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Tisztelt tudományos ülés! 

Kedves elvtársak! 

A Debreceni Orvostudományi Egyetem tanácsa és pártbizottsága nevében köszöntöm az or-
vostudományi egyetemek, valamint az OTE marxizmus-leninizmus intézeteinek 2. konferenciá-
ját, illetve az igen -tisztelt kedves résztvevőket. 

Külön tisztelettel köszöntöm vendégeinket: 
Dr. Hutás Imre egészségügyi államtitkárt, 
Dr. Postás Sándort, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság tagját, az MSZMP Debrecen Városi 
Bizottság első titkárát, 
Dr. Szombati Bélát, az. MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottság osztályvezetőjét, 
Dr. Lukács Jenőt, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetőjét, 
Kérész Gyulánét, a Művelődési Minisztérium képviselőjét, 
Dr. Szomják Editet, a városi KISZ-bizottság titkárát, 
Dr.. Teslér Katalint, a Hajdú-Bihar Megyei Tanács egészségügyi osztályának vezetőjét 
és Dr. Juhász György elvtársat, a Hazafias Népfront Debreceni Bizottságának alelnökét. 

Örömünkre szolgál, hogy e tanácskozást ebben az esztendőben itt, a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetemen rendezhettük meg. Két évvel ezelőtt a Pécsett tartott 1. konferencia kö-
vetésre érdemes hagyományt teremtett. Az egészségügyi felsőoktatásban dolgozó marxizmusok-
tatók színe-javát felvonultató tanácskozás jó lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, 
egymás munkájának, kutatási eredményeinek a megismerésére. Az elhangzott előadásoknak nem-
csak tudományos értékük volt, hanem igyekeztünk hasznosítani azokat természetesen az okta-
tó-nevelő munkában is. Ezt a hagyományt szeretnénk most folytatni. 

A jelen konferencia középpontjában a szocialista fejlődésünk által felvetett igen fon-
tos kérdések állnak. A nemrég lezajlott szegedi országos tanácskozás is jelezte a feladat 
aktualitását, a nyitott, megvitatásra és kidolgozásra váró problémák adott voltát. 

A mostani tanácskozástól azt várjuk, hogy kísérletet tegyen az igen figyelemre méltó 
eredmények hasznosítására mind közvetlen működési szféránk, az egészségügy, mind a marxiz-
mus oktatása területén. A Központi Bizottság által kezdeményezett országos tanácskozás nem-
csak felmérte az erőket, nemcsak szintetizált, de igen határozottan újabb feladatokat is 
megjelölt. 

Tudományos ülésünk témája és tematikája hozzájárulhat, és reméljük, hozzá is járul 
nemcsak a problémák feltárásához, de segítséget nyújt a megfeleli megoldás kidolgozásához 
is. 



Külön szeretném megemlíteni és üdvözölni, hogy az előadások nagy csoportja az oktatók 
működési területének megfelelően az egészségügy gazdasági, etikai és szociológiai vonatko-
zásaival foglalkozik. Olyan kérdésekről lesz tehát sző, melyek az oktatásban is nap mint 
nap felszínre kerülnek, következésképp a konferencián elhangzottakat minden bizonnyal jól 
lehet majd az oktatómunkában is kamatoztatni. 

A marxista műveltség elsajátítása igen fontos hallgatóink számára, minthogy általa 
olyan tudás és politikai meggyőződés birtokosai lehetnek, amely megkönnyíti és lehetővé te-
szi a tájékozódást a világ - egyébként korántsem könnyen áttekinthető és értheti - esemé-
nyeiben, folyamataiban. Különösképpen szükség van erre ma, amikor bizonyos, korábban dek-
larált elveket és elméleteket a gyakorlat, mint minden elmélet próbaköve, nem, vagy nem 
mindenben igazol. B kérdéseket is, miként a többleket, csak a tudomány górcsövén át lehet 
és szabad megközelíteni, s a maguk realitásában a hallgatók elé tárni. Meg kell mondani 
nekik, ml az, amit egyértelműen tudunk és állíthatunk. Mi az, ami vitatott és miért vita-
tott? S végül ml az, ami még további fnélyreható tanulmányozást és elemzést igényel? 

Ezekkel a gondolatokkal zárom megnyitó szavaimat, s engedjék meg-, hogy mind a rangos 
előadóknak, mind a konferencia résztvevőinek igen eredményes, sikeres munkát kívánjak. 
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