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K é t v i l á g 
Komszomolif jak és francia i f jak nyilatkozatainak tükrében 

Felvételi vizsgák az egyetemeken 
és a főiskolán 

A felszabadulás siralmas álla-
potban találta a Sebészeti Klinikát. 
Épülete több helyen megrongálódott. 
felszerelésének nagy részét nyu-
gatra „mentették." A munka a fel-
szabadulás után azonnal megindult. 
Sokan emlékeznek még rá, hogy a 
hevenyészve betömött ablakú, dob-
ltályhákkal alig fűlött termekben a 
visszahagyott hiányos felszereléssel 
hogyan folyt a gyógyító munka. 
Csak a legszvgségescbb beavatko-
zásokat lehetett elvégezni műszer, 
gyógyszer, laboratórium, röntgen 
hiányában. Ma már ezek rossz em. 
lékek, amelyek csak arra jók, hogy 
lemérhessük rajtuk keresztül azt a 
nagy utat, amelyet megtettünk az-
óta. A Sebészeti Klinika fejlődése, 
mint csepp a tengerben, visszatük-
rözi hazánk fejlődését. 

Az épületet kijavították s azóta 
néha ,,panaszosan" mondják, nincs 
olyan negyedév, amikor kőműves, 
festő, szerelő ne járna a klinikán, 
valami új helyiség, szárny átalakí-
tás, újítás ne készülne. 

Az intézet fehérnemű, takaró 
készletét, kórtermi felszerelését ki-
egészítette és pótolta kormányza. 
tünk. Az ágylétszám fokozatosan 
íSO—HtTre emelkedett• Kiegészült 
n műtő.felszerelés, új műszerek, 
műtő-lámpák érkeztek. Többek kö-
zött egy túlnyomásos altatásra al-
kalmas altatógép, amely lehetővé 
telte nagyobb mellkasi műtétek 
bevezetéséi. 

A föIdsxinti szárnyon több 
helység átalakításával korszerű 
röntgen-laboratóriumot rendeztek 
be két nagyteljesítményű röntgen-
géppel. A csontfelvétetekhez külön 
hordozható készülék áll rendelke-
zésre. A Röntgen-Laboratórium 
Takáts László adjunktus vezetésé-
vel az egyetemi röntgen-oktatás köz-
pontja lett. Nagy képanyaga fel-
becsülhetetlen pedagógiai és tudo-
mányos értékű. 

A földszinten három helyiségben 

laboratórium létesült. A laborató-

rium a kivizsgálás és utókezelés 

nélkülözhetetlen eszköze lett. A ku-

tató laboratórium felszerelése rend-

kívül gazdag és tág lehetőséget en-

ged a kutatómunkának. A klinika 

I I I . emeletén állatistálló épült. Ku-

tyák, nyulak, fehér-egerek stb. ré-

szére kis helyiségek, elmésen meg-

szerkesztett ketrecekkel. A kis áL 
latműtöben az új műtéti eljárások 

begyakorolhatók. 

A földszinten elhelyezett urológiát 

ambulancia átalakított helyiségei 
mintaszerűek. A hozzákapcsolódó 
urológiai osztállyal alkot egységet. 
Nagy feladatot kell ellátnia, mert 
nemcsak Szeged, de a környező me-
gyék urológiai beteganyagának 
nagy része itt kerül kivizsgálásra és 
kezelésre. 

A* utóbbi évek eredménye a I I . 
emeleten működő korszerű baleseti 
és orthopediai osztály megszerve-
zése, amelyet Kardos Géza tanár-
segéd vezef. Szeged fejlődő ipara 
és közlekedése parancsoló szükség-
letté tette egy ilyen osztály felál-
lítását. Jól felszerelt, röntgennel 
ellátott gipszelő csatlakozik az osz-
tályhoz. A balesetet szenvedett be-
legek úgynevezett komplex-kezelésé-
hez szükséges tornatermi felszerelés 
is megérkezett már és a terem biz-
tosítása után a Petrovszkij profesz-
szor által kezdeményezett kom-
plex-kezelés Szegeden is megvaló-
sulhat. Ugyanez az osztály a dél-
vidéki traumatológiai továbbképzés 
kijelölt központja. Két lezajlott tan. 
folyamon több sebész nyert kikép-
zést a korszerű baleseti ellátás te-
rületén. 

1951 óla működik a klinikán Vér-

ellátó Szolgálat, amely kezdeménye-

zője volt a vérkonzervkezelés, a 

szovjet tapasztalatokon alapuló új 

transzfúziós módszerek elterjesz. 

tésének. Több tanfolyamon számos 

orvos, nővér ismerte meg a korszerű 

vérátömlesztés kérdéseit. A Vérel-

látó Szolgálatból kifejlődött Cit-

rátos Vérellátó Állomás központja 

a szegedi önkénles véradó mozga-

lomnak és 1953. április óla már 

szegedi véradóktól lovett vérrel lát-

ja el a szegedi intézeteket. 

A legutóbbi At érben minden 

évben új létesítményekkel gazdago-

dott a klinika. Ezek tették lehetővé, 

hogy a sebészeti osztályokon ré-

gebben elhanyagolt kivizsgálás és 

utókezelés a korszerű színvonalat 

eléri a klinikán, s a régebben el-

végezhető műtéteken kívül beveze-

tett nagy mellkasi beavatkozások, 

vast ag b elműt étek, érmüfélek, új 

orthopediai műtétek, stb. jelzik, 

hogy a betegellátás vidéken is kov 

látlan lehetőségekkel rendelkezik. 

Nemrégiben a Komszomolszl.aja 
Pravda kérdéssel fordult moszkvai 
komszomolisták és if jú párizsiak 
egy csoportjához. A kérdés ez volt: 
Mi a Legnagyobb kívánsága? 

A legjellemzőbb, megismétlődő 
Válaszokat közzétették. A fiatal 
szovjet és francia emberek törek-
vésed és álmai között igen nágy 
Ellentétek mutatkoztak. 

A ízovjet ifjak és leányok kíván-
ságait két szóban ki lehet fejezni: 
tanulói, alkotni. 

,,Az a vágyam, hogy felderítő 
geológus legyek, hogy új, hasznos 
ásványi lelőhelyeket tárjak fel ha-
gám számára — válaszolta a feltett 
kérdésre V. Bobrov tizenhét éves 
gépmunkás. — Két év alatt elvég-
zem a munkásifjúság iskoláját és 
beiratkozom a moszkvai bányászati 
főiskolára." 

,Jrígytem azokat az agronőmuso-
Vaí, akik északon dolgoznak — 
irtai válaszában A. Lovcseva fiatal 
számvevő. — Szeretnék valahol 
Kamcsatkában kerteket létesíteni, 
szeretnék új fagyálló gyümölcsfá-
kat- kinevelni. Ezért iratkozom be 
mezőgazdasági akadémiára." 

A szovjet fiatalok válaszában 
Sok közös vonást fedezhetünk fel. 
Mindegyik tanulni akar, hogy hasz-
nos fiai legyen hazájának. Kö-
zös még a válaszokban az a fel-
térlen bizakodás és hit, amely a 
Szovjet fiatalokat eltölti terveik 
teljesíthetőségét illetően. Lehel-e 
egy pillanatig is kételkedni abban, 
hogy V. Bobrov geológus vagy A. 
Lovcseva pedig agronómus lesz? 
Nem! Hiszen a céljuk felé vezető 
úton haladnak és semmi sem fogja 
megzavarni őket vágyaik megvaló-
sításában ! 

Egészen máskén! hangzanak a 
fiatal párizsiak válaszai. Mások 
a vágyaik és törekvéseik. Más a 
hangulatuk és érzésük.. . Sokan 
közülük keserűen bevallják, liogy 
nincsenek álmaik, feladták a re. 
ményt, begy életükben azt tehessék, 
amit szeretnének. 

A huszonkét éves Jeanette F. ka-

A klinika egyik legfontosabb fel. 
adafa a: oktatás, melynek lénye-
ges része a példamutatás. A klini-
ka igyekszik, hogy az orvostan-
hallgató minden beavatkozásnál, 
műtétnél, a betegellátásnál a leg-
újabb, legjobban bevált eljárást 
lássa és sajátítsa el. Az átalakí-
tott új eszközökkel, korszerű osz-
tályokkal rendelkező klinika en-
nek a feladatnak megfelel. A kli-
nika igyekszik Petrovszkij profesz-
szor útmutatásai szerint a gyűjtött 
tudást kifelé sugározni. A mediku-
sok, ápolónövérek, védönövendékek 
rendszeres oktatása, a traumatoló-
gia, transzfúziós tanfolyamok, el-
sősegélynyújtó., véradó toborzó 
előadások, sportorvosi tanfolyamok 
jelzik ennek a célnak megvalósítá-
sát. Az 1. számú Sebészeti Klinika 
segíti a kakasszéki és deszki csont 
tbers szanatóriumokat, orvosaik 
gyakran keresik fel a klinika tudó-
mányos referáló délutánjait. 

A tudományos munka terüle-
tén különösen az utolsó öt év szá-
mos eredményt hozott. Jáki pro 
fesszor öt éves működésének év-
fordulóján kiadott gyűjtemény 80 
megjelent dolgozatról számol be, 
amelyek a sebészet széles területé! 
ölelik fel, s számos országos je-
lentőségű kezdeményezésről szá-
molnak be például az emlőrák kor 
szerű kezelése, pneumoretroperilone-
um, mint új vizsgáló eljárás, ér&t-ÜLte-
tés, a gyulladás új értelmezése, 
stb. A klinika több országos jellegű 
kongresszust rendezett, a kongresz-
szusokon, szakcsoporti üléseken 
számos előadással szerepel'ek a kli-
nika orvosai. 

A Sebészeti Klinika egy év óta 

helyet ad falai között a megalakult 

II. számú Sebészeti Klinikának, s 

a szélesebb keretek közölt együttes 

erővel folyik a gyógyító munka. 

Az egyetem fejlesztési terve még 

szélesebb perspektívát ad a kli-

nika fejlődésének. Uj épületek, új 

osztályok, a legmodernebb felszere-

lés, a klinikai dolgozók létszámá-

nak felemelése szerepel e tervekben. 

A klinika dolgozói arra töreksze-

nek, hogy a kapott lehetőségeket 

felhasználva egészségügyünk ezen a 

szakaszán is megvalósuljon m szocia-

lista betegellátás. 

GÁL GYÖRGY 

Egyetemeinken cs főiskoláinkon szeretettel fogadják az ú j hallga* 
lókat. A Pedagógiai Főiskolára jelentkező hallgatókat tanácsadó bi* 
zottság tájékoztatja a felvételi vizsga előtt. Képünkön Seres Erzsébet 
most érettségizett hallgató a tanácsadó bizottság elótt Gruber Lászx 

lóval, a főiskola tanulmányi osztályának vezetőjével beszélget 

A Tudományegyetem Bólyai-intézetében a matematika-fizika szakri 
jelentkezettek egy csoportja beszélget a szóbeli vizsga előtt 

Nagysikerrel hangversenyezett Szegeden 
a Tátrai-vonósnégyes 

A Közalkalmazottak Szakszerve-
zete új kultúrotthonóban színvona-
las zenei műsort rendezett a Tát-
rai-voncsegyüttes Beethoven kvar-
tettjeiből. Ez az 1946-ban alakult 
művészegyüttes hazánkban és kül-
földön igen nagy sikereket aratott. 
1948-ban a Bartók Béla emlékére 
rendezett zenei versenyeken első 
díjat nyertek. Sikerrel hangverse-
nyeztek a szomszédos népi demo-
kráciákban, Lengyelországban, Bul-
gáriában, az elmúlt évben pedig 
Berlinben, a Beethoven-évforduló 
alkalmával rendezett zenei ünnep-
ségeken mutatták meg kiváló elő-
adóművészi képességeiket. 

A Tátrai-vonósnégyes igen sokat 

tett Beethoven kvartettjeinek nép-

szerűsítése terén. Szegedi hangver-

senyüket is Beethoven-kvartettek-

ből állították össze. Az Opus 18. 

számú, C-moll, a G-dur és az F-

dur kvartetteket játszották. Ezek a 

művek Beethoven első vonósné-

gyesei, amelyeket a szerző 1800-

ban komponált. Fiatalkori művek 

ellenére is Beethoven teljes zene-
szerzői nagyságát csodálhatjuk 
bennük. Beethoven, Mozart és 
Haydn a formai tökéletesség leg-
magasabb fokára emelték a kvar-
tettet, mint műfajt, ők teremtették 
meg a kvartettben a kamarazene 
legtökéletesebb, reprezentatív for-
máját, általuk emelkedett a kvar-
tett a kamarazene csúcspontjává, 
amely a polifónia jó hagyomá-
nyait, a szólamok teljes egyenjo-
gúságát legtisztábban képviselte. 

A Tátrai-együttes méltó elő-

adásban tolmácsolta a beethoveni 

műveket. Hibátlan, kiforrott össz-

játékukkal az egymástól hangulat-

ban eltérő műveket és tételeket le-

nyűgözően szólaltatták meg. Külö-

nösen kiemelkedett a műsorból a 

G-dur kvartett előadása, amelyben 

mindvégig érvényesült a kvartett 

jellege, könnyed humora, kecses fi-

nomsága. Kiemelkedett továbbá az 

F-dur kvartett Adagio-tételének 

előadása, K. J. 

Az crvo3 szr.kra jelentkezett és a felvételi vizsgát sikeresen Ict.lt 
hallgató a felvételi vizsga után beszélget Czaniczer Gábor prefe • 

szorral, a II . számú Belgyógyászati Klinika igazgatójával 

Megjelent a Tiszatáj legújabb száma 

A Magyar Írók Szövetsége sze-
gedi csoportjának folyóirata, a Ti-
szatáj legújabb száma megjelent. 
Az új szám fedőlapján a tápéi kul-
túresoport vidám, mosolygó népi 
táncosait láthatjuk. A folyóiratot 
Petrovácz Irtván, Ujj Rezső, Lődi 
Ferenc, Dér Endre, Szűcs András 
és András Sándor, valamint Som-
fai László versei és elbeszélései 

töltik meg. Boldog Balázs Louis 
Fűrnberg »Marx* című versét for-
dította. A "Haladó hagyományaink* 
című rovatban Nacsády József 
Mikszáth Kálmánról írt tanul-
mányt. Péter László Móricz Zsig-
mondról írt. A folyóirat "Vita* 
rovatában Osváth Béla: -A béke-
harc és a drámai konfliktus új 
alapja* címmel írt tanulmányt 

laposnö ezt válaszolta;' „Nincs 
semmi vágyam, mert úgysem sike-
rül semmit megvalósítani abból, 
amit szeretnék. így jobb, ha egyál-
talán minőseinek vágyaim." 

De még lia vannak is vágyaik a 
fiatal francia dolgozóknak, milyen 
távolesnek ezek a szovjet^ ifjak ós 
leányok nemes törekvéseitől. A 
francia fiatalok vágyaira a nyomor, 
a politikai jogfoszto itság ténye és 
a jövőtől való re'-tegés nyom bé-
lyeget. 

Mennyi pesszimizmust és lemon-
dást tartalmaznak ezek n válaszok. 
A francia ifjúság jelentős részét 
hatalmába kerítő borús hangulata' 
tükrözik. „Nincsenek ványaim, hi-
szen a jelenlegi helyzetben egyi-
künk előtt sincsenek biztató táv. 

latok — írta Ma dele! ne O huszon-
három éves alkalmazott. — Fran-
ciaország áruló vezetői az amerikai 
imperialistáknak adták el az orszá-
got." 

A szovjet ifjúságnak miniden le. 
hetősége megvan a boldog életre. A 
szovjet ifjúság nem ismeri a mun-
kanélkülisége1', a nyomort. A 
szovjet ifjúság « bolsevik párt és 
a kormány gondoskodására állha-
tatos és szorgailmas tanulással és 
azzal a törekvéssel válaszol, hogy 
állandóan fokozza képzettségét. 

A szovjet ifjak és leányok szor-
galmas tanulással készülnek, hogy 
cselekvő építői legyenek a kommu-
nizmusnak, amely az ölöciik ötéves 
tervvel elérkezett a megvalósulás 
szakaszához. 

Dobranovics Ilona kitűnően érettségizett tanuló a felvételi bizottság 
előtt. A felvételi bizottság tagjai: Turóczki Julianna, Dirner Zoltán 
egyetemi docens, a felvételi bizottság elnöke cs Bukovinszki László 


