított 
össze, megállapította, hogy az alap
szervezet minden, tagja lelkesen 
résztvett a békekölcsönjegyzésben 
Beszámolójában foglalkozott a Pe
tőfi iskola szervezésével. Az alap
szervezet tagsága az első sikertelen 

előadás után 60 százalékban részt
vesz az iskola munkájában. A. beszá
moló foglalkozó4* továbbá a tag-
kövyv-cserével az alapszervezetben 
folyó sajtó- és kvliurAl's munkával. 
A beszámolóhoz többen hozzászóllak. 
A dolgozók DÍS" -<• '•> p-"'lmé-
nyes munkát végzett és biztosak va
gyunk benne, hogy ezután még ered
ményesebb munkát fog v""ezr'- az 
alapszervezet, mert nemcsak politi
kailag erősödött, hanem létszám sze
rint is, mivl a tengnnl.ésen öt elv
társ lett a D7SZ alapszervezet tagia. 
vi.vsz"-'-T: Bofloál Erzsébet. Ráski 
János, Bacsó 
Szabó Ilona. 

János, Varga Ferenc, 
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Köszöntjük a testvéri albán népet 
Az Albán Népköztársaság 1945 no

vember 29-én szabadult fel. Harcos 
történelmi út előzte meg ezt a napot. 
A szocialista tábor legkisebb országa 
Albánia. Lakosainak száma alig több 
mint 1 millió. Területe sem nagy, 
27.538 négyzetkilométer az egész. Az 
albán nép ősidők óta erőinek legja
vát függetlenségéért folytatott harcok
ban áldozta fel. A hosszú harcos küz
delem alakította ezt a népet hegyi 
•néppé. A megszállók elleni harcoló
ban kényszerültek a hegyekbe, czé.l 
Tirana, a főváros, valamint legna
gyobb városai, Elbasani és Korea 
ez ország belsejében alakult ki, nem 
a tengerparton. Az albán nép Európa 
legősibb nyelvét beszéli. A nép nyel
vét és nemzeti viseletét, hagyomá
nyait hűen megőrizte. — Ezek élesen 
megkülönböztetik szomszédaiktól, a 
görögöktől és az olaszoktól. Albánia 
nemzeti valóság, mely századok har
caiban alakult ki. Albániát hódítot
ták rómaiak, majd különböző nomád 
népek. A XV. századtól 450 évig tö
rök uralom alatt szenvedett a nép. A 
balkáni népek felkelésében, a török 
uralom elleni harcolóban jelentős sze
repet kaptak az albánok. De csak oz 
1912-es balkáni háborúban tudták 
függetlenségüket kivívni. 

Az első világháború után Albánia 
különböző irnpcriali-ta, halalmak 
megszállása és befolyása alá került. 
Így jött létre Zogu uralma is. aki az 
olasz fasiszták bábja volt. Zogu ide
jén a fényűző udvartartás, a dőzsö
lés, az albán állam jövedelmét fel

emésztette. A nép számára nem ma
radt semmi. Az országban 1 kilomé
ternyi vasútvonal és járhatatlan 
Utak jelezték a kultúrát. A népnek 
mérhetetlen nyomor és az agákvak 
való kiszolgáltatottság volt az osz
tályrésze. Zogu féktelen diktatúrái 
tartolt fenn. A tömegek legkisebb 
tüntetéseit vérbefojtották. A terror 
és az elnyomás következményeként 
élesen bontakozott ki az illegális 
harc, a forradalmi mozgalom. IB3D 
április 7-én az olasz fasiszták, hoay 
Albánia kiszolgáltatottságát mén in
kább biztosítani tudják, menszáVták 
az országot. Az albán nép felszaba
dító nemzeti mozgalma ezzel a nap
nál kezdődött. A felszabadító mozga
lom tüntetéseken, sztrájkokon és par
tizán harcokon keresztül vált tömen-
moznalommá. 1941-ben meftaWkiili 
az Albán Komrr.vvista Párt és a w'n 
harcánniz élére állt. 1944-ben már 
nemzeti felszabadító hadserene volt 
az albán népnek. E hadseregben 70 
ezer katona harcolt. A fótytrsnrsnok 
Enver Hodzsa. A szakadatlan Msits 
harc arra kéV"S~"TÍtette nz clas- és 
nemet fasisztákat, honn 70 ezrr ka
tonát tartsanak Albáv'ában. E ww-
natoknak veszteténe 53 e?er halott 
sebesül1* és fOfjn].p volt. AXbánip vi
szont Inlsp&s&fiépik. 3.48 szésnlék'i' 
nnstrtittp el nzekbe* a harcokban. A 
'"kőházak 37 számlékdt tetver"--'-1 • 
(é]f. ften% is stár^itoxi rz ivar*, n bé-
yti-ílfijt, utfikfír, hidakat és ee^téh & '-
r&kwt. v~ "1vnr,k css'rnnét eotyr^HV^^^-
fiJltszAzháromezer dollárra becsülik. 

A felszabadító harc emlékei nagyon 
élők azok számára, akiknek ma ke
zükben van a hatalom Albániában. 

A háború után a feudális rendszert 
teljesen felszámolták. 1946-ban meg
született a népköztársaság alkotmá
nya is, amely kimondja I. fejezet 1. 
§-ában: „Albánia népi köztársasig, 
amelyben a teljes liatalom a néptől 
ered és a népé". 

Ez a tény már meghatározta Al
bánia további fejlődését. Felszaba
dulásának 11. évfordulóját új gazda-
sáni és kulturális eredményekkel kö
szönti. A Szovjetunióval és a v.évi 
demokráciákkal való egyvttműködf:-
se hozta ezeket az eredményeket. Az 
ötéves terv folyamán beszerzett kor
szerű berendezései, hatalmas kombi
nátok, üzemek, és vízierőművek ta-
unsk-odnaik erről a barátságról. Tira
nában, a Sztálin Te~rt;lkombinát, az 
Enver Hodzsa Fémmeomu-al-áló 
üzem. m"s üzemek, valamint a. Itenfn 
vizinrőmü. ti év alatt nz í r - ' en^ üi 

He gyártmánytnjta előállításét 
vezette be. A nyarak és nanv énft-
l:*>zések mu%kásaivak 90 száz-léi" 
résztvesz az első ötéves terv Utolsó 
énét i^jr^tíí 1955-ös év terfévek ha
táridő előtti vénrehajtásáért indított 
tMl" ''a versenyben. 

/Vívnia felszabaAulAsávH rlkrl-
m'iból **">rete*tel k^szőrn,t.Hík " test-
r"-; albán véoet és kívAriunk to
vábbi tikvoket a szocializmust épí
tő munkájához. 

FL-né 

Oktatói — nevelői ankét 
(Folytatás) 

Továbbiakban azokról a „mód
szerekről szólott, melyekkel az elő
adásokon és gyakorlatokon a fe
gyelemre és a szakmaszeretetre 
való nevelés elérhető, majd így 
folytatta: 

„A gyakorlati foglalkozásokra 
mindazt el lehet mondani, amit az 
előadással kapcsolatban említettem. 
A különbség az eltérő program
ból és abból adódik, hogy gyakor
latok közben a személyes érintke
zésre és eszmecserére is inkább 
nyílik alkalom. 

A gyakorlatok tartásával kap
csolatban még azt szeretném ki
hangsúlyozni, hogy itt az oktatás
tól eltérő oktatási forma nem je
lentheti a nagyobb lazaságot, a fe
gyelem enyhülését. A megváltozóit 
keretek között is öntudatos, fegyel
mezett, szocialista emberhez illő 
magatartást kell megkövetelni.-

A hallgatósággal való egyéni fog
lalkozások kiváló alkalmat adnak 
a nevelésre. Itt a hallgatóval való 
beszélgetés közben mód nyílik a 
hallgató egyéniségének megismeré 

tudatos fegyelem kialakítására. Ép
pen ezért a diákotthonok vezetésé
vel megbízott oktatókra igen nagy, 
de egyben megtisztelő feladat há
rul. 

Elsősorban nekik kell azt a lég
kört kialakítaniuk, amelyben a 
hallgatók a házirend betartását ter
mészel esnek veszik, amelyben egy
mással versengenek a rendért és a 
tisztaságért és amelyben a hallga
tók a szocialista tulajdont szocia
lista emberhez méltó módon őrzik 
és védik. Ezeket a célkitűzéseket 
csak a hallgatók közölt, a hallga
tókkal és a hallgatókért dolgozó 
kollégiumi igazgatok és nevelőtaná
rok tudiák megvalósítani és ők is 
csak akkor, ha példamutatásban, 
fegyelemben és áldozat ossáebsn az 
élen járnak. A helyes kollégiumi 

életre mindaz jellemző, amit az 
oktatói tevékenységgel kapcsolat
ban elmondottam." 

Továbbiakban kitért az előadás a 
társadalmi egyesületekben való kö
zös művelődés lehetőségére. Idézte 
Sőt ér Istvánnak a Szabad Nép ok
tóber 9-i számában megjelent cik
kéből, az egyetemek sajátos lég
körére és a diákélet színes hagyo
mányaira, vidám külsőségeire vo
natkozó megjegyzését. Befejezésül 
az ankét második témáiáról a tan
széknek az éleniáró tudomány ok
tatásiban betöltött nevelőszerepéről 
beszélt. 

A bevezető előadáshoz az egye
tem oktatói közül sokan szóltak 
hozzá. Mind az előadás, mind pe
dig a hozzászólások igen sok érté
kes segítséeet adtak oktatóinknak 
novelőmunkájuk további javításá
hoz. 

— Vége — 

Ifjúsági akadémia Miskolcon 
A Miskolc városi DISZ-bizottság, a 

TTIT és a városi tanács népművelési 
sere és ennek az egyéniségnek o s ztálya 1955. december 5-től, 1956. 
megfelelő az átlagtól eltérő, sajá- j ú n i u g x előadásból álló ifjú-
tos nevelési szükséglet megallapi- . , , . . . . , „ , 
tására. Ennek megfelelően némi sági aKademiat rendez a -frszerye-
gyakorlattal, barátságos, tapintatos zetek Megyei Tanácsának klubjában, 
kezdeményezéssel meg lehet szerez- Az akadémiára jelentkezhet minden 
ni a hallgató bizalmát; problémái- 1 6 é l e t é v é t betöltött DISZ-fiatal az 
nak, nehézségeinek feltarasara le- ._ , , ,: , 
het bírni alapszervezet vezetőségénél, a városi 

A tanulmányi foglalkoztatások DISZ-bizottságon, a szakszervezeteki o á l ^ a s z t á s . £n™™$* «> * f * 
közben a nevelésre a legkedvezőbb megyei klubjában és a TTIT-nél. Az ' 
alkalmat a vizsgák jelentik. Ebben ünnepélyes megnyitót december 5-én 
az esetben minden hallgató feszült e s^ e g órakor tartiák 
lelkiállapotban van és így különö-

Az akadémiát Németh László, a 
városi DISZ vb. titkára nyitja meg. 
Az első előadást Urbancsok Mihály 

sen fogékony minden külső hatás 
sal szemben. Éppen ezért ennél az 
egyéni foglalkozásnál a példakép
hez illő magatartást tanúsítsunk., 
Lelkiismeretesen értékeljünk és azt 
a hallgatóval is közöljük. A dicsé
rő és megrovó szavak helyes al
kalmazásával az oktató a hallgató 
jellemének alakulását a kívánt 
irányba terelheti. 

Nevelésre nemcsak az előadások, 
gyakorlatok, egyéni foglalkozások 
és vizsgák adnak lehetőséget, ha
nem az egyetemen kívüli foglalkoz
tatások is. 

Itt elsősorban az oktatáshoz kap
csolódó tanulmányutak és terme
lési gyakorlatok szerepét szeret
ném kihangsúlyozni. Ezek alkalmá
val a hallgató egyrészt szakmai 
szempontból fejlődik, mert ennek 
során az egyetemen tanult elméleti 
ismereteket elmélyítő, továbbfej
lesztő gyakorlati ismereteket sze
rez, másrészt pedig látja a mának 
alkotásait, ezeket összehasonlítja a 
kapitalisták által minden terv nél
kül, össze-vissza épített üzemek
kel, értesülést szerezhet a gazda
sági helyzetről, az iparpolitikai ter
vekről, láthatja az üzem szerveze
tét, felépítését, a szakma szépsé
geit, elbeszélgethet az üzem veze
tőivel, dolgozóival; megismerheti 
ezek világnézetét. Kzek mind-mind 
jellemformáló, világnézetet alakító 
erők. De a tanulmányút hazánk-
földjének, természeti szépségeinek 
népének a megismerésére is alkal
mas, sőt ilyenkor mód nyílik a mű
velődésre is. 

Az egyetemi foglalkozásokon kí
vüli életben a diákotthonok képvi
selnek nagy nevelő erőt. Ez az in
tézmény kiválóan alkalmas az ön-

egyetemi adjunktus tartja „A fiata
lok élete a múltban" címmel. Az 
akadémia előadásainak műsorán a 
következő témák g7«repeln*k: Znja 
a hős komszomole, Ságvári Endre az 
ifjúság példaképe. Ifjúságunk helye 
és szerene a szocin1'":'^ tárPndálcm-
ban; Barátság, szerelem; Hermán 
Ottó élete, és munkássása: Hogyan 
szórakozzunk helyesen; Káros szen
vedélyek: Munkára nevelés, hivatás 

világűrben; A s"ort az ifjúság életé
ben: Mi az emberi élet. célia?; A 
DISZ a párt ifjúsági szövetsége. 

Az ifjúsági akadémia elvégzése 
után a résztvevők igazolványt kap
nak. 

ELŐADÁS A KOMSZOMOLROL 

November 23-án kellemes légkörben tartott előadást egyetemünkön 
Sevcsenkó elvtárs a DÍVSZ szovjet képviselője. Képünk azt a pillanatot" 
ábrázolja, amikor az egyetemi JJISÜ5 szervezetek nevében Tóth Amália 
IV. $. m h az egyetemi ifjúság éleiéről szóló emlékalbumot ad át Sev-> 
csenkó elvtársnak. 

K E T T Ő S Ü N N E P 
Tíz év alatt a -magyar-szovjet barátság ünnepi hetén népünk mind

jobban megismerte nagy felszabadítónkat, a Szovjetuniót, megismertük 
a szovjet emberek gazdag és nagyszerű életét, megismertük azokat <r 
nagy terveket, amelyek megvalósításán a szovjet emberek dolgoznak. 

Ujabb nagyszerű eseményt jelent részünkre az,-hogy egész né
pünk először ünnepli a Szovjetunió egyik köztársaságának, Szovjet-Uk
rán Szocialista Köztársaságnak ünnepi hetét. Gyűléseken, összejöveie-
Itken népünk megismerkedik a Szovjetunió második legnagyobb köz-' 
társaságával, a Szovjet-Ukrán Köztársasággal. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme előtt az ukrán 
nép épp oly nyomorban és elnyomatásban élt, mint Oroszország többi 
népei. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme tette lehetővé 
az ukrán nép számára is, hogy az ipari, gazdasági fejlődés felfelé ívelő 
útjára lépjen. Az intervenció éveiben vállvetve harcolt az ukrán nép a 
nagy orosz néppel és a Szovjetunió többi népeivel együtt a Vörös Had
sereg soraiban, amely kikergette a Szovjetunió földjéről az imperialista, 
rablókat. A második világháború alatt a Szovjet-Ukrán köztársaságot 
érte a legnagyobb anyagi veszteség, hisz területének nagy része ideig
lenes fasiszta megszállás alá került. Azonban az ukrán nép előtt a végső 
győzelembe vetett, hit egy pillanatig sem volt kétséges és örömünnev 
volt az a nap az ukrán nép számára, amikor a Vörös Hadsereg csapa
tai felszabadították Kievet, Szovjet-Ukrajna fővárosát. A háború után 
Szovjet-Ukrajna területileg is gyarapodott, a többi között egyesült vele 
Nyugat-Ukrajna és Kárpátalja. 

A múlt év február 19-én ismét bővültek az ország határai, egyesi
tették Ukrajnával a krimi-területet. Szovjet-Ukrajna lakosainak szcimm 
ma 42 millió. Harkov, Ukrajna egyik legrégibb városa. Most több dicik 
tcnul itt, mint Anglia összes főiskoláján. A köztársaságban összesen í41 
egyetem működik, az egyetemeken 190 ezer diák tanul, több mint Fran
ciaországban, Svédországban és Ausztriában együttvéve. Ez ünnepi hét 
alkalmával kettős ünnepet ülünk. Eszünkbe kell, hogy jusson 1944. de
cember 4-e, amikor a második ukrán hadseregcsoport hős ukrán kato
nái Malinovszkij marsall és Zachárov vezérezredes vezetésével felszaba
dította városunkat, Miskolcot. 

Szálljon ezekben a napokban örök hálánk és megemlékezésünk 
azok felé az ismeretlen ukrán parasztok, munkások, fiatalok felé, akik 
városunk felszabadulásáért folytatott harcban haltak hősi halált, hogy 
életük árán biztosítsák nekünk a szabadságot. A kettős ünnep, városunk 
felszabadulásának közelgő évfordulója, a miskolci temetőkben nyugvó 
szovjet hősök emlékei köteleznek. Köteleznek bennünket arra, hogy in
gadozás nélkül valósítsuk meg egyetemünkön is pártunk politikáját, a 
párthatározatok szellemében professzoraink, tanáraink, hallgatóink 
együtt valósítsák meg a szocialista mérnökképzést. Egyetemi hallgatóink 
a. zárthelyi dolgozatok jó megírásával, az igazolatlan hiányzások felszá
molásával, a rajzoli időelőtti beadásával ünnepeljék városunk felszaba
dulásának 11. évfordulóját. 

örök dicsőség a szabadságunkért elesett hősöknek! 
Éljen és virágozzék a szovjet és magyar nép megbonthatatlan, 

örök barátsága! — P — 

MŰSZAKI HÍRADÓ 
Krakkóban elkészültek az úgyne

vezett metanométerek első minta
példányai. Segítségükkel a bányák
ban meg lehet állapítani a metángáz 
kis mennyiségének jelenlétét is. A 
készülék arra is reagál, ha a leve-

A vil a s proletariátusának nagy vezére es tanítója 
(Friedrich Engels születésének 135. évfordulója.) 

E ngels Frigyes a nagy forradalmi 
i 

góbén 0,1 százalék metángáz van. A 
bányászok eddig benzinnel Vnűköcié 
készülékeket használtak a ms fantuz 
megállapítására, ez veszélyes volt, 
amellett nem is járt mindig megfe
lelő eredménnyel. Rövidesen 400 me-
tanométer készül el, alkalmazásuk
kal nagymértékben javul a lengyel 
bányák munkabiztonsága. 

letáriátus lelkes, harcos képviselője, 
1820-ban született Barmen városá
ban, a porosz királyság rajnai tarto
mányában. 

1844-ben már különböző kritikai 
tanulmányokat írt. Majd 1848-ban 
adta ki ismert művét: „A munkás
osztály helyzete Angliában." Erről a 
művéről Lenin így írt: „Sem 1845. 
előtt, sem később nem jelent meg 
egyet 1en mű sem, amely annyira 
élethűen és az igazságnak megfele
lően ecsetelné a munkásosztály nyo
morát." 

1844-ben találkozott először Engels 
Marx-szál, Párizsban. Ez a találko
zás barátsággá fejlődctt — „akiknek 
viszonya felülmúlja a régiek leg-
meghatóbb legendáit, az emberi ba
rátságról". — Miben van e két láng
eszű harcos érdeme? 

"Ismeretes előttünk, hogy Marx— 
• Engels előtt számos gondol

kodó volt, akik sokáig kutatták az 
élet megjavításának, az „igazságos" 
földi rend megteremtésének útját. 
De ezt tudományosan először Marx— 
Engels oldotta meg. 

— 1. Tudományos elemzés útján 
bebizonyították, hogy a kapitalizmus 
elkerülhetetlenül összeomlik és át

megy a kommunizmusba, ahol az 
emberek már a kizsákmányolást nem 
ismerik. 

— 2. Megmutatták azt is, hogy a 
tőke elleni harcban a legfontosabb 
és legkövetkezetesebb vezető a pro
letariátus lesz, szövetségben a nincs
telen tömeggel. 

— 3. Kidolgozták a proletárpárt
ról, a társadalom forradalmi átalakí
tásáért küzdő munkásosztály élcsa
patáról szóló tanítást. 

Elméletük értékét nemcsak az ad
ja, hogy tudományos alapra helyez
ték a társadalomtudományt, hanem 
az is, amit Lenin így fejez ki: „Min
den lényeges kérdésben álláspontjuk 
mindig helyes, eleven és aktuális, 
mintha csak tegnap írták volna." 

A kötetek, könyvek sorozata ta
núskodik Engels alkotó munkásságá
ról. Csak néhányat említünk: „Anti-
Dühring", „A természet dialektiká
ja", „A család, a magántulajdon és 
az állam eredete", stb., s tb . . . . 
~\K arx—Engels hűséges igazi ba-
•*-*•*• rátságának ragyogó bizonyíté
ka az a munka is, melyet Engels 
Marx halála után a „Tőke' lefordí
tásáért és megjelentetéséért végzett. 
Tudjuk, hogy a Tőke II., III. kötetét 
csak nyers kéziratban készítette el 
Marx. A megszerkesztését, kiadását 
Engels vállalta. Szerénységére vall 
azonban az a tény, hogy soha nem 

ismerte magát egyenrangúnak Marx
szal. Egy régi barátjónak ezt írja: 
„Marx mellett én a második hege
dűt játszottam." 

De Engelsről nemcsak mint teore
tikusról kell beszélnünk, hanem gya
korlati munkája is nagyjelentőségű.; 

A Német Demokratikus Köztár-' 
saság neumarki barnaszénbányájá
nak külszíni fejtését még ez év vé
géig korszerűsítik. Ezáltal a terme
lést megkétszerezik. Az elavult fel
szerelések kicserélését, illetve átépí
tését folyamatosan végzik, hogy a 
termelésben ne legyen kiesés. így 

í w - b e n " E o g e t a " M ^ - s ^ r ^ ^ t t ! p é I í M t t Z fokozatosan felújítják az ösz-
megalakította a Kommunisták Szö-: fefjm-eket es egy 28 kitérővel mu-. 
vétségét. E munka jelentőségét az:'1"000 automata alhtoközpontot lete-
adja, hogy e szervezetet tekintjük a:^enek. Ezt az állítoközpontot mind-
munkásosztály első szervezeti forrná-: össze egy ember fogja kezelni. Ed-
jának. ' dig hat váltóőrre volt szükség, így 

rUt ember szabadul fel más munkára. 
A külszíni fejtésen nemrégiben egy 
315 literes kanalaskotrót helyeztek 
üzembe. Ennek a 650 tonna súlyú 
jépóriásnak a teljesítménye megfe
lel az eddig használt kotrógépek 
együttes kapacitásának. A régi kot
rókat fokozatosan kicserélik. A za
vartalan munka biztosítására disz-
pécserszolgálatot vezetnek be. 

Engels élete végéig munkaereje tel
jes birtokában volt. 1895. augusztus; 
5-én ragadta el a halál. Nagy vesz
teséget jelentett az egész nemzetközi; 
munkásmozgalomnak Engels halála.: 

Lenin rövid szavai is ezt fejezik; 
ki„ amikor azt mondja: 

„Milyen lángész tűnt le, 
Mily szív szűnt meg dobogni." ; 

munkáját, eredményeit az: ü 
azt említenünk, hogy míg 1847-ben; 
az egész világon egybevéve csak 400: 
kommunista volt, akik Marx—Engels! 
forradalmi elméletét hirdették és-
tanulták. Ma büszkén elmondhat-; 
juk, hogy a kommunisták száma 2f: 
millióra nőtt. S így minden biztosí
ték megvan arra, hogy Marx—Engels! 
eszméit az egész világon diadalra vi-: 
szik. • 

ü. M; ! 
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így látják a IV. éves gépészek 
Három hosszú év „viharos" vizs

gája után, erősen megfogyatkozva, 
ju to t tunk el a negyedik évhez. Első 
éven több mint 420-an kezdtünk, s 
ma alig vagyunk 170-en. Első éven. 
elég jól indultunk, de másodévtól 
kezdve a vizsgákon tömeges volt a 
lemorzsolódás. A saját ^kárunkon 
tanul tunk és szereztünk sok ta
pasztalatot. Annakidején az évfo
lyam jelentős része más egyetem-e 
jelentkezett és itt nyert felvételt. 
Különösen ezek közül nagyon so
k a n céltalanul erőltették a t anu
lást és segítették kialakítani azt a 
, .nemtörődöm" szellemet, amelynek 
nyomai még ma is megta lá lhatók 
évfolyamunkon. A céltalanság 
azonban már senki elé sem ve+het 
gátat, mer t a m a itt lévő évfolyam
társa immal együtt, mindanny ian 
mérnökök a k a r u n k lenni. Tudjuk, 
hogy előttünk még nagy feladatok 
állnak, amelyekre komolyan fel 
kell készülnünk. Mécsem megy 
minden úgy, ahogyan kellene. 

A tanszékek nincsenek mun
kánkkal megelégedve, s jogosjn, 
mer t felmutatott e redményeink 
n e m valami biztatóak. Talán csak 
villamosgépekből és emelőgépekből 
nem kell szégyenkeznénk. A DISZ 
VB is sokat bírált m á r bennünke t 
az elmúlt évek folyamán is. Egy
szóval bársnerről csak rosszat le'ief 

hal lani rólunk, sőt az utóbbi idő
ben ilyen szempontból minden 
más évfolyam elé helyeznek ben
nünket , pedig úgy gondoljuk, nem 
t rag ikusabb a helyzetünk a töb
biekénél. Az évfolyam DISZ a lap
szervezetei megpróbál tak segíteni a 
hibák kiküszöbölésében és nem 
eredmény nélkül. A hiányzások 
száma erősen lecsökkent és meg 
vagyunk győződve arról is. hogy 
egyetemünk egyetlen évfolyama 
sem dolgozik többet a tanulás te
rén, mint mi. Hogy ez főként a ha
tár idős feladatok elkészítésében 
muta tkozik meg, arról nagy mér
tékben n e m tehetünk, m e r t ú;y 
szabja meg azt a tanmenet i beosz
tás. Tudiuk, hogy sokat tanulunk 
ezáltal , de ezek nem muta tkoznak 
meg az évközi zárthelyi e redménye
ken és ísy o lyan évfolyamok, a m e 
lyek több időt fordí thatnak a r a j 
zok elkészítésén kívül a tanulásra , 
természetesen jobb átlagot mu ta t 
ha tnak fel. Ha bármelyik évfolya
mon is felmerül a „ V í z k á r a bocsá
tás" kérdése, úőy ez n á l u n k a leg
élesebben. Aggodalommal tölt el ez 
bennünke t a s i k e r t ^ e n zárthelvjk 
nagv száma miat t . Hogy a rossz 
erpdm^nyek nem csuoán a ha.nya-
P"l dolgozók m u n k á l a t tükrözik, 
IvVrmTrítla r>7, h^vv s*->k o l y ^ n faa!"í-
patórík, aki ed^ig mindig ió ered

ményt é r t el, a zárthelyi átlagok 
alapján kétségbeejtő helyzet előtt 
áll. Ugy érezzük, ilyen körü lmé
nyek között egy-két zárthelyi a lap
ján n e m lehet minden esetben szi
gorúan ítélni. 

Évfolyamunkon n e m uralkodik 
az a rossz szellem, ami néha tú1-
zott b í rá la tokban el lenünk szól. Bi
zonyíték e r re az is, hogy a társa
dalmi m u n k a minden terén ta lán a 
legjobban veszi ki részét évfolya
munk. Megáll tuk helyünket a pá-
]vaénít<=*=ben. s a ku!túr^T-inrtr>k 
munká j án keresztül a közönség
szervezők, az ágit. prop. osztály, a 
sportkör, a tudományos diákkörök. 
a művészeti kör (és ínég sorolhat
nánk) m u n k á i á i " mindenü t t ott ta
láljuk a negvec'éves gÓDK^zeket és 
fő munká jukka l az elsők között 
j á rnak . 

Mi úgy fogadunk minden helves 
£••; nyílt bírálatot , hogy okulva be
lőle, k i iaví tsuk a h ; báka t . Általá
ban ri-vsi=7, a vélemény rólunk, ezt 
hal lúik sokszor, de annál ke\ re-
Fiphhszpr m u t a t n a k rá esv-eey kon
krét h ibánkra és *<Ta, ho"v miként 
javí tsuk azt ki. Pedig vár juk c t 
is, mer t becsületesen iqVn»iink dol
gozni Ttnrt na^~" txvv^ért-íiTiV Hő4"* 
az a cél, hoey jól f e l k é s z í t mérnö 
kök legyünk. — Ze^hv- — 
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17/ elnökséget választott a Haladás 
Szerdán délután Haladás taggyű

lésre jöttek össze sportolóink. Ezjn 
a taggyűlésen választot ták meg az 
új elnökséget. 

Az értekezlet Nagy István — voit 
sportköri elnök — elnökségi beszá
molójával kezdődött. I smer te t te az 
elnökség szervezeti életét, majd a 
tömegsportról a következőket mon-
"dotta: . .Sportkörünk a DlSZ-bizott-
ság segítségével megrendezte a ka r i -
és évfolyambajnokságokat több 
sportágban. így labdarúgásban, ko
sárlabdában, röplabdában és atléti
kában. Az at lét ika Béke-postaver
seny második fordulójában 740 fő 
vett részt és ezzel a második helyet 
szereztük meg a sportkörök közötti 
versenyben. Egyetemünk ifjúsága kö
zül 634 fő szerzett VIT-jelvényt." 

Hiányosságként emlí tet te meg, 
hogy kevés a sportköri taalétszám és 
a tagsági dí jukat sokan n e m rende
lik. 

,.EI kell érni, hogy az egyetemi 
haUgaták döntő többsége tagja le
gyen a Haladásnak. Biztosítani kell 
hogy minden DISZ-tag aktív svoHo-
ló legyen és erkölcsi kötelességeitek 
érezze — a DISZ irányítása alatt ál

ló sportszervezet kötelékében — ki
fejteni sporttevékenységét." 

Ezután a szakosztályokban folyó 
munká t , a minőségi e redményeke t 
ismertet te . Majd tájékoztat ta a sport
kör tagságát, hogy a DISZ KV át
vet te a felügyeleti joggyakorlást , s 
ezzel kapcsolatban milyen szervezeri 
változások, intézkedések történtek. 

Szabó László hozzászólásában a ke
vés e l lá tmánnyal , a to rna te rem hiá
nyával, a hírközlés rapszodikusságá
val nem volt megelégedve. Havas 
elvtárs (VTSB elnöke) többek között 
mondta , hogy Miskolc város sokat 
vár sport téren is az Egyetemtől. 

Keszler József e lv társ az új elnök
ségre a DISZ VB javasla tá t terjesz
tet te be. A javasolt e lv tá r saka t a 
sportkör tagsága egyhangúlag elfo
gadta. Elnök: Terplán Zénó. Elnök
helyet tes: Farnadi Ernő. Elnökségi 
tagok: Schandl Vilmosné. Jakab Jó
zsef. Dévényi György, Smbó Dénes, 
Fehér Lá.srló, Nagy István. Brunner 
Mihály, Hamar Emil, Sz. Török Ist
ván, Tóth Mihály és Sárdi József. 

Terplán Zénó, az új sportköri el
nök megköszönte a tagság bizalmát . 

Kijelentet te: „Igyekszem a megbíza
tásnak eleget tenni ." 

A kézilabda egyetemi bajnokság 
első három helyezett csapata tIV. é. 
gépész, bányász kar , IV. é. kohász) 
á tvet te a t iszteletdíjakat. 

Terplán elnök e lvtárs á tadta az 
egyetemi bajnokságok első helyezett
jeinek az „Egyetem bajnoka" jel
vényt. Ez évben a következők nyer
ték el az immár hagyományossá vá'.t 
„Egyetem bajnoka" megtisztelő cí
met : 

Bandi László (kézilabda) 
Farnad i Ernő (kézilabda) 
Feke te Imre (kézilabda) 
Kader ják Gyula (kézilabda) 
Kosa György (kézilabda) 
Kovács Miklós (kézilabda) 
Ivetek János (kézilabda) 
Renn Oszkár (kézilabda) 
Szeberin Is tván (kézilabda) 
M a k k Att i la (1500 m. síkfutás) 
Zsarnai Szilárd (800 m. síkfutás) 
Jac ina Is tván (400 m. síkfutás) 
Zsacskó Tibor (3000 m. síkfutás) 
Hideg Gyula (magasugrás) 
Sarankő István (távolugrás) 
Barcza Géza (diszkosz és gerely). 

— fe - -

fANULOM A Af*T£MAT/KÁT 
1 / i törő lelkesedéssel fogadtam 
• ^ az őszi szünet hírét és szent 

elhatározás született bennem: nem 
töltöm hiábavalóan időmet — ta 
nulni fogok. Igaz, ezt m á r sokszor 
megfogadtam, de —• nem mindig 
ra j tam álló okokból — jónéhány-
szor elmulasztot tam. Az „egészség
ügyi" séták, egy-egy jó film, no 
meg a jóbarátok gyakori lá togatá
sai mindig elejét ve t ték ténykedé
semnek. Most azonban nem enge
dek —• je lentet tem ki t á r sa imnak, 
s szilárd hit tel ha tá roz tam el — 
mindent megtanulok. Nos, elég az 
hozzá, amikor hazaérkeztem, óra
rendet ál l í tot tam össze arról , hogy 
mikor mivel foglalkozom. így esett 
a sor azon a bizonyos novemberi 
délután a matemat ikára . Leül tem a 
kályha mellé, elővettem az előadás
jegyzetet, s tanulni kezdtem. Fe 
jemben apró mécsesként gyullad
tak ki az anyag megér te t t részei, s 
utóbb már önfeledten ha lad tam a 
megkezdett úton — ér te t tem az el-
olvasottakat. Negyedóra múlva 
megszólalt a csengő, s én fájó szív
vel te t tem le a jegyzetet. Bognár 
Karcsi kereset t fel és egy ábrázoló 

Jóhoz jöttél ugyan, mer t ami azt 
illeti, ugyancsak gyenge térképze
lettel á lda t t am meg, de azért meg
próbálhat juk megoldani ezt a szá
momra legalábbis gordiusi csomót 
jelentő feladatot. 

LMolvastam a példa szövegét 
egyszer, kétszer, s mi re m á r 

vagy ötödször kerü l t sorra — ugye, 
szinte hihetet len — a kérdést kezd
tem té rben is látni . Lássuk csak! 
Horizontális fővonal, kétszeres 
t ranszformálás , síkmetszés — fél
óra múlva elkészültünk. Karcsi 
most m á r megnyugodva távozott, s 
én ismét mélyedni kezdtem a m a 
tézisben, mígnem újra csengettek. 
Ezúttal Málcsi néni jöt t meg. Pe r 
sze, aki nem ismeri Ót, el sem kép
zelheti, milyen örömet jelent ott, 
ahol megjelenik. Az Ady által meg
rajzolt „ fekete*pár" áll ta lán leg
közelebb az Ö személyéhez, mer t 
ahol megjelenik, ott megszűnik a 
„létezés" és a teret csak az ő pergő 

feladatot szeretet t volna velem 
megoldani, mer t ahogy Ö mondja 
— sehogysem boldogul vele. 

=» No gyere csak beljebb, paj tás! 

nyelve, szőrszállal ékesítet t hegyes 
o r ra tölti be. Még fel sem ocsúd
t am a rémül t pi l lanat ha tása alól, 
amikor már is csak úgy záporoztak 
felém a kérdések. 

— Drága fiacskám, há t te meg
jöttél ? ! Milyen sovány vagy — 
ugye sokat kell tanulnod. De sebaj 
r—. megér i ! Tudod, a Hektor bácsi 

hogyan tanu l t? Délelőtt előadáso
ka t hallgatott , este péküzemben 
dolgozott és mégis elvégezte az 
egyetemet. Csak egy kis szorgalom 
kell! 

/ •* sak úgy dőltek belőle a sza-
^ vak. És kérdezet t rendüle t le 

nül. Milyen az ellátás, rendesek-e a 
szobák, mi lyenek szobatársaim, 
mikor fekszem le. Gépiesen vála
szolgattam, miközben a r r a gondol
tam, hogy m á r a vonal integrálnál 
j á rha tnék , ha a d rága Málcsi néni 
nem éppen most tisztel meg lá to
gatásával . Dehát megtisztelt! Eljött 
a d rága megnézni az „Ö kis fiacs
káját" , aki t va laha ölében r ingatot t , 
meg néha jól elagyabugyált , ami 
kor h ívat lanul megdézsmál ta ke r t 
jének gyümölcsét. Mer t tetszik tud
ni, a Málcsi néni nagyon jó asz-
szony, csak éppen olyan fösvény is 
az aranyos. Ugy mondják, hogy az 
Ö drága Hek to rának — mármin t a 
tisztes férjének — is f i l lérenként 
adja a zsebpénzt, m ineku tána a hű 

férj kénytelen kerülőutakon — 
mint például a t yúkudva r népének 
termelését a szomszédoknál é r téke
sítve — mel lékiövedelemre szert 
tenni. Há t kell akkor csodálni, hogy 
cseresznveéréskor kénvte lenek vol
tunk „önel lá tókká" válni? De Mál
csi néni m á r nem haragszik. Azóta 
mások let tek az „utca rémei" , s Ő 
is kegyes feloldozásban részesítette 
bűnös lelkemet. Aztán ha mee tud-
ia, hogy otthon vagyok, el nem m u 
lasztana meglátogatni . így há t csak 
beszélgettünk, azaz hogy Ö ké rde 
zett és én feleltem. — És mondd, 
színházba jár tok-e? Milyen város 
Miskolc? Hektor bácsi f ia ta lkorá
ban sokat já r t ott, akkor csak úgy 
h ív ták . .csizmadiaváros". Ma is 
olyan sok csizmadia van Miskol
con? 

I I ogyne! Nagyon sok — igaz 
•*-*• ugyan, hogy egy hétnél rövi

debb ha tá r időre itt sem igen ké
pesek ta lpalást vállalni — de azért 
sokan v a n n a k és jól dolgoznak. 
Mire elmeséltem a „Zeng az e rdő" 
bemuta tó já t is, végre fel tekintet t 
az órára . 

c4iLtábuizmeg.álLónk &twaLLam.ái.a 
Vasárnap délelőtt szép napsütéses időben két egyetemi hallgató 

beszélgetését hallgatta ki buszmegállónk. 
A beszélgetés nyomán jelentkezett szerkesztőségünkben a készülő 

új megállóépület, hogy kiöntse lelkét, elmondva születését, halálát és 
újjászületését. 

Meghegyeztem, a ceruzámat és utána a füleimet hegyezve adom át 
a szót „Buszép"-nek. (Engedjék meg, hogy így becézzem, illetőleg rövidít
sem a hosszú nevű nyilatkozót. A név még mindig szebb, mint a „Bumf
ért", vagy a „Hariköt" stb.) 

De adjuk át a szót végre Buszépnek: 
— Kezdetben vala sok sár, szél, eső és hosszú várakozások itt a kö

zelemben, amikor még nem voltam, de már beszéltek rólam úgy, ahogy 
születéseknél általában szokott lenni. Mikor megszülettem, kicsit vízfejű 
voltam, kicsit suta voltam, kicsit csúnya voltam, de mégis jó volt, hogy 
voltam. Mikor megszülettem, mindenki örült nekem, hogy vagyok. Saj
nos, az emberek kellemetlen külsőmet mind többet kritizálták, úgyhogy 
az állandó bírálat folytán sokat fejlődtem és önkritikával beláttam, 
hogy bíz' legjobb lenne nekem eltűnni, különösen akkor, amikor a „ta
polcai út" úgy a fejemre ütött, hogy félméterrel lettem azonnal alacso
nyabb. f> 

Hát ezt meg hogy értsük kedves Buszép? 
— Ügy, hogy a tapolcai út szintjét felemelték jó félméterrel és 

kezdtem magam úgy érezni, hogy nemsokára csónakházzá minősítenek 
át. Közben még a lapokban is írtak rólam. Igaz, hogy rosszat, de nekem 
az is tetszett, már sajtóm is volt. — Persze, ez a pár év nyomokat ha
gyott bennem is. Először kinyomták a szemem, másodszor... 

— Álljon meg egy percre kedves Buszép! Beszéljünk talán egy 
kicsit értelmesebben. 

— Nem akartam erről bővebben nyilatkozni, kicsit kényes a 
téma, de ha Szerkesztő elvtárs raga szkodik hozzá... 

— Kicsi koromban volt benne m villany, voltak ablakaim és szá
raz voltam. A villanyom először szétrombolták, a vezetéket kitépték tes
temből, ablakaimat összetörték, de ez még nem minden... összetévesztet
tek a zöld villamossal is. 

— Kedves Buszép! Maga megint rejtvényekben beszél. 
— Tudja maga, hogy én mire gondolok. Azt hitték, hogy W. Ci 

vagyok. 
— Na kedves Buszép, tegyünk gyorsan pontot erre a témára —• 

maga tudja legjobban, hogy nem egyetemvárosiak voltak az illetlenke-
dök, — de úgy látom, kezd nagyon pajkos lenni. 

— Maga mondta, hogy beszéljek róla, de egyébként is nem szeret
ném, ha most készülő új ruhámat is összepiszkolnák. Erre kívánom min
denkinek a figyelmét felhívni. Sajnos, az új külsőmmel sem vagyok na
gyon megelégedve. Pl. kalapomon már most becsurog az eső, de mint 
hallottam, egyébként igen csínos leszek, tehát ezzel várjunk addig, amíg 
elkészülök, jöjjön akkor a kritika. 

— Hát azért kedves Buszén, maga lemaradt a diákszállók mögött; 
Hiába volt magának sajtója és hiába születik újjá, azért magáról még 
sem írtak színdarabot. 

— Mi az, hát a diákszállókról írtak? 
— Na még azt sem tudja? Róluk írták a „Tévedések színjátéka"-ti 
— Kedves Buszép, most már igazán búcsúzom, viszontlátásra a 

legközelebbi időszerű csevegésig ... 
— nél 

KOSÁRLABDA 
Befejeződtek a megyében az I. osz

tályú kosár labda bajnokság küzdel
mei. Ennek a lapján a M. Haladás 
kosár labdacsapata a 2. helyen vég-

•— Szent Isten! Már hét óra van! 
Még azt sem tudom, mi lesz vacso
rára . Nem ám! Hektor t a ta m á r 
biztosan kint sétál a ház előtt és 
sóhajtozva epekedik Málcsi néni 
u tán . I lyenkor olyan panaszos az 
arca, m in tha csak Ö viselné a vi
lág összes terhét . Hiába. Az ö sze
re te t t Málcsija még mindig nem 
jött haza és még csak egy szivar
ral sem könnyí thet sajgó szívén, 
hiszen a „napi adag" m á r elfogyott. 
Szinte m á r látom, hogyan kacsázik 
be a zöldre festett vaskapun , hogy 
harag já t és fájdalmát a tyúkudvar 
népén vezesse le. 

V é g r e csendes let t a ház. Fél 
nyolc van, odakint mo

gorván, fázósan hunyorognak az 
utcai lámpák. Leülünk vacsorázni. 
A „szegény sovány fiú" boldogan 
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rágja a csirkecombot és m á r elfe
lejtette a matemat iká t . Előtte a 
„terülj asz ta lkám" minden jója, 
gyönyörében nem lát tányér jánál 
tovább. Az est leszállt, s mire vége 
a vacsorának, á tadja magát az ot t
honlét, édes, meleg, r ingató érzésé
nek. 

Eltelt egy nap, nem éppen csen
desen, még kevésbé „egyhangúan". 
S mire elérkezet t a visszaindulás 
időpontja, s ikerül t á tolvasnom a vo
nal integrál t is. Mer t „ami késik. 
nem múlik." 

I r ta : ifj. TORNYOS FERENC 
II. g. m. h. 

Rajzolta: SZABÖ ANDRÁS 
I I . g, m, hj 

zett. Az OTSB ál tal ki í r t Osztályozó 
mérkőzések december 4-én kezdőd
nek. Ezeken a mérkőzéseken az egye
t emünk csapata is résztvesz. Reál is 
esélyeink a lap ján b ízhatunk abban , 
hogy jövőre ÖB. I. osztályban fog 
szerepelni a M. Haladás . 

Az első selejtező mérkőzést decem
ber 4-én rendezik meg a diósgyőri 
Kil ián g imnázium to rna te rmében , 
melyen az ellenfél a Pécsi Ha ladás 
együttese lesz. 

A két egyetemi csapat összecsapá
sa heves küzdelmet ígér. Reméljük, 
hogy ezt az akadá ly t s imán veszik 
kosarasaink, s jogot szereznek a t o 
vábbi küzdelmekre . 

A mérkőzés győztese a következő 
vasá rnap még egy selejtező m é r k ő 
zést fog játszani és az ot tani győztes 
fog játszani majd az osztályozó m é r 
kőzéseken. 

Röplabda. 
Vasá rnap rendezték meg a diós

győri s tadionban a röplabda T a n á c s 
kupa első fordulóját. A Haladás l e 
győzte a Farkas lyuki Bányászt , Ózdi 
Vasast és a Vörös Csillagot, míg k i 
kapot t a Diósgyőri Vasastól. így az 
első forduló u tán a második helyen 
áll egye temünk csapata . 

Kézilabda. 
Befejeződött az Egyetemi Bajnok

ság. A bajnokság mérkőzései színvo
nalasak voltak. Minden mérkőzés é r 
dekes küzdelmet hozott, A IV. éves 
gépészek megérdemel ten nyer ték a 
bajnokságot. Ezzel a IV. éves gépé
szek e lnyer ték az 

„Egyetem Bajnoka i f 

címet. 
Egvetemi Bajnokság ve geredménye: 
1. IV. Gépész 5 4 1 — 44:26 9 
2. Bányászok 5 3 — 2 40:30 6 
3. IV. Kohász 3 2 2 1 31:27 6 
4. V. Gépész 5 3 — 2 36:35 6 
5. I I—III . Gépész 5 t 1 3 30:33 3 
6. I. Gépész 5 — 5 23:63 0 

Szerkesztőségi közlemény 
A november 18-i számunkban fcö-

zölt Pech Anta l c ímű tárcát hely
szűke miat t ebben a számban foly
tatni nem tudjuk. Folytatás a követ
kező számban. 

A Ml EGYETEMÜNK 
A RákoM Mátyás Nehézipari 

Műszaki Egyetem Lapja. 
Szerkeszti: p szerkesztőbizottság ^ 

Felelős szerkesztő: ifj. Pókos látván 
Miskolc. FcTetpTnvárn<= 

Felelős k iadó: Simon Sándor . 

Felelfis nvomdavezeiS: Kositl balos 
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Egyetemünk hallgatói, 
oktatói 1 

Előre, a félévi vizsgák 
sikeréért! 
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SZÍVÜNKBE ZÁRTUNK 
Sztátin elvtárs 76. születésnapjára 

December 21-én a békeszerető emberek milliói emlékeznek meg 
Joszif Visszarionovics Sztálinnak, Lenin hűséges tanítványának, mun 
katársának, legyőzhetetlen ügye folytatójának 76. születésnapjáról. 

Sztálin elvtárs egész élete példa mindannyiunk számára, kü
lönösen példa az ifjú nemzedék számára. Egész életét a munkásosz
tály és minden dolgozó felszabadításáért folytatott harcnak szen
telte. Öriási jelentősége van a Komszomol nyomdokain haladó DISZ-
szervezet számára annak a sztálini megállapításnak, amelyben Sztá
lin elvtárs az Ifjúsági Szövetség nagy jelentőségét és feladatait ha
tározta meg. 

„Az Ifjúsági Szövetség... a munkás és paraszt ifjúság tömeg
szervezete, melynek az a hivatása, hogy a proletariátus élcsapatának 
megkönnyítse az új nemzedékek szocialista nevelését és fiatal tar
talékok képzését." 

Munkánk akkor lesz eredményes, ha Sztálin elvtárs tanításai
nak szellemében egyetemünk minden hallgatója harcos tagja lesz 
DISZ-szervezetünknek, amely a magyar ifjúság túlnyomó többségét 
a párt zászlaja alá tömöríti. 

„A párt vezetésének biztosítása a legfőbb és legfontosabb a 
Komszomol egész munkájában" — mondotta Sztálin elvtárs. A Dol
gozó Ifjúsági Szövetségünk minden eddigi eredményének mindenkor 
nagy pártunk vezetőszerepe és segítése volt a kiinduló pontja. Ép
pen ezért további munkánkban még jobban erősíteni kell a DISZ 
pártvezetését, maradéktalanul végre kell hajtanunk pártunk hatá
rozatait. 

Sztálin elvtárs 1933-ban a Komszomol megalakulásának 15. 
évfordulóján azt mondotta: „A párt azt várja, hogy a komszomolis-
ták a népgazdaság minden ágában, még nagyobb bátorságot és kez
deményezést fognak tanustíani az új technika elsajátításában". A 
DISZ elé pártunk Központi Vezetőségének novemberi határozata azt 
a megtisztelő feladatot tűzte, hogy „a fiatal munkásokat és műszaki 
értelmiségieket a technikai fejlesztés élharcosaivá nevelje. E pártha
tározat végrehajtása nagy feladat elé állítja DISZ-szervezetünket és 
a DISZ-szervezet minden tagját. Akkor tiszteljük igazán Sztálin 
elvtárs emlékét, ha pártunk határozata szellemében a DISZ-bizottság 
vizsgaidőszakra vonatkozó határozatát végrehajtjuk, hisz e határozat 
végrehajtása előfeltétele a jó vizsgaeredményeknek. Indítson h»r<v>t 
egyetemi ifjúságunk a technika elsajátításáért, fegyelmezett és ala
pos munkával készüljön fel a mérnöki pályára. Merítsünk erőt és 
lelkesedést a vizsgaidőszak nehézségcinek leküzdésére, Sztálin elv
társ nagyszerű harcos életéből. 

Hálával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk meg 
Sztálin elvtársról, születésének 76. évfordulóján, akit a testvéri szov
jet néppel együtt örökre szívünkbe zártunk. 

^ \ Ahol a DlSZ-vezetők példát mutatnak 
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Most egy olyan eseményt mon
dok el, ami egyetemünk életében 
eddig ismeretlen i>olt. — Bizonyára 
ezzel megfelelőképpen felkeltettem 
kedves olvasóim érdeklődését. — 
Mi is történhetett hát? Hiszen már 
komoly múltra tekint vissza egye
temünk és mégis előfordulhat 
olyan dolog, ami új, ami a napok
ban történt először? Igen! 

A III-as épület 2., 3. emeletének 
két tanszékéről van szó. A Mate
matikai Tanszék vendégül látta a 
Marxizmus Tanszék tagjait. Dél
után öt órára beszéltük meg a ta
lálkozót. Mint első látogatásunk — 
nem árulok el titkot, ha leírom, 
hogy — szorongó érzésekkel töltött 
el bennünket. De ez gyorsan meg
szűnt. Le sem tudom írni azt, mit 
éreztünk akkor, mikor vendég
látóink az előcsarnokban vártak 
reánk és meleg kézszorítással fo
gadtak bennünket. A tanszékvezető, 
Gáspár elvtárs néhány közvetlen, 
üdvözlő szava csak fokozta azt az 
otthonos légkört, ami mindjárt az 
első pillanatokban kialakult. 

Megnéztük a tanszék dolgozószo
báit, ahol külön-külön mindegyik 
rejtegetett számunkra valamilyen 
érdekes látnivalót. Egyikben külön
leges műszerek, különböző mérőesz
közök, másikban a Tanszék eddigi 
tudományos munkája volt. S mi
lyen szeretettel magyarázták ne
künk a műszerek működési elvét! 
A könyvtárban is voltunk. Azt 
hinné az ember, hogy egy mate
matikai tanszék könyvtára a szak
mai könyvek halmaza. Nemcsak az. 
A Csillag, Irodalmi Újság, külön
böző technikai, pedagógiai lapok is 
otthonosan hevernek a polcokon. A 
totóterem, rendezett fülkéje volt az 
utolsó állomásunk a tanszék meg
tekintésében. 

Látogatásunk programjának ez 
csak az egyik részét jelentette. A 
tanszékről együielsen a VI-os klub
ba mentünk. A meglepetés üt még 
fokozódott. Ugyanis itt megterített 

asztalok, rajta párolgó tea, finom 
sütemények vártak bennünket. A 
közös uzsonna, halk zene kíséreté
vel, közvetlen beszélgetés mellett, 
nagyon kellemes és felejthetetlen 
élményt jelentett számunkra. De 
kedves vendéglátóink ezzel sem 
elégedtek meg. Közben újabb és 
újabb műsorszám következett. Ko
moly, rövid, tudományos előadás, 
tréfás matematikai mutatványok, 
számítások, amelyek hol hangos ne
vetést, hol elcsodálkozó tekintetet 
váltottak ki a társaságból. A tánc 
sem maradt el, a sakk is előkerült. 
Közben az idő telt, szinte észre
vétlenül. Csak az utolsó autóbusz 
időpontjának vészjelként való em
legetése (szinte, mint kényszerítő 
objektum) késztetett bennünket a 
búcsúzásra. 

Most értékelhetném e találkozás 
eredményét, de nem teszem! Csu
pán egyetlen tényt hadd említsek 
meg. Egy épületben vagyunk. Szám
talanszor találkozunk. Eddig is kö
szöntöttük egymást, de a szürke, 
hivatalos üdvözlést, ettől a naptól 
kezdve, valahogy felváltotta egy 
kedves, közvetlen, meleghangú, ba
ráti köszöntés, legtöbbször néhány 
érdeklődő szóval megtoldva. Vajon 
e baráti összejövetel hozott ben
nünket egymáshoz ilyen közel?! 

Ne nehezteljenek rám olvasóim, 
hogy erről az esetről ilyen közvet
lenül beszéltem. De ismerik bizo
nyára és talán már mások is át
élték azt az érzést, mikor az embert 
valami öröm, meglepetés éri, örö
mét, boldogságát szeretné kikiál
tani a világnak, hogy mindenki 
tudjon róla. Valahogy így vagyok 
én is most és annak ellenére, hogy 
nem vagyok közlékeny természet, 
ezt mégis el kellett mondanom. 
Ezért írtam hát le.u U. M.: 

Az egyén élete elválaszthatatlan 
a kollektíva életétől és ahol jó a 
kollektív szellem, ott jól folyik a 
munka. így van ez a G 208-as alap
szervezetben is. 

A hallgatók kihasználják a tanul
mányi időt, segítik egymást a tau-
lásban és az eredmény nem is ma-
rad el. A félévi munka mérőszáma, 
a határidős feladutok elkészítése, a 
zárthelyi dolgozatok eredménye és. 
ezek megmutatják az alapszerv tag
jainak jó munkáját. A gépelemek 
rajzfeladatait majdnem mindenki 
határidőre elkészítette. A két mate
matika zárthelyi eredménye az ér-
folyamon a legjobbak közé tartozik 
és fizikából is csak egy alapszer
vezet tudta megelőzni őket. Az 
alapszervezetben mindössze egy 
hallgató van, akinek a vizsgára
bocsátása pótzárthelyihez van köt
ve. Többen jelentkeztek elővizsgát 
tenni. 

A tanulás mellett, a mindennapi 
élet eseményei is foglalkoztatják az 
alapszerv tagjait. A Szabad Ifjúsá
got, Szabad Népet, Irodalmi Újsá
got, Rádiótechnikát, a többi napi
lapokat és folyóiratokat rendszere
sen olvassák, ezáltal fejlesztik 
világnézetüket, műveltségüket és 
műszaki ismereteiket. Jó sportolói 
is vannak az alapszervezetnek. 
Többen kézilabdáznak, röplabdáz-
nak, a Haladás labdarúgócsapatá
ban is 4 játékosuk szerepel, akik 
példát mutatnak arra, hogy hogyan 
lehet a tanulást, a sportot és a szó
rakozást összehangolni. Az önként 
vállalt társadalmi munkából is Izi-
veszik a részüket. Az ősszel a bocsi 
termelőszövetkezeti csoportnak se-

Márki Zoltán, 

gitettek egy vasárnap kukoricát 
törni, amellyel segítséget nyújtot
tak a tsz tagjainak és a kollektív 

Sz. Török István. 

szellemet is kedvezően befolyásolta. 
A DISZ-élet nem formaiság az 

alapszervezetben. Az alapszerv tag
jai rendszeresen tartott munka
értekezleteken vitatják meg tanul
mányi és fegyelmi helyzetüket. Rá
mutatnak egymás hibáira és kere
sik azok kiküszöbölést módját. Az 
egymással való törődés egyik ered
ményeként mutatkozik meg az is, 
hogy e félévben még senkisem 
hiányzott igazolatlanul. „Az igazi 
barátság"-ról tartott tematikus 
gyűlésük igen eredményes volt, 
amely után még szorosabbá, bará
tibbá vált a kollektíva. 

Ezeknek az eredményeknek el
érésében nagy szerepe van Márki 
Zoltánnak, az alapszervezet DISZ-
titkárának. A tanulásban, feladatai, 
elkészítésében példát mutat a hall
gatóknak és az évfolyam egyik leg
eredményesebben, dolgozó DISZ-
i^ezetője. Az ő példája is meggyőző 
érv arra, hogy ahol jó a DISZ-
alapszervezet. ott jó a kollektív 
szellem és eredményes a politikai 
és a tanulmányi munka is. 

Dicséret illeti meg Sz. Török Ist
vánt is, akit most választottak be 
a Haladás elnökségébe, aktív spor
toló és tanulmányi munkájában is 
példás. Neki is nagy szerepe van 
az eredmények elérésében. 

A G 208-as alapszervezet példa
ként áll egyetemünk alapszerveze
tei előtt. Biztosak vagyunk abban, 
hogy a vizsgaidőszak alatt is jó 
munkájukkal bizonyítják, pártnnlz-
hoz, népünkhöz váló hűségüket. 
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VIZSGÁK ELŐTT — 
AZ ELSŐÉVES BÁNYÁSZOKNÁL 

Csendes, de népes 
tanulóköri helyiség
ben találtuk az első
éves bányászhallgató
kat. A rajzolák mel
lett, sokan tanultak — 
főként matematikát és 
ábrázolót. Mint ké
sőbb megtudtuk, eddi
gi munkájuk alapján 
sok hallgatót — mivel 
a vizsgárabocsátáshoz 
szükséges megfelelő 
pontszámot nem tud
ták elérni — pötzárt-
helyi írásra kötelez
ték. Ez a tény sokak
ban rettegést váltott 
ki — mondván, mi jö
het ezek után? Milye
nek lesznek a vizsgák, 
ha ilyen gyengén sze
repeltek évközben? A 
választ maguk a hall
gatók adták meg: az 
elkövetkezendő idő
ben és a vizsgaidő
szakban még többet 
kell tanulni, felszá
molva minden lazasá
got és fegyelmezet
lenséget. 

A B 103-as 
tanulócsoportban 

matematikából 1, áb
rázolóból 2 hallgató
nak kell pótzárthelyit 
írnia sikeresen ahhoz, 
hogy eleget tegyen a 
vizsgárabocsátás fel
tételeinek. Az ábrázo
lósok között van Csa
pó Károly, aki a kö
vetkezőkben látja ne
hézségeinek, gyenge 
előmenetelének okát. 

— Komáromban vé
geztem el az általános 
gimnáziumot, s bár 
tanultam ábrázolót, 
mégsem tudtam meg
felelő eredményt itt 
felmutatni. Ennek 
részben az az oka, 
hogy még mindig 
nagyrészt mechaniku
san kezelem a felada
tokat, nerrf látom tér
ben a problémákat. 

Másrészt talán jobban 
bíztam középiskolás 
tudásomban, mint 
szabad lett volna. így 
most pótzárthelyit kell 
írnom. Igyekszem mi
nél több feladatot 
megoldani és az anya
got elsajátítani. 

A B 103-as tanuló
kör hallgatói nincse
nek magukra hagyva, 
segítik őket a másod
évesek is. Bácsfalvi 
Viktor másodéves bá-
nyászhallgató jelenté
keny időt tölt az el
sőévesek között és 
kérdéseikre készsége
sen ad választ. Példá
ját kövessék a többi 
másodévesek is! 

A B 104-es 
tanulócsoportban 

még többen vannak 
olyanok, akiknek nem 
sikerült kellő pont
számot elérniök a 
zárthelyiből. így ma
tematikából öten, áb-
írnak pótzárthelyit, 
rázolóból pedig hatan 
Szoják Zoltán elvtárs, 
a tanulókör DISZ-
títkára a nagyszámú 
gyenge eredményt an
nak tulajdonítja,, hogy 
sokan nem kielégítő 
képzettséggel jöttek 
egyetemünkre, s ezek
nek még többet kel
lett volna foglalkoz
niuk az anyaggal. 
Kétségtelenül, az első 
pár hetes tanulási láz 
után kezdett hunyo
rogni a tanulás para
zsa. Sokan azt hitték, 
hogy ők már tudják 
azt, amiről az előadá
sokon szó van. Bizo
nyos mértékig erőt 
vett egyeseken a ké-
nyelmeskedés, az erők 
túlbecsülésének érze
te. S ennek eredmé
nye megmutatkozik az 
évközi munkában. 
Most, miután tudó-. 

mást szereztek arról, 
hogy milyen feltételek 
mellett mehetnek vizs
gára, igyekeznek be
hozni a lemaradást, s 
még mindig nem késő 
ez, ha becsülettel, 
minden erővel mun
kához látnak. 

— Évfolyamunkon 
különböző hangok hal
latszottak a vizsgák
ról — mondja Szoják 
elvtárs. — Voltak, 
akik felsőéves bará
taiktól szerzett érte
sülések alapján elré-
mesztő képet alkottak 
maguknak, mások vi
szont lebecsülték a 
vizsgák komolyságát. 
Az ilyen nézetek ke
veredése után most 
már igazán nehéz el
képzelni, hogy, s mint 
lesz a vizsgán? Az ed
digiek alapján azt 
érezzük, hogy az ered
ményesség érdekében 
fokozott mértékben 
kell tanulnunk. Re
méljük, hogy az ilyen 
elképzelések nyomán 
nem fogunk csalódni 
és sikerül eredmény
nyel vizsgáznunk. 

Igen. Az első vizs
gát minden hallgató 
szívszorongva várja — 
vajon mi történik? S 
amikor túl vannak 
rajta, akkor tudják 
csak megítélni, meny
nyire voltak reálisak 
azok a vélemények, 
amelyeket eddig hal
lottak. Annyit mái is 
éreznek, hogy jó fel
készülés nilkül nem 
állhatják 'meg helyü
ket, viszont az áldo
zatkész tanulás meg
hozza a várt ered
ményt. Készüljenek 
elsőéves hallgatóink 
ilyen gondolatokkal 
vizsgáikra, melyekhez 
sok sikert kívánunk. 

Ifj. Tornyos Ferenc 

EGYETEMI HÍREK 
A tanévnyitó rendelettel kapcso

latban a Rektori Tanács az alábbi 
határozatot hozta: 

Az utolsó tanítási nap 1955. decem
ber 21. Elővizsgákat december 23-ig 
lehet tartani. Az első vizsgák idő
pontja december 29. A tanulmányi 
szünet 1956. január 22-től február 
l-ig tart. 

November 30-án a III. sz. előadó 
teremben az egyetemi oktatósze
mélyzet részére a „DISZ nevelő
munkája az egyetemeken, a knltúr-
és sportmunka nevelőszerepe" cí
men nevelői ankét volt. Az ankét be
számolóját Keszler József a DISZ vb. 
titkára tartotta, aki igen alaposan és 
részletesen foglalkozott a DISZ ne
velő szerepével, valamint az egye
temi sport- és kultúrmunka problé
máival. Schandl Vilmosné a Testne
velési tanszék vezetője színes és ér
dekes hozzászólásában behatóan fog
lalkozott az egyetemi sport- és kul-
túrmunkával kapcsolatos kérdések
kel. A tanári kar részéről többen 
hozzászóltak a felvetett kérdésekhez. 
A DISZ városi vb. részéről Németh 
László titkár jelent meg, aki szintén 
felszólalt. 

* 
A DISZ VB és a Szakszervezeti 

Bizottság a Hangos Híradó korsze
rűsítése és műsorszerkesztése te
rén végzett kiváló munkájuk elis
meréseként Molnár Jenő, Zsirkó 
Imre, Berzsenyi Béla, Galvács 
László, Kázsmér László, Veress 
Sándor, Oláh Péter, Szabó Imre, 
Vida András, Petrich Ilona, Kál
mán Lajos és Matyasovszki Mik
lós elvtársakat írásbeli dicséret
ben és könyvjutalomban részesí
tette. 

December 3-án este a RMNME 
központi kultúregyüttese mintaszerű 
rendezésű és nagysikerű kulturos 
estet tartott, melyen az aktív kul-
túrmunkásokon és művészeti veze
tőkön kívül megjelent az egyetem 
vezetősége is. 

December 4-én este az egyetemi 
párt vb., DISZ vb. és a Szakszerve
zeti B Miskolc város felszabadulásá
nak 11. évfordulója alkalmából a 
koreai hallgatók részére fogadást 
rendezett. A vidám hangulatú est 
az igazi barátság légkörében zajlott 
le. 



Jó vizsgaeredményekkel bizonyítsuk pártunkhoz, népünkhöz való hűségünket I 

DISZ-ÉLET 

Optimista visagahungttlaiot 
a% alapszervezetekben l 

DlSZ-szervezeteiok nagyaktíva ülést tartottak 

A „Honvédelmi ismeretek" 
télévi értékelése előtt 

December 8-án az I-cs számú elő
adóteremben a DISZ VB nagyak-
liva ülésre hívta össze egyetemünk 
összes DISZ-vezetőit, hogy megtár
gyalja velük a vizsgaidőszak és a 
tankönyvesére legfontosabb leiada
tait. 

A nagyakt íva ülésen megjelent 
dr. Petrií;li Géza, a Gépészmérnöki 
K a r dékánja, dr. Horváth Zoltán, a 
Kohómérnöki Kar dékánja és 
Aiilasovszisy Béla, a Bányamérnölu 
K a r dékánheiyet tese. 

Készlet- jozsci elvtárs, a DISZ 
VB ti lkára üdvözölte a megjelen
teket és ismertet te az előttünk álló 
légion tosabb feladatokat. Többek 
között a következődet mondotta: 

„Amikor egyetemünk és DISZ-
NX.L.1 vezetünk nagy feladat előtt ali, 
susüicséfeB DISZ-vezeíóin;v egységes 
aka ra ta , határozóit. hozzaiJUsa, 
marxis, cél tudatos munkája . Nagy 
feladat szamunkra a vizsgaidószaiv 
i.rcdménycs.scgcneK és az új tag-
könyvcscie lebonyolításának biztu-
suasa . E két le iadat összekapcso
lásán keresetül e l kell e m u n k , hogy 
az új DISZ-lagkönyvck kiadása 
meg jobban növelje hallgatóink le -
lelösségét munká juk i ránt és jobb 
vizsgaeredményeket érjenek cl. 

A vizsgaidőszak fű politikai cél
kitűzése, hogy minél több jó 
vizsgaeredménnyel és minél ke
vesebb utóvizsgával zár juk a 

fékévet. 
Bár a DISZ VB vizsgaidőszakra 

vonatkozó határozata minden ezzel 
kapcsolatos feladatot egyértelműen 
meghatároz, mégis fontos néhány 
alapvető feladat kiemelése, részle
tesebb megbeszélése. 

Hallgatóink most féléves munká 
jukról adnak számot, nálunk ez az 
aratás , most válik el, hogy meny
nyire volt te rmékeny féléves mun
kánk. Az eredmények igazolják ok

tatóink, hallgatóink, párt- és DISZ-
vezetőink jó, vagy kevésbé jó mun
káját. 

A vizsgaidőszak eredményességé
nek több feltétele van. Ezek közül 
szeretnék néhányat kiemelni és 
aláhúzni. 

Nagyon fontos alapszervezeteink
ben az 

optimista vizsífahangulat kiala
kí tása. 

Van-e reális alania a vizsgákkal 
kapcsolatos opt imizmusnak? Egy
ér te lműen válaszolhatunk erre , 
hopv van! Bizonyítják ezt a követ
kezők: 

Sokkal kedvezőbb politikai lég
körben végeztük e félévi m u n k á n 
kat. Hallgatóink nagy többségének 
a politikai kérdésekhez, a munká 
hoz való hozzáállása kedvezőbb, 
nagyobb hallgatóink önbizalma, jó 
a munkás-parasz t , szakérettségis 
hallgatóink hancu la la és irányító 
S7~repük egyre inkább előtérbe ke
rül. 

Jobb volt a félévben a tanulmá
nyi fegyelem. A szeptemberi vi
szonylag magas hiányzás! százalé
kok október és november hónap
ban lecsökkentek és jHenlcg is 2 
százalék körül mozopnak. Többet 
és a laposabban tanul tak hal lgató
ink e félévben, jobbén kihasznál
ták az idejüket, lá togatot tabbak vol
tak a tanulócsoportok az esti órák
ban is. jobbak a zárthelyi e redmé
nyek. Igen kedvező az a tény, hoey 
pl. I. éves szakérettségis hal lgató
ink zárthelvi eredményeinek á l lasa 
nem marad el az összáfiagtól, sőt 
néhol meg is haladja azt. 

Nőtt DlSZ-vezetőink felelőssége, 
önállósága, elvi szilárdsága. Erő
södlek DISZ-szervczeteink. az a lap
szervi kollektívák, amelyek egysé
ges, határozott aka ra t a biztosíték 
a nagy feladatok megoldására. 

A Jó vizsgaeredmények politikai állásfoglalást 
ts jelentenek 

Mindezek alapot adnak a r ra , 
hogy optimista hangulat ta l indul
junk a vizsgák elé. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nincs szükség 
igen komoly erőfeszítésekre. A fél
évi eredményeink mellett igen ko
moly hibákat is e lkövet tünk. Hall
gatóink jelentős része nem végezte 
folyamatosan munkájá t , nem hasz
nál ta ki helyesen a rendelkezésére 
álló időt. Voltak különböző fegyel
mezetlenségek is, egyes évfolyamo
kon a sok határ idős feladat is meg
nehezítette a folyamatos munká t . 
Az eredményes vizsgák é rdekében 
igen fontos DISZ-vezetőink politi
kai nevelőmunkája, pé ldamuta tása , 
agitációja. Minden hallgatónk érez
ze át és annak a tuda tában dolgoz
zon, hogy 

a jó vizsgaeredmények politikai 
állásfoglalást is jelentenek. 

A vizsgaeredményeken keresztül is 
bebizonyíthatják hallgatóink osztá
lyukhoz, pár tunkhoz, népünkhöz 
való hűségüket. Igen fontos az, 
hogy minden hal lgató érezze át fe
lelősségét a saját munká jáva l szem
ben és 

a kollektíva érezzen felelőssé
get az egyének munkájáér t . 

A mi egyetemünknek ezt a hagyo
mányá t újjá kell éleszteni, illetőleg 
tovább erősíteni a vizsgaidőszak 
folyamán. 

DISZ-szervezeteink leglényege
sebb feladata a gyengébb ered
ményt elért munkás-paraszt, 
szakérettségis hallgatóink poli

tikai, tanulmányi segítése. 
Alapszervezeteink feladata, hogy 
az említet t e lvtársakhoz személyi

leg biztosí tsanak segítséget a vizs
gaidőszak t a r t ama alatt . 

Nagyon nagy szerepet • töltenek 
be a vizsgaeredmények fokozása 
terén a vizsgák utáni alapszervi ki
értékelések. Az elmúlt félév tapasz
talatai azt bizonyítják, hogy a sok 
utóvizsga és gyenge vizsgaeredmé
nyek okai abban is keresendők, 
hogy alapszervezeteink vezetőségei 
nem ta r to t ták fontosnak a k iér té
kelések megtar tásá t . így szétfolyt 
az alapszervek munkája , 

nem tudták érvényrejuttatni a 
kollektíva nevelőhatását az 

egyének munká jában . 
Nagyon fontos a kollektíva egysé
ge, együttes fellépése, a vizsgaidő
szakkal kapcsolatos minden politi
kai és tanulmányi kérdésben és 
nem lehet mindegy- a 

kollektíva számára, hogy ki 
hogyan vizsgázik. 

A tanulás helye elsősorban a ta
nulócsoport. I t t biztosí thatók azok 
a feltételek, amelyet oktatóink, 
tanszékeink nvúj tanak a vizsgára 
való felkészülés folyamán. Ahhoz 

azonban, hogy tanulócsoport ja inkban 
hallgatóink jól érezzék magukat , 
e redményes munká t tudjanak vé
gezni, feltétlenül biztosítani kell a 
csendet. Alapszervezetünk DISZ-
vezetőinek egyik legfontosabb fel
adata , hogy 

a nap esrész t a r t ama alatt , min
den eszközzel biztosítsák a ta

nulócsoportokban a csendet. 
A vizsgaidőszakra való felkészülést 
most kell elkezdeni és a közeli na
pokban biztosítani kell azokat a 
feltételeket, amelyek a vizsgaidő
szak körü lményeinek megfelelnek. 

Hajtsuk végre a DISZ VB. határozatát 
Gondoskodjanak DISZ-vezetőink 

arról, hogy 
hallgatóink helyesen osszák be 
és használják ki az idejüket. 

Nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy 
hallgatóink megszerezzék a vizs-
gárabocsátás feltételét, ezzel a vizs
gaidőszak elején az utóvizsgák nagy 
részét meg tudjuk előzni. Nagyon 
lényeges, különösen a vizsgaidő
szakban, hogy hallgatóink jól hasz
nál ják ki az idejüket. Gondoskod
janak alapszerveink arról , hogy 
délelőtt és délután fegyelmezett 
tanulás folyjon, este pedig külön
böző csoportos megbeszéléseket, i s 

métléseket , v i táka t folytassanak az 
anyaggal kapcsolatban. 

A félévi feladataink végrehaj tá
sának tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy azok megoldásának hatásfoka, 
elsősorban DISZ-vezetőink hozzá
állásán, határozot tságán, alapossá
gán, pé ldamuta tásán múlik. Alap
vetően fontos ez. A vizsgaidőszak 
t a r t ama alat t fokozottan elvárjuk 
DISZ-vezetöinktől, hogy 

legyenek gazdái alapszerveze
teiknek és maradéktalanul hajt
sák végre a DISZ VB. vizsga
időszakra vonatkozó határoza

tát. 

A DISZ VB. határozata rögzíti 
azokat a feladatokat, amelyeket 
feltétlenül végre kell haj tani a 
vizsgaidőszak sikere érdekében, 
hogy a Rákosi Egyetem hallgatói
hoz, DISZ-szervezeteihez méltó 
munká t végezzünk és ennek meg
felelő eredményeket ér jünk el." 

Ezekután ismertet te a DISZ VB. 
vizsgaidőszakra vonatkozó ha tá ro
zatát, majd hozzászólások követ
keztek. 

Elsőnek dr. Horváth Zoltán, a 
Kohőmérnöki Kar dékánja szólalt 
fel és kijelentette, hogy a ha t á ro 
zattal, a DISZ célkitűzéseivel egyet
ér t és az oktatók támogatni fogják 
annak végrehajtását . Felhívta 
DISZ-szervezeteink figyelmét, hogy 
nyújtsanak fokozott segítséget a b 
ban, hogy lehetőleg minden hal lga
tónk eleget tegyen a vizsgára bo
csátás feltételeinek. 

DISZ-vezetőink 
mutassanak példát 
Ezután dr. Petrich Géza, a Gé

pészmérnöki K a r dékánja szólalt 
fel. . Kifejtette, hogy örül DISZ-
szervezeteink kezdeményezésének, 
amely nagymér tékben támogatja 
oktatóink munkájá t . DISZ-szerve
zeteink munkája nélkül — mon
dotta — oktatóink jó nevelőmun
kája elképzelhetetlen. Hangsúlyoz
ta, hogy legfontosabb feladatunk a 
pár t KV. ha tároza ta inak végreha j 
tása és megállapítot ta , hogy a 
DISZ VB határoza ta ennek a szel
lemében készült. Majd a DISZ-
vezetők munká jának jelentőségéről 
beszélt és megállapította, hogy 

a DISZ-vezctők példamutatása 
a jó munka alapja. 

Ezután sok hasznos tanácsot és ta
pasztalatot mondot t el a nagyakt i -
vának, amelyet DISZ-vezetőink 
munká jukban hasznosítani fognak. 

Milasovszky Béla, a Bányamér 
nöki Kar dékánhelyet tese saját 
életéről beszélt. Elmondotta, hogy 
amikor ő Sopronban tanul t , nem 
voltak tanulókörök, nem voltak 
fűtött helyiségek és igen nagy prob
lémát okozott a vizsgára való fel
készülés. Kifejtette, hogy hal lga
tó inknak jó munkáva l kell bebizo
nyítani azt. hogy ér tékel ik és meg
becsülik azt a sok áldozatot, ame
lyet népünk biztosított zavar ta lan 
tanulás i lehetőségeik megte remté
sére. Ezekután DISZ-vezetőink szó
lal tak fel és e lmondták problémái
kat, vé leményüket az ismerte te t t 
feladatokkal kapcsolatban. 

Németh László elvtárs , a városi 
DISZ VB. t i tká ra elmondotta azt, 
hogy mit vá r Miskolc ifjúsága az 
egyetemi hallgatóktól. Felhívta a 
figyelmet a ha tározat ma radék t a 
lan végrehaj tására . 

A hozzászólások u tán Nagy Ist
ván e lvtárs , a DISZ VB. szervező
t i tkára ismerte t te az új DISZ tag
könyvcserével kapcsolatos felada
tokat, ennek politikai előkészítését 
és technikai lebonyolítását. 

Keszler József e lv társ választ 
adott a felvetett kérdésekre , össze
foglalta a legfontosabb feladatokat 
és hangsúlyozta, hogy minden fel
tétele megvan annak, hogy ez a 
félév tanulmányi e redmények szem
pontjából is a fordulat éve legyen. 
A nagyakt íva ülés hangula ta . 
DISZ-vezetőink állásfoglalása, egyik 
biztosíték a r ra . hogy ezt a félévet 
jobb vizsgaeredményekkel zárjuk. 

— szerk. — 

Ml EGYETEMÜNK 
A TE LAPOD! 
IRD, OLVASD, 

A folyó félévben több cikk fog
lalkozott m á r „A Mi Egyetemünk" 
hasabjam a ..Honvédelmi ismere
ték" tanulásának problémáival , 
egyetemünk ifjúságának e tárgy 
iránt tanúsított viszonyával. Az 
eddigi cikkekben főképpen azok
kal a jelenségekkel foglalkoztunk, 
amelyek károsan befolyásolták 
hal lgatóinkat abban, hogy e tárgy
ból jobb eredményeket ér jenek ei. 

Jelen cikkben szeretnék össze
hasonlítást tenni azon a téren, 
hogy miképpen alakult hallgatóin:-; 
aktivitása, szorgalma a félév be
fejezése előtt az előző idöszakh.iz 
viszonyítva. 

ö r ö m m e l ál lapí tható meg, hogy 
az utóbbi időben egyre koA'esebb 
zavaró tényező mutatkozik a 
„Honvédelmi isme-etek" tanulásá
val kapcsolatban. Hallgatóink túl
nyomó többsége pontosan rész:-
tesz a foglalkozásokon, azokon fe
gyelmezetten viselkedik, s iuyek-
szik pótolni a korábban mulasz
tot takat . 

Szemléltetően muta t ja ezt a 
tényt az amúgy sem magas hiány-
zási százalék folyamatos csökke
nése, mely a félév folyamán az 
f lábbiak szerint a lakul t : 

Ebből 
Hiányzás: igazolatlan: 

Szept.: 4.(S"'0 0.07% 
Okt.: I.9*/« 0 ! "'„ 
Nov.: 1.9% 0.04% 
A hiányzások eredményei H/< 

muta t ják , hogy ifjúságunk fegyel
mezetten, pontosan és szorgalma
san vesz részt a foglalkozásokon. 

Mutatkozik j avu lás a tanszék 
segítségét jelentő könyvtár és kon
zultációs szolgálat igénybevétele 
terén is, ez azonban még korán t 

sem kielégítő. A könyvtár és kon
zultáció látogatás egyedül decem
ber hónapban é r te el azt a szám
szerű eredményt , melyet joggal 
feltételezhetnénk más hónapokban 
is. 

A katonai tanszék — a hallgatók 
kérésére — lehetőséget nyúj tot t 
arra , hogy — tekintettel az első 
negyedévi zárthelyi átlagon alul! 
eredményeire — hallgatóink javí tó 
zárthelyit í rhassanak. E javí tó 
zárthelyik iránt nagy volt az ér
deklődé-;, amit bizonyít, hogy kn. 
200 hallgató készítette el újra uz 
első negyedévi anyagból a meg
adott feladatot. 

Többségük igen alaposan, le lki
ismeretesen (elkészült, s ennek bi-
zanyára látni fogják jótékony ha
tását a f'.Vlévi gyakorlati jegyük 

magMSMbb osztályzatában. 
Hallgatóink tanulmányi munká

ja a félévi zárthelyik előtt tovább 
javult . Igen komoly érdeklődést . 
tanúsí tot tak a III. és IV. éves gé
pészek, s a jelek ar ra engednek 
következtetni , hogy e két évfo
lyam, mely az első negyedévi 
gyenge eredményt ért el, behoz/M 
lemaradását , s felzárkózik az egye
temi állaghoz. 

Szeretnénk, hu ifjúságunk most 
inusltott lendülete, munkakedve 

nem törne meg a következő félév 
kezdetén, hanem a félév megindu
lásától kezdve a vizsgáig egyenle
tes maradna. így bizonyára olyan 
eredményekről számolhatnánk be 
pá r tunknak , dolgn^-í népP"Vr«e'<. 
amely méltó a Rákosi Mátyás 
Nehézipari Műszaki Egyetem hír
nevéhez. 

Katonai Tanszék. 

A műszaki csoport munkájáról 

TERJESZD! 

EGYETEMÜNK ha t a lmas fejlő
désen ment keresztül az elmúlt 
1—2 év alatt . Éppen ezért nftfy 
feladat háru l a műszaki csoport 
dolgozóira: a karban ta r tás , a fű
tés teljes appará tusának üzemel
tetése és biztosítása terén. A m ű 
szaki csoport élén már ezen pz 
egyetemen végzett — Csernyi Jó
zsef mérnök áll. Csak mi tudjuk, 
s azok a vezető elvtársak, akik ér
tékelik a műszaki csoport m u n 
káját, hogy milyen nagy feledat 
hárul Csernyi e lv társra . Ő ezt a 
fe ladatá t a legnagyobb erőfeszí
tésed á r á n igyekszik elvégezni. 
V a n n a k azonban esetek, amikor 
ideges, s i lyenkor a kapkodás 
helytelen módszeréhez nyúl, ami 
néha megbosszulja magát . Több 
nyugodtsággal és körül tekintéssel 
még nagyobb eredményeket tud
na és tud is elérni Csernyi elvtárs. 
Többet kell foglalkoznia a szak
emberekkel és bizalommal kell 
lenni i rántuk. V a n n a k jó szakem
berek az egyetem műszaki cso
port jában, min t Szabó e lvtárs a 
lakatosműhely vezetője és Lengyel 
elvtárs, az elektromos részleg mű
vezetője. A jó szakemberek véle
ményét ki kell kérni , akkor a meg
lévő h ibáka t h a m a r a b b ki tudjuk 

'"'szöbölni és a műszaki csoport
ról nem úgy fognak nvilatkozni, 
í r 1 " ' -"•' íap-nt fH1<Jjérfll"i 

FONTOS AZ. ha ' megkezdünk 
egy javítást , azt rendesen fejez
zük is be. ne félmunkát csinál
junk. Szabó e lv tá rs e r r e fordítson 
nagyobb figyelmet. Meg kel] ér
tetni a dolgozókkal, hogy a fíf*-
tésért kötelességteljes munkát kö
vetel az egyetem vezetősége. Sok 
dolgozónk ismeri a jogokat és a 
segélyezési ügyeket, azonban meg
feledkezik kötelességének teljesí
téseiéi. Ezekkel a dolgozókkal 
löbbet kell foflpikoznunk, taní ta
ni, nevelni kell őket. 

A FIATAL szak- és segédmun
kásainkkal meg kell szeret tetni 
munkakörüke t , nevelni kell őket a 
.kötelességtudásra és a munkához 
való kommunis ta viszonyra. A mű 

szaki csoport azokkal a szakembe
rekkel , akik jelenleg a csoportnál 
dolgoznak, esek akkor tudja meg
oldani az előtte álló feladatokat, 
ha nem tűr jük senkitől a hanyag, 
felelőtlen munká t . Műhelyéi-teke -
léten, egyéni beszélgetéseken fel 
kell hívni a figyelmet a r ra a dol
gozóra, aki hanyag és felelőtlen 
munká t végez, de meg kell dicsér
ni és oéldakéoül állítani a dolgo
zók elé azt, aki a m u n k á j á t be
csületesen elvégzi. Ne a kiabálás 
•'••& ká romkodás legyen a nevelés 
módszere, min t pl. Sándor e lvtárs 
teszi a lakatos részlegnél, hanem 
nevelőén bí rá l juk a hiba elkö- o-
tőjét, mu tas suk meg a hiba kijaví
t ásának módiát . Helyesen foglal
kozott Cserlwlmi e lv társ Kucselatn 

elvtársnővel , Az okos szó, a ba rá 

ti segítés e redményeképpen Ku-
cselata e lvtársnő munká jában ja
vulás taposztalhaló. Különösen a 
kommunis ta dolgozó elvtársak já r 
janak elől jó és példamutató m u n 
kával. Ez kötelességük i& m i n t 
pár t tagoknak. 

NÁLUNK az elektromos részleg
nél muta tkoznak ugyan eredmé
nyek, de vannak még hibák is.-
Egy-két m u n k a t á r s nem veszi ko
molyan feladatát, ez anná l is in
k á b b súlyos hiba, mivel az elek
tromosságra mindenhol szükség; 
van. (Tanszékek, tankörök, labora
tór iumok, irodák, lakások.) Nagy 
figyelmet és óvatosságot kövc'el 
meg mindenkitől ez a munkakör . 
Ha n e m pihenten és tiszta fejjel 
dolgozunk, könnyen okozhatunk 
balesetet magunknak é s ember t á r 
s u n k n a k . Lengyel e lvtársnak ke
ményen kell bírálni a h á n y a s és 
nemtörődöm dolgozók munkájá t . 
A csoportértekezleteket minden 
hónapban mee kell ta r tani és Ott 
feltárni a hiányosságokat, hogy 
ugyanazokat a h ibáka t mégegyszer 
senki ne kövesse el. 

HOGY A MŰSZAKI csoporS 
munká ja megjavuljon, komoly se
gítséget kell nyúj tani minden ve
zetőnek, dolgozóinknak, hanga
tóinknak. Fel tét lenül szükséges^ 
hogy minden kis hibát azonnal je
lentsenek. A jelentéseket időben 
jut tassák el a kiielölt helvre. Nem 
úgy, min t pl. lakatos e lvtárs, a 
gondnoki csonort vezetője, aki ösz-
sze-ryűiti a hibajelentéseket és au> 
kor küldi el. amikor az általunk: 
megtudot t h ibákat m á r kijavítot
tuk. Az ilyen segítse? lejáratása n 
műszaki csoportnak. Ml. a műszaki 
csonort dolgozói és vezetője, nem 
leiáratni aka r iuk csoportunkat, 
h a n e m felemelni a r ra a nívóra, 
amelvre azt egyetemünk fejlődése 
megkívánja. 

Bánkuti Gyula 
technikus. 

FELHÍVÁS! 
A BM borsodmegyei főosztálya közli a 

miskolci érvényességű Ideiglenes bejelentke
zésekkel kapcsolatban, hogy: 

1. Ideiglenes bejelentkezési engedély mee-
hosszabbítása végett ' a miskolci városi "'•£-
tálv személyigazolváuv alosztályához (Mis
kolc. Rudas László 11 10. 1 tffl.l csak :i 
napnál a bejelentkezés leiárta előtt lehet 
fordulni a folyamatos ügyintézés érdekében. 

2. nem felel meg a valóságnak ellenséges 
elemek azon híresztelése, hogy tekintet nél
kül arra. hogy az Ideiglenes tartózkodási 
engedély érvénve 1955. december 31-ig ví"ty 
ezutánl időpontban leiár. az ideiglenesen be
lelentett személveknek Miskolc teriiletét el 
kell hagyni. Minden IdelMenes betelenfke-
zési engedéllyel rendelkező három nappal a 
felárat előtt fordulion ilMékes szervhez 
személyesen, ahol az engedély meghosszab
bítása, vagv me«r nem hosszabbítása ügyé
ben esc+enkint döntenek. 

3. a letelepedési engedélyek kiadása az 
ideiglenes beielentkezésl engedélvek meg
adásától, vagy visszavonásától függetlenül 
történik. 

BM. borsod-abaui-zeinplcnmegvei 
főosztálya vezetője rendőri helyettese, 
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Néhány szó a diploma védésről 

Néhány nap mutva lebontottak ... 
ívek óla várjuk mindnyájan, hogy 
dísztelen (külsejű épületeink végre 
új ruhába öltözzenek A diákszálló
ink homlokzatai — a Pártbizottság 
támogatásával — hosszú huza-vona 
után elkészüllek. Megkezdődtek EZ 
„A" épületcsoport homlokzatburkoló 
munkái is, de nagy meglepetéssel 
látta a hallgatóság, hogy amint a 
munkák megkezdődtek, az elvégzőn 
lábazatot néhány nap múlva lebon
tották. Bosszúság ez mindnyájunk
nak, de különösen érthetetlen azok 
előtt, a-kik nem ismerik ennek a 
körülménynek kulisszatitkait. Fal
lebbentem a fátylat, tudja meg min
denki, hogy nem valami rejtélyes 
körülmény játszott itt közre, hanem 
csupán rosszul elvégzett munkát 
kellett időben leállítani, s a nagyobb 
hibák elkerülése végett újra elké-

Lóg a csomag, 
a diákszállók ablakaiban, de a 
múlt tapasztalataiból tudom, hogy 
amint a disznóölések megkezdőd
nek, ezek a csomagok és kosarak 
megszaporodnak. Van olyan diák
szoba ablak, amelyikből 8—8 cso
mag lóg spárgán, hirdetve, hogy 
az éhes diákgyomor nem murai] 
éhes, Jó hazaival pótolják a men
zakoszt hiányosságait. Minden di
ákszállóban egy helyiség szolgálja 
majd az élelmiszercsomagok meg
felelő tárolását, azonban a 100.000 
forintot meghaladó költség — H 
szükséges jégszekrényekre — ez 
évben biztosítható nem volt, azért 
nem tehet a kérdést még megol
dani. Remélhetőleg több részben, 
a szekrényeket beszerezhetjük, de 

szíttetni. Sajnos, kényszerű megal
kuvás folytán, a munkák egy része 
nem ikészült olyan kivitelben, mint 
amilyen az egyetem nívójának meg
felelően elvárható lett volna, ezért 
kellett jelen esetben a munka kez
detén felemelni szavunkat és rábír
ni úgy az Építőipari Vállalatot, mind 
a Kőfaragó Vállalatot, hogy szaksze
rű munkát végezzenek. Erre köte
lez mindnyájunkat nemcsak a terv-
fegyelem betartása, hanem az is, 
hogy legnagyobb kulturális létesít
ményünk olyan köntösben készüljön 
el, ahogy azt a tervezők megtervez
ték és ahogy a vonatkozó rendeletei 
előírják. Röviden: rossz munka ké
szült. Ennek tanúságait le kell von
nia a vállalatoknak; a bontás és 
felépítés költségét magukra is vál
lalták, elismerve hibájukat. 

lóg a táska 
ezen felül reméljük, a menzák ét
keztetésének minősége is annyira 
megjavul, hogy nem lesz szükség a 
sok hazai csomagra és azoknak az 
ablakokban való, nagyon díszte
len képet mutató, tárolására. Van, 
akinek tetszik a sok „téli" csomag, 
azonban én bevallom őszintén, 
nekem nem tetszik, én nem ..bo
hémséget" látok abban. Az egye
tem fegyelme és rendje megköve
teli, hogy ezt a bohímségnek ne
vezett „speizot" minél előbb meg
szüntessük. Kérem ehhez az akci
ómhoz a hallgatóság messzemenő 
támogatását. 

„Hervad már 
ligetünk.. ." 
Sajnos, csak a köl

tő szerint. Egyelire 
nagyon kevés még az 
Egyetemváros közel 1 
négyzetkilométer te
rületén a fa és a bo
kor, mely levelét hul
latja, örömmel jelen
tem, hogy az országos 
fásítási akció kereté
ben több. mint 70.0^0 
csemetét kaptunk díj
mentesen ezévben és a 
sok kiásott gödör n^m 
a sétálgatok elbukta-
tását célozza, hanem 
azokba még ez évben 
fákat ültetünk. Meg
kezdettük az Egyetem

város hatnlpias teni-
1 étének sövénnyel va
ló bekerítését is. Há
rom km. hosszban a 
sövényt elültettük. 

A Budapesti Várós-
ónítési Iroda elkészí
tette az Egyetemváros 
télies parkosítási ter
vét. Annak költsésre 
közel 4 millió forintot 
tesz ki. Természete
sen a munkákat cwk 
több év alatt tudjuk 
megvalósítani, azon
ban, ha ilven ütem
ben folytatjuk a kér-
telítést és erdősítést, 
mint ahopy ez évben 
meekezdett.uk. úgy ró
ni én v van rá, ho?v 
néhány év múlva 
tényleg együtt mond-
h-'tiuk el a költővel: 
..Hervad már lisre-
tünk, díszei hullanak". 

— nél — 

Nem tudom Kedves Olvasó, hogy 
vettél-e már részt diplomaterv-
védési szertartáson és tisztában 
vagy-e azzal, hogy mily kérdései-; 
érhetik azt a szenvedő alanyt, kit 
sorsa a Bíráló Bizottság elé állított. 
Nem tudom, de feltételezem, hogy 
ily merészséget még nemigen kö
vettél el. s ezért, hogy vizsgáztatóid 
kérdései ne érjenek váratlanul, en
gedd meg. hogy közöljem Veled 
azok tapasztalatait, akik átélték 
már e nehéz pereeket. 

AZ ELSŐ ALAPVETŐ SZABÁLY 
— mellyel minden kellemetlen kez
désnek elejét lehet venni — az, 
hogy a dinlomatervet úgy kell el
készíteni, hogy a B. B. minden erő
feszítése ellenére se 'tudjon egy fi
karcnyi hibát se találni. 

A MÁSIK ÍGF.N FONTOS SZA
BÁLY — mellyel minden meglepe
tést el lehet kerülni — az, hogy is
merni kell azokat a kérdéseket, 
melyeket a B. B. a vizsgázó páci
ensnek feltehet. Nos mésnyuRtatás-
ként közlöm Veled, hoey a B'Yálók 
Bízottjára bármit kérdezhet Tőled, 
fíi""etlcnül attól, bn^v az össze^Ü"-
gésben var-e diplomaterveddel. 
vp<"v sem. Méfis miheztartás vé
gett 3J>t is kőVöm Veled, hegyezek 
a kérdései; eddisl tnnulmánvatddnl 
kane^'atban lesznek, s felölelik 
magukba az összes szak- és nem 
Szaktárgyak területet, érintve azo
kat a tárgyakat, melyeknek kénvi
selői a B. B,-ot alkotják. Hogy kik 
lesznek a B. B,-ban az a jövő titka, 
de valős'íníi, ho"v ugyanaz a Bi-
zi*>ttî <í forrja a Te disr'ertáeiódnt 
is elbírálni, amely az elődeidéi ís 
fp1''lyií«i»áft.a. Tr*v el lehetsz rá ké-
S'i"i'" he-'v Hőke'elés. Anyagv'zs-
e-''i;it. ^öchaní.ka, Gyártástechnoló
gia. fr,i"'*é«te'" ps csernyijeként Villa
mosgépek biztosan fog szerepelni a 

műsoron. A szaktárgyakon belül az 
alábbi tárgykörök a legkedvesebb 
közkézen forgó témák: 

HŐKEZELÉSBŐL: edzés, szöve
tek, anyagismeret, stb. 

ANYAGVIZSGÁLAT: kemény
ség, szilárdság, folyási határ, szakí
tást szilárdság, rugalmassági határ 
aeffiniálása, nyúlás, stb. 

MECHANIKÁBAN: húzástól 
kezdve a görbe rudak hajlításán 
keresztül a statikailag határozott 
és határozatlan szerkezetekig szin
te mindent kérdezhetnek. 

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ÉS 
KÉSZÜLÉKEKBŐL: bármi iránt 
érdeklődhetnek a SZERSZÁMGÉ
PEKHEZ hasonlóan, ahol szintén 
korlátlan lehetőség van a kíván-
csiskodásra. 

TŰRÉSEKBŐL: az illesztések 
körül nem szabad ingadozni. 

VILLAMOSGÉPEKBEN: motor-
megválasztás, asszinkronmotorok, 
nyomatékteljesítmény, fordulat
számgörbék, stb. szolgálhatnak kér
dések tárgyául. 

Kedves Olvasó, ugye egy kicsit 
borsódzik a hátad ezen tárgyaktól, 
melyek közül egyikkel-másikkal 
talán már végleg szakítottál. Nos, 
engedd meg. hogy ezek alapján el
áruljam a harmadik alapvető sza
bályt — mellyel az összes kérdé
sekre fogsz tudni válaszolni — át 
kell ismételned a fenti szaktantár
gyakat, melyekkel talán leginkább 
hadilábon állsz, s melyekre az élet
ben is talán nagyobb szükséged 
lesz. Nem mondom hogy. most, azt 
sem hogy a vizsgaidőszakban, de 
diplomaterved megvédéséig föltét
len szakíts erre időt, ha szívósan 
ellen akarsz állni a kívámtsi Bíráló 
Bizottság kérdéseinek. 

ELSŐ KLUB-EST 
Az Országos Bányászati és Kohá

szati Egyesület Egyetemi Csoportja 
december 6-án rendezte első klub
estjét az egyetemi klubhelyiségben. 
Az esten resztvettek a Kohómérnöki 
Kar professzorai teljes számban, a 
Kar oktatóinak nagy része, sokan 
feleségeikkel és közel száz bányász-
kohász hallgató. Ktís Ervin elnök 
üdvözlő szavai után mikrobarázdás 
hanglemezről felcsendültek Mas-
cagni: Parasztbecsület című operá

jának örökszép daliamai. Az opera 
elhangzása után baráti beszélgetés 
alakult ki, előkerült a kártya, a 
sakk, itt-ott vidám nótázás csendül'.. 
A leányhallgatók ügyes háziasszony
ként gondoskodtak a szendvicsek, 
feketekávé és sör felszolgálásáról. 10 
óra után a bányász és kohász him
nusz eléneklésével ért véget a jó!-
s; került összejövetel, emelyet a jö
vőben minden második hónapban 
hasonló klub-est fog követni. 
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\ z ebédlöt halk mormolás tölti 
be. melyet csak a kana.ak 

csörgése és itt-ott egy-egy illetlen 
szürcsölés élénkit. A csendes zsi-
bongásba egyszerre a Rákóczi in
duló kezdő akkordjai hasítanak be
le, majd elhalkul az induló, és — 
„a DISZ-bizottság Hangos Híradó
ja megkezdi ma déli adását" — 
hallatszik egy kellemes bariton. 

— Na végre — sóhaj lassz — 
még csak ez hiányzott... eddig 
olyan csend volt és most megint 
jönnek ezek az unalmas lemezeik-
kei... Van nekik 400 vacak leme
zük, folyton csak azt játszák... 

Ne légy igazságtalan kedves 
Hallgató, ne légy elfogult. Én el
hiszem, hogy a Te ízlésedet csak a 
legmagasabb művészi színvonal 
elégíti ki, vagy nagyon szereted a 
csendet, de vannak embere , s több
ségben vannak, akik kedvelik a 
zenét akkor is, ha az „csak" egy 
közismert operett-részlet és tudnak 
nevetni a tréfán akkor is, ha azt 
..csak'' a Hangos Híradó munkatár
sai tolmácsolják. 

Elvégre nemcsak kelkáposztával 
él az ember a menzán... 

Kedves Hallgató, talán máskép
pen nyilatkoznál, ha egy este va
csora után bejönnél a stúdióba és 
látnád, hogy milyen lelkes, oda
adó munka folyik, mennyi szépség, 
mennyi derű, de ugyanakkor meny
nyi nehézség, mennyi bosszúság 
kíséri ezt a munkát. 

Kedves Hallgató, most kézenfog
lak egy percre, gyere be velem, s 
most az egyszer idegennek nem ti
los a bemenet... 

Hallod? Szinte megcsap a dal
lam, a ritmus, ahogy becsukod 
magad mögött az ajtót. Vidám 
tánczene tölti be a szobát. Rádió
vétel. 

— Péter, hol fogtátok? 
Oláh Peti keze a rádió gombján, 

szeme a varázsszemet figyeli, úgy 
válaszol: 

— Valamelyik csehszlovák adó, 
— majd Molnár Jenőhöz fordul: — 
Jenci indíthatod a magnót. 

Jenci ujjai mozdulatlanul pihen
nek a fekete billentyűkön. Egy 
kattanás, egy billentyű lenyomó
dik, s a két tejfehér tárcsa forog
ni kezd. 

Kopogtatnak. 
— Szervusztok — lép be Kálmán 

Lajos. 
— Szervusz Lobi. 
Lobi leveti kabátját, zsebéből 

vastag paksamétát vesz elő. Az 
asztalra teregeti, rakosgatja, gon
dosan szortírozza a műsort. Tü-

A HANGSZÓRÓ MÖGÖTT 
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relmetlenül járkál, izgul, mintha 
legalábbis a Színművészeti Főisko
lán diplomatervére készülne, pe
dig csak egy Hangos Hiradó mű
sorról van szó. 

íg a szereplők próbálják a 
darabot, Zsirkó Imre és 

Molnár Jenci a dinamikus mikro
font köti be. Mikrofonpróba: egy... 
kettő... — Jenci lassan balra csa
varja a keverő hangerő-szabályozó
ját — három..., négy..., öt..., még 
adhatsz rá hangot — mondja Imre 
— úgy, most jó... 

Kattan a másik mikrofoncsator
na kapcsolója, s felvillan a p ins 
lámpa. Két mikrofonnal készül a 
felvétel. Figyelem: egy...—kettő... 
erős lesz a hang. A hang-szint ki
csit vedd mélyebbre, mert torzit... 
jó..., most jó... 

Figyelem vétel! — szól Jenci, és 
kigyull a figyelmeztető vörös fény. 
Egy másodpercnyi feszült csend. 
Imre mozdulatlanul ül a hangke
verő előtt, tekintete mégyegyszer 
végigsiklik a kapcsolók, szines lám
pák hosszú során. A hangerősség 
normális, a hangszín jó. Jeíl'.'t ujja 
a magnetofon fekete indító 
billentyűjére nehezedik. Egy kat
tanás és a sötét-piros mágneses 
szalag halk nesszel bújik át a kom-
binóltfej apró hengerei között. 

Imre bekapcsolja a jobboldali 
lemezjátszót, felcsendül a zene. 
Kezében a szöveggel Orosházi La
ci áll lesben a mikrofon előtt. Most 
lassan halkul a dal, s a hangkeve
rő a mikrofont kapcsolja. 

— Nevessünk — mondja be 
Orosházi Laci a műsor címét, majd 
Petrich Ilonka hajol a mikrofon 
fölé — a Hangos Hiradó vidám 
műsorát hallják. 

A próza és a zene kellemes har
móniáját rögziti a magnetofon. Im
re lassan leveszi a lemezjátszóról a 
hangot, szinte észrevétlenül h?l-
kul a zene, egyre halkabb, majd 
elhal végkép. Kezdődik a színda
rab. A szereplők Karinthy egy
felvonásos darabját olvassák be. 

—• Állj, —• vág közbe hirtelen 
Jenci, s a ma.snó hirtelen leáll. 

— Csülök. (Szabó Lacit becézik 
ígyí ne hajolj olyan közel a mikro
fonhoz, mert torzit... Mégegyszer 
onnét, hogy „két éve nem lát
tam".... 

Jenci visszatekeri a szalagot, 

Irta: Makk Attila III. g. m. h. 
majd másik billentyűt nyom le. 
,....két éve nem láttam'' — hang
zik az utolsó mondat a szalagról, s 
abban a pillanatban leáll a tekercs. 

Figyelem: most! —s folytatják a 
vételt. 

1/ álmán Lajos Laeckock lovag
regény paródiáját olvassa 

fel. Olyan érzéssel olvassa, annyi
ra átéli, mikor szerelmesen sut
togja Izolda szavait: — Oh Guidó... 
Guidó... —, hogy háromszor kell 
megismételni a vételt, mert foly
ton elneveti magát... 

fis éjfélre elkészül a felvétel... 
Vasárnap hajnali két óra... 
A hatos száll^klubtermében szól 

a jazz, a fényes' parketten vidám 
párok pörögnek, száll a dal, száll a 
jókedv... 

Szünet következik. Elhallgat a 
zenekar, a gitáros felveszi a tele
fonkagylót, s esönfet. 

— Te vagy az. Sannyi? 
— Igen — hallatszik a vonal má

sik végén. 
— Szünet van, — tegyetek fel 

néhány keringőt... 
Veress Sannyi átkapcsolja a mik

rofont, s a lemezjátszó lassan fo
rogni kezd. A Kék Duna kedves 
dallama hullámzik át a termen. Itt 
a stúdióban azonban más hango
kat hallani. Nem szól az ellenőrző 
hangszóró. Szabó tmre, zenére va
dászik a rádióban. Eray kapcsolás, 
és zöldes szinben világit a közép-
huPámfív. Lassan toe.erratozva j ^ j . 
szik előre a hullámhosszokon a 
keskeny mutató Egv-egv daltöre
dék... egy recsegés... bántó sípolás... 
csend... valamelyik francia adón 
hadarnak... Véére megvan... Ez jó 
lesz. Vida Bandi megindítja a mag
nót. A lemezjátszón némán forog a 
lemez, fénylő fekete lapján sugár
alakban csillan a fény. Telefon 
berreg. — Mikrofont kérünk — 
hallatszik a klubból és Sanyi már
is kaocsolja. 

Regétér t a szünet. Tömött, so
rokban özönlik be n tömeg 

a klubhelyiségbe, a dobogón meg
perdül a dob, a zongorista leüti az 
első akkordokat. 

A stúdióban egy kedves lassú 
tangó dallama árad a rádióból. 
Csak az erősítő idegesen vibráló 
mutatója és a fel-felvillanó hang
lámpa jelzi, hogy a táncest zenéje 

is itt jár a stúdióban, itt kap erőre 
gyenge hangja. 

Légköri zavarok a rádióban, a 
varázsszem idegesen remegni kezd, 
aztán „elmegy" a hang. Szabó Im
re új adót keres. Megint kezdődik: 
sustorgás... berregés... Milánóban 
hangjátékot adnak elő... fúttyülés... 
Ez a zene jó lenne, de átszűrődik a 
szomszédos állomás... Imre keres 
tovább. Végre sikerült találni egy 
jó számot. — Fölvesszük? — Kérdezi 
Bandi, Imre bólint, s máris szalad 
a szalag. Pompás tánczene már iO 
perce megy... és ekkor fülsértő re
csegés... 

Kattan a magnó, rossz az egész, 
vétel. 

— A fene egye meg azt a lovat, 
aki ilyen rossz villanyrezsót kap
csol be — fakad ki Imre. — Töröld 
le! — szól oda Bandinak. 

EVv másik billentyű lenyomá
sára a karcsú szalag fürgén 

visszasurran a tekercsre. Mire el
hallgat a recsegés vége a zenének. 
Uj állomást kell keresni. A rádió 
mutatója lassan megindul, s óva
tosan kúszik lefelé a szomszédos 
hullámsávon. 

Sannyi kihörpinti maradék bo
rát. 

— Át kellene 'szólni, hogy küld
jenek át még egy kicsit — jegyzi 
meg aztán. 

Bandi a telefonhoz lép. 
— Te vagy az Tötvi? (a gitárost 

becézik így). Szóljál már, hogy 
hozzanak át valamit, mert szomjan 
veszünk... Mit? Nem hallassz en
gem? Hogy erős a zene? Jó... Majd 
levesszük a hangerőt.... 

— A villanyóra nagvmutatója 
lassan, de feltartóztathatatlanul 
bandukol a kerek számlapon, a 
tizenkettes felé. Fürge piros mutató 
szalad utána, eloson mellette száz
szor is, s újra utána ered, megint 
elhagyja, s tovaragadja a másod
perceket. 

Sannyi álmosan csavargatja a 
rádió gombiát. farkasszemet néz a 
pislogó zöld varázsszemmel, s iz
gul hogy jaj csak sikerüljön a fel
vétel. 

Odaát szól a zene, a hangulat 
tetőpontjára hág. „Tóni bá, Tóni 
bá, az inge elveszett" harsogja a 
zenekar...; — s a stúdióban némán 
libeg egy kis fekele mutató, méri 

az anódáramot, s-az erősebb hang
ra egy tej-fehér körte fel-fsl vil
lan, a hangkeverő szürke teste mö
gött. 

\ / asárnap délben: — Következő 
lemezünket a 210-esből kül

dik a szoba császárának . . . 
Petrich Ilona leereszti a papírt. 

Imre átkapcsolja a mikrofont, fel
csendül a dal: „Te Cézárnak hi
szed magad . . . " 

Az asztalon szerteszét hangleme
zek hevernek, mindegyiken egy kis 
cédula: „A télre való tekintettel 
küldik Pistának a Kesztyü-áriát 
szobatársai." Vagy: „Egyetemünk 
futóbajnokának küldik sok-sok sze
retettel a dall: „Vágtass fakó". Mel
lette: Barna fiú küldi egy szőke 
kislánynak... Másik lemezen: sző
ke fiú küldi egy barna kislánynak 
— és így tovább, tele van az asz
tal. 

— Melyik a következő? — kér
dezi Imre. Ilona felvesz egy cédu
lát — a „Tangó bolero" — majd 
hozzáteszi: szalagon van meg. 

Imre benyúl a szekrénybe. Pa
pírzacskókban sorakoznak a te
kercsek: 10-es tekercs, Kálmán: 
Cigányprímás. 3-as: „Jót nevet
tünk", a Kossuth rádió műsora, 
4-es Dunajevszkij: „Szabad szél", 
8-as tánczene: „Tangó boleró". Fel
vétel ideje december 6. 

A fiú lepergeti a szalagot, meg 
kell keresni, hol kezdődik a Tan
gó boleró. S közben a hangszóró 
folyvást bömböli: „Te Cézárnak 
hiszed magad . . . " Idegtépő hang
zavar. Imre egész közel hajol a 
magnóhoz. Egy pillanatra lekap
csolja az ellenőrző hangszórót. Meg 
van. Ennen ideje. Megint egy kap
csolás és mondja is Tlonka: 

— Következő dalos üzenetün
k e t . . . 

Indul a magnetofon. Imre kere
si a követ'<wő lemevt. 

Kopogtatnak. Két bányászlány 
lép be. 

— A fiúk mikulási ajándékát, 
szeretnék megköszönni — mond
ják kissé zavartan. Egyikük már 
fel is írja egv darab papírra, szép 
gömbölyű betűkkel: „Kék Duna 
keringő". 

— Egy pillanat, lejárt a lemez, 
csendet kérünk, mig Ilonka be
mondja a következő számot. .. 

Aztán: — Köszönjük szénen — 
búcsúzik a két lány, s Imre már 
megint a magnó fölött görnyed: 
— Hol a fészkes fenébe van az az 
angolkeringő, pedig éten a seafa-
gon keli lennie : -.; 

Szív küldi szivnek szh**jfen -, -. •. 
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Ml EGVETEMCNR 1955. december 18. 

(Viták a muüíize£e.kml 
(Kedves ismerőseink, a művészliör tagjai: „S" — a széplelkű zon

goraművész, „f", — az örökké kétkedő, gúnyolódó filozófus, „a" — a 
bájos balettmüvésznő, — mai összejövetelükre meghívták „j"-t, a fes
tőművészt is.) 

s.: A zene, irodalom és film kérdéseiről már beszélgettünk, pil
lantsunk most bele más művészetek rejtelmeibe is. 

f.: Csak nem akarod összeházasítani a képzőművészetet a zenével? 
s.: Miért ne? A művészetek jó barátságban vannak egymással, s 

néha — a nemes cél érdekében — még házasságra is lépnek... 
a.: Végeredményben minden művészet közös forrásból táplálko

zik: az élet, a valóság megismeréséből —és közös a művészetek célja is: 
a valóság ábrázolása, annak jobbá, szebbé tétele. 

j . : Milyen kapcsolata lehet a festészetnek a zenével? 
s.: Egyik legérdekesebb találkozása a két művészetnek Muszorg

szkij zseniális műve, az „Egy kiállítás képei". Javaslom, hallgassuk 
meg. A művet Muszorgszkij zongorára írta. s később a nagy, modern 
francia zeneszerző, Ravel hangszerelte zenekarra. 

j . : Tchá.t nemcsak abban nyilvánul meg ez a kancsolat, hony pl. 
Leonardo da Vinci, vagy Michelangelo a festészeten kívül a zenét, sőt 
á fr/ft+észetet is vzűvelte? Vaqy. hogy a nagy francia romantikus festő
művész, Delacroix, remek arcképet festett Chopinről, Berliozról? 

1: Vaoy. homi a festők kedvenc témája a zene varázsát átélő, 
csellójára támaszkodó fiatal leány... 

s.: Muszorgszkij művét festőművész barátjának, Hartmannak egy 
kévki állítása, ihlette és a kiállítás kévéinek témáit orosz népi dallamok 
felhasználásával, remek zenei képekkel jellemezte. S hogy a kiállítás 
illúziója még jobban megmaradton, az egyes képek közé „séták"-ként 
egy orosz dallam változatait szőtte. 

a.: Az egyes képeknek megfelelő tételek címei is sejttetik, hogy 
milyen változatos muzsikát líomponált Muszoraszkij nagy képzelőe*eje: 
1. A gnóm (bizzar. nevetségességében is szánalomraméltó tömealak), 2. 
A régi vár (régi olasz várrom, előtt a letűnt, dicsőségről dalol szomorú
an egy trubadúr), 3. Tuileriák (párizsi kertben játszó gyerekek). 4. Az 
ökrösszekér. 5. Csibék tánca a tojáshéjban (festői jelenet a „Trilby" cí
mű balettből). 

f.: No ez igazán a múzsák orgiája, a balettet is belekeverték már 
a játékba! 

a.: Ne zavarj, várd ki a végét! Folytatom: 6. Sámuel Goldenberg 
és Snhmuyle (szegény és gazdag zsidó veszekedése), 7. A Umoge-i pia
con (kofá.k terefcrélése), 8. Katakombák — holtakkal a hoüak nyelvén 
(kísérteties kép: Hartmann mécs fényénél a régi rómaiak sírboltjaiba 
száll le — Muszorgszkij a meghalt Hartmann emlékét idézi), 9. A bo
szorkánytanya, s végül 10. A kievi nagykapu (Kiev bejárata, háttérben 
a. templommal, melyből a nép éneke hallatszik) című tétel hatalmas, 
ünnepélyes akkordjaival zárul a mű. 

j . : Közben gondolkodtam a festészet és a zene elemeiről és rá
jöttem, hogy a vonalnak a zenében megfelel a dallam, a színeknek a 
harmónia (akkordkiséret) és a kén tagolásának a zene ritmusa. 

s.: Ez valóban érdekes, tehát pl. a gregorián-énekeknek, a kórus-
művészet őseinek, melyeknek csak dallamuk van, harmónia és ritmus 
nélkül, — megfelel a képzőművészetben pl. a fametszet. 

a.: S nemcsak az elemeknél, hanem az ábrázolásmódban is meg
található a párhuzam. Székely Zoltán Madarász Viktornak, a nagy ma
gyar történelmi festőnek ..Hunyadi László siratása" c. képét elemezve 
kifejti, hogy ez a szűkszavú drámai ábrázolásmód (a lejátszódó tragédia 
helyett csak annak szörnyű emlékeit és a két gyászoló nőalak fájdal
mát ábrázolja a kép) mennyire azonos pl. Arany balladáinak szűkszavú, 
az eseményeket csak sejttető stílusával. S ez a tragikus homály jellem
ző Chopin gyönyörű balladáira is. Kedves darabom különösen a g-moll 
ballada... 

f.: Ez mind szép, de mit szóltok Picassóhoz? A múltkor olvastam 
róla egy cikket, áradozva dicsérte, s kifejtette, milyen szép fcépe Pi-
cassónak, az, melyen egy alvó nőt ábrázol profilban, s mennyire bájos
sá tette az arcot az, hogy a művész a profil mellé odafestette az arc 
másik, láthatatlan felét is! Hát ez már mégis sok! Mi lehet ezen bájos? 
Ez a kubizmus, formalizmus. — 

s.; Ha nem haragszol, félbeszakítlak, s javaslom, hogy az „izmu
soknak szenteljünk egy külön vitát. 

a.: Helyes! S aztán egyszer a nagy művészek életkörülményeiről 
is beszélgessünk! 

f.: Tehát: jön! jön! — s ide kellene most néhány összefüggéste
len mondat a következő vitából, hogy felkeltse az érdeklődést, ^ úgy, 
mint a mozik bosszantóan értelmetlen, következő műsort reklámozó 
képbemutatói... 

j . : Nem mulaszthatom el mai összejövetelünk alkalmával, külö
nös tekintettel kedves hölgy tagunkra, a tánc múzsájának, Terpiszhóré-
nak tündérére, hogy meg ne emlékezzem a festészet és a balett kap
csolatairól. 

f.: Már megint a múzsák! Persze, irigy vagy, szegény piktorom, 
mert neked nem jutott a kilenc görög múzsából! 

j . : Szóval Nővérre, a balett francia nagymestere, a „heroikus pan
tomim" (hősi cselekményes táncjáték) megalapítója írja a balettmű-
szetről szóló leveleiben, hogy a balett élő festmény — és megkomponá-
lásánál, a díszletek, ruhák tervezésénél, az alakok csoportosításánál a 
festészet módszereit, színkeveréseit, fény-árnyék hatásait kell követni?. 

s.: S hogy a zene és a balett mennyire szorosan fonódnak össze, 
arra jellemző, hogy Nővérre diktálta le táncelképzelései alapján Gluck-
nak, híres zeneszerzőkortársának, hogy milyen zenére van szüksége az 
„Iphigénia Taurisban" c. opera balett-betétjéhez. 

f.: No, ezt nem sok zeneszerző tűrte volna — hisz ez a zene le-
alacsony ítása, más művészet szolgálatába-állítása! 

s.: Ne- lázadozz, mert néha ez hozza meg a nézők igazi gyönyö
rűségét, ahogy Nővérre írja: „A művészetek egymás kezét fogják, sok
tagú család, mely dicsőségre tör. Ellentétes utakon járnak és külön
böző elveik vannak, de mégis akadnak bizonyos meglepő vonások, ha
sonlóságok, melyek elárulják belső kapcsolatukat, s azt, hogy szükségük 
van egymásra, hogy felemelkedjenek, ragyogjanak és örökkévalók le
gyenek." 

F. J. 
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Miskolci Haladás—Pécsi Haladás 
75:51 

Diósgyőr, Kilián gimnázium. 
Vezette: Veikéi, Mészáros. 
Miskolci Haladás: Mészáros, Csák, 

Marosi, Renn, Kiss, Körmendi, Mar
ton, Székely, Vaszari, Nagy, Bus, 
Bácsfalvi. 

Pécsi Haladás: Czéh. Egyed, Ben
ce, Bertha. Péntek, Tóth, Kovács, 
Karmos, Bohus. 

Igen kemény, heves küzdelmet 
vívott egymással a két egyetemista 
csapat. A miskolci csapat érezve. 
hogy rendkívül nagy tét forog koc
kán, idegesen és kaokodóan kezdje 
a Játékot. A miskolciak zónáia nem 
mozgott eléggé, indítások pontatla
nok voltak és ennek eredményeként 
3 nerc al5>tt 9:?-re pukliit az e-ed-
rnénv a Pécsi Haladás javára. Kör
mend' beáll í t ja vitt i'<*yan esv kis 
lendületet a i*téVba, de a pées'ek 
szoros emberfogása mólért ritkán 
rmitatko'">tt helvzet a betörésre. Az 
ió'e'»es iptg-if-T rni sem telleT«Vl»rt. 

I. félidőben 13 büntetődobás 
k?Vfli R maradt kihasználatlanul a 
m'«ke1<»iak r^sz^ről Renn ritkán 
p-óbá^^znH betfir*Wj»l̂ nM# de ^olrpt 
po-n 5rf<*,&rte rrnndig siker. Távoli 
(-iob''""''va] ^pnk'isem oróKálkozn't. 
A félidő" »4péíe megtartották a né-
<*^Ö!- ^—in nc^tos v^p+Asíí1"0* fsfv 
P7 I. f°l ;d" végeredménye 26:21 a 
Pé"^i Hcl'flás javára. 

A IT. féljd* els^ kosarait a m:<--
JroLc'nk hanták. Ezzo] pr. ötödik 
nercben 10 nontra növeHék előnvii-
lkef a né"<:i°k. A kftzftrsA" már lá'ni 
szentté volna a kiecrvenlítő kosa>-->t 
és ferffeteees hirtatásba kezdett. Ez 
a bíztatás szárnyakat adott a mis
kolciaknak és a 7. nercben Renn. 
m°id a 9. nercben kétez°r is Kiss 
szénen tört kosárra, és 2—9, nontot 
szereztek. A 10. nercben Mészáros 
báron1*""" r doV»r>tt kosáron s ' k e r c ^ P . 
Igv a 10. ne jben a közönség lelkes 
"rtWfptá<:n ^oiiet ^''^""enlített a rm's-
]rol"i pcnWHtes. dfi^B az eredmény: 
M«!t talált ma°5r«i igazán a mis
kolci csanat iszép hetör<«v»kkol, ^t 
•pontn*; v^o+jSqre tett szert A 12. 
i»»Aoii CzAh. ma^d a 13. rjeTben 
Pó*n.f"7c is Vinon+ozás snneára nitott. 
•pvvio-n p-r iriőíTpVbB^ Renn, Kiss és 
Körmend' volt különben eredmé-
nves. A IS. nercben nésy fő^e csök
kent n nácsi csapa*, mellyel Süern-
ben fölénvp*en gv'rött vá<r<=red-
F> ; »I" , I »I 75:51 arányban a Miskolci 

Ezzel csapatunk kivívta a tovább
jutást az O. B. I. felé. 

Ld: Renn 22, Kiss 12, Marosi li. 
Mészáros 11, illetve Péntek 17, 
Bertha 12, Czéh 10. 

Jók: Körmendi, Csák, Nagy, illet
ve Bencze, Tóth. 

Következő forduló: 1955 december 
IR-án 11,30 h-kor a diósgyőri Kilián 
gimnázium tornatermében: Miskolci 
Haladás—Budapest Betonútépítők. 

A M! EGYETEMÜNK 
A Rákosi Mátyás Nehézipari 
Műszaki Egyetem Lapja. 

Szerkeszti: e szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: ifj. Pókos István 

Misknln. Ecr,?'rtpmvárn= 
Felelős kiadó: Simon Sándor. 

9 - ' - v ' %»i«v*-t* 

FelelSs ovomd»ví""" '••..-•• t »tr>« 

Tájékoztatásul közöljük az egye
temi könyvtárba járó angol nyelvű 
folyóiratokat. Ezeket a tanszékek 
nem rendelték meg: 
Annual Review of Physical 

Chemistry. 
Australian Journal of Chemistry. 
Australian Journal of Physics. 
ASTM (American Society for 

Testing Materials) Bulletin. 
Australasian Engineer. 
Applied Scientific Research. 

A. Mechanics, heat, chemica1 

engineering, mathematical 
methods. 
B. Elektrophysics. acoustics, 
optics, mathematical methods. 

ATE (Automatic Telephoné and 
Electric) Journal. 

Canadian Journal of Chemistry. 
Canadian Journal of Technology. 
Canadian Journal of Physics. 
Canadian Journal of Mathemaücs. 
Colliery Engineering. 
Chemical Engineering and Mining 

Rewiew. 
Czechoslovak Journal of Physics. 
Endeavour. 

Flight. 
Industrial A'rts Index. 
Industrial Gas. 
Journal of the Chemical, Metrllur-

gical and Mining Society of South 
Afrika. 

Journal of the Birmingham 
Metallurgical Society. 

Journal of the Indián Chemical 
Society. 

Modern Photography. 
Motor Cycle and Cycle Expón 

Trader. 
Méta! Treating. 
Radiometer Polarographia. 
Radio and Electrical Review. 
The South African Mining and 

Engineering Journal. 
Steel. 
Transactions of the American 

Institute of Mining 
and Metallurgical Engineers. 

Transactions of the American 
Society for Metals. 

Transactions of the Institution 
of Mining and Metallurgy. 

Technical Book Review Index. 
Vireless World. 
Weston Engineering Notes. 

Hagyományos Télapó-ünnep egyetemünkön 
A félig letöröli nagyelőadói tábla- tott műsor élménythagyó sikeréért a 

ról komor matematika képletek meg- köszönet a Szakszervezeti Bizottságon 
botránkozva szemlélték azt a feje- ktvül ezalkalommal főképpen az 
tetejére állított világot, melynek de- idegennyelvi lektorátus lelkes mun-
cernber 3-án délután tanúi voltak. A katársait illeti. Talán túlzottnak Iái-
szemben lévő falból a fűtőberendezés szik és inkább vágyként magyaráz
ást duruzsolta, hogy hivatalosan ható, az előbb említett hagyományos 
zord tél van s íme a valóság: tavaszi jelző, hiszen még csak két alkalom 
fény, rózsabimbók, csiripelő madár- szerepel az ilyen események sorában, 
hangok. A megszentelt előadói ka- A megjelentek létszámának rohamos 
tedra tetején a kissé megkésett ren- növekedése, a beszédes siker, azon-
dezők ugrálnak, bábjáték színpadot ban feltétlen folytatást ígérnek, 
szerelve. A padsorokban apró gyér- Még egy vigasztaló gondolatot 
mekek. szülők; egyetemünk dolgozói szükséges papírra vetni azok részére, 
és családtagjaik ülnek. Izgalomtól akik az évről-évre növekvő gyermek
kipirult arcok várják a hetek óta fe- sereg láttán bizony öregszünkkel só-
gyelmező céllal ígérgetett események hajtanak fel. Ez kétségtelennek Iái-
bekövetkezését. Végre megkezdődik szik (a hölgyeket kivéve), szolgáljon 
az ünnertség. Egyetemünk Szakszer- azonban vigaszul az, hopv néhány év 
vezeti Bizottságának immár hagyó- múlva nem lesznek beiskolázási pro-
mányos Télarió ünnepsége. A nann blémáink. Berendezkedünk önellá-
szeretettel, körültekintéssel összeálli- tásra. 

SPORT SZERVEZÉSI MUNKÁK 
A Haladás S. E. Baráti Körének 

;borzása folyik. Felhívásunk 
egyetemünk minden munkaterü'e-
tére eljutott, örömmel írhatjuk, 
hogy rövid idő alatt a mai nanig 
51-en jelentkeztek belépésre, pe
dig még a kiadott felhívások jó ré
szét nem kaptuk vissza. 

A jelentkezők közül eddig külö
nösen kitűntek a Gépelemek, 
Marxizmus-Leninizmus, Katonai 
tanszékek, a Munkaügyi Csoport 
és a két Dékáni Hivatal tanárai, 
illetve dolgozói, akik csaknem tel
jes létszámmal álltak egyetemi if
júságunk és dolgozóink sportéleté
nek fejlesztése mellé, örömmel ál
lapítható meg az is, hogy a belé

pők között egyformán megtalálna* 
tók egyetemünk vezetői épúgy,, 
mint legkisebb beosztású dolgozói) 

Az újjászülető Haladás S. E; 
első eredményes lépései lendületet 
adnak sportolóinknak. Jogos re
ményünk lehet arra, hogy az elkö
vetkező sportévadban a Baráti 
Kör támogatásával egyetemi ifjú
ságunk minél nagyobb tömegű 
sportolásával, szép eredményeket 
érünk el. 

Egyben ezen a helyen hívjuk fel 
hallgatóink és dolgozóinkat, hogy 
még ebben a hónapban minél na
gyobb számban lépjenek be a2 ak
tív sportoló tagok sorába. 

F; 

rÖZRENDÉSZETI 
llll* ll€Ü 

A fűtési idény beálltával az egyes 
csoportok, tanszékek tűzrendészeti 
felelőseinek újabb nehéz feladattal 
kell megbirkózni. Biztosítaniuk kell, 
hogy a kályhákban rakott tűz ne 
veszélyeztesse a műhely, épületrész 
biztonságát. Ennek érdekében szigo
rúan be kell tartani a tüzelőberen
dezésekre előírt biztonsági intézke
déseket és az észlelt hiányosságokat 
azonnal meg kell szüntetni. A hide
gebb idővel másrészt az illegális, sa
ját készítésű elektromos fűtőszálak 
használatának lehetőségével is szá
molni kell. Műhelyekben, diákszál
lókban az elmúlt héten is találkoz
hattunk ilyen szerkezetekkel. Min
denkinek tudnia kell, hogy elektro
mos* áramot energiagazdálkodási 
okokból fűtésre használni szieorúan 
tilos és tűzrendészeti okokból sem 
üzemeltethető a hevenyészett, házi
lag gyártott fűtőtest. Az erőmű dol
gozói mindent megtesznek, hogy a 
fűtés mindenütt kielégítő legyen. Ha 
ennek ellenére mégis panasz merül 
fel, akkor azt az erőművel azonnal 
közölni kell, de semmiesetre sem 
szabad házi készítésű elektromos fű
tőtestet — még ideiglenesen sem — 
üzembehelyezni. Az üzemi tűzoltó

ság ebből a szempontból is szigorú 
ellenőrzést rendszeresít és a szabály
talan fűtőtesteket elkobozza, üzem
bentartójukat felelősségre vonja. Ne 
ez a felelősségrevonás, hanem a kö
zös vagyon védelmének gondolata 
tartson távol mindenkit szabálytalan 
fűtőtestek üzembehelyezésétől. 

Tfr 

A Mechanika Technológia II. Tan
szék műhelyében ízléses figyelmezte
tő plakátokat függesztették ki. Ez a 
saját kezdeményezés és általában a 
műhelyek tűzrendészeti helyzete a 
tűzrendészeti munka szükségességé-1 

nek megértését bizonyítja. 

ZÖLDI LÁSZLÖ gépkocsivezetS 
sikeresen eloltotta kocsiján elhelye
zett gázoltókészülékkel egy gépkocsi 
kigyulladt motorját, a Miskolc—bu
dapesti országúton. Ezzel jelentős 
értéket mentett meg a tűz pusztítá
sától. 

Közöljük Kedves Olvasóinkkal* 
hogy következő lapunk 1956 január 
13-án jelenik meg 

PECH ANTAL 
(Nov. lS-i lapunkban közölt tárca 

folytatása) 

I gy alig állt szolgálatba, éjt 
•*• nappallá téve jelenteti meg 

1868-ban jan. 15-én Bányászati és 
Kohászati Lapunk első példányáf, 
s ezzel nemcsak útjára indította 
ma 87 éves szaklapunkat, de meg
vetette alapját magyarnyelvű 
szakirodalmunknak is, mely az ő 
kezdeményezésére nő, izmosodik, 
terebélyesedik mai méreteire. 

Egyébként hivatalbalépése első 
percétől fáradhatatlanul szorgal
mazta németnyelvű bányászati fel
sőoktatásunk megmagyarosítását, 
minek eredményeként 1871-ben va
lóban már mind a három évfolya
mon magyarul folyt az oktatás. 
Ezzel egyidőben létesíti az ugyan
csak magyarnyelvű bányászati al
tiszti iskolát Selmecen és Felső
bányán, s tevékenykedik üzemek
ben, bányákban, kohókban, s sze"-
vezi magyar szellemben a bú-
nyászságot, munkást, vezetőt egy
aránt. Nevét ekkor már országo
san ismerik, s így az uralkodó 
Pech Antalt állítja az ország .'e;:-
r.agyobb bányakeriilete. a selmeci 
élére, azzal a megbízással, hogy a.z 
akkor erősen leromlott kincstári 
bányászatot feltámassza. 

A z önkényuralom utolsó évei-
^*- ben ugyanis a kincstári bá

nyászat igen zilált helyzetbe ju
tott, miután Bécs olthatatlan gyű
löletében 49 év után még a kama-

1822—1895 
ra jövedelmét szolgáló fémbányá
ban rablóbányászatot folytatott, 
minden műszaki fejlesztés és be
ruházás nélkül. A becstelen gaz
dálkodás káros következménye 
legkiáltóbban az alsómagyarorszá
gi Selmec-Körmöc-i bányáknál 
mutatkozott, melyek amikor 37-
ben a magyar Pénzügyminisztér;-
um kezébe jutnak, teljesen ki vol
tak zsarolva, s a pusztulás képét 
mutatták. 

Pech a bányászati viszonyok 
kellő tanulmányozása után azon
nal felismerte, hogy a selmeci bá
nyászat csak a még 1782. márc. 
19-én megkezdett, s 13.5 km. hosz-
szúra tervezett II. József altáró 
sürgős befejezésével menthető 
meg, tekintve, hogy a bányavíz
emelés, az 1860-as 70-es években 
már évi 100 ezer forintra emelke
dett ; 

T>éch nagy lendülettel látott 
-*- neki a lemaradt táróhajtáiS-

nak, gőzszivattyúkat szereltetett a 
vájvégekre, 1873-ban pedig egy sű
rített levegővel hajtott Sachs-féle 
fúrógépet hozatott s épített be kí
sérletképpen az egyik vájvégen. 
Ez volt az első kőzetfúrógép, me
lyet magyar bányában alkal
maztak, s miután jól bevált, 
Brosszmann Jenő és Richter Gusz
táv selmeci bányamérnökökkel a 
selmeci viszonyoknak megfelelő 
új fúrógépek gyártásába kezdett, 
így születtek meg 1874-ben az el
ső magyar állványos kőzetfúrógé

pek, melyek versenyre kelve dol
goztak a hátralévő méterekért, s 
hogy a munkát meggyorsítsa, 1875-
btn Pech a villamos robbantást is 
bevezette, úgy, hogy a munka az 
akkori legmodernebb technikai 
eszközökkel és munkamódokkal 
folyt, s annak megjelenésében a 
mai -yorsvágathajtás összes jelleg
zetes követelményeit megtaláljuk: 

1878 szeptember 15-én délután 3 
órakor — ahogy akkoriban bánya
városainkban a nagy ünnepeket s 
országos fontosságú eseményeket 
jelezték — mozsárlövésekkel adták 
hírül, hogy az utoLó lyukasztás 
megtörtént. Ezzel a 96 évig ké
szült altáró munkája befejezést 
nyert, s a végpusztulás előtt álló 
selmeci bányászat újra munkába 
] p - ült. 

A [I. József altáró befejező 
-̂ *- munkálataival egyidőben 
dolgozott a körmöci bányászat fel
támasztásán, s az ottani munkála-
to'-at a II. József altáróban beve
zetett úiítások mintájára korszerű
sítette. Ugyanakkor hosszas tanul
mányok alapján, a bányatérképek 
.;észítésérj országosan új módszert 
vezetett be. mely külföldön is kö
vetésre talált, s ezzel egyidőben 
íeremti meg Petrozsényben a 
kincstári szénbányákat, szervezi a 
d: ísayőri és vajdahunyadi vas
gyárakat. 

(Vége következik) 


