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Feledhetetlen 1919
'Az orosz munkások és matrózok
1919-es feledhetetlen hőst harcait
eleveníti meg a
Magyar Szovjet
Barátsági
Hónap keretén
beiül
bemutatott „Feledhetetlen 1919" c.
film. Az intervenció
és a belső
reakció kalandorainak
népellenes
mesterkedései feledheteUenül
em.
¡ékezetünkbe idézték n iiatal szovjet állam heorikus
küzdelmét
az
embeii létért, a boldog jövőért és
megerősítettek minket az osztályellenséggel és a külső ellenséggel
szemben
folytatott
harcunkban.
Megéreztük a szemünk előtt
le.
játszódó eseményekből,
hogy
a
Putyilov.gyári munkásoknak
és a
BaltHengeri
flotta
matrózainak
vére értünk is folyt a KrasznajaCorkán. A Krasznaja-Gorka
nem.
csak Kronstadt és
Pétervár,
ha.
nem a mi jövőnk kulcsa is voft.
Minden becsületéi
magyar egyetemi hallgatóban öntudatlanul
is
fel kell vetődnie a kérdésnek: vaj,

jon a magam munkahelyén
helyt,
állok-e úgy, mint Sibájev matróz,
vájjon vagyok-e olyan szigorú bírálója hibámnak, mint Sibájev
matróz s ha igen, véghez
tudom-e
vinni azt, hogy jóvátegyem
úgy,
mint Sibájev matróz.
Gondolkozzunk el ezeken mindannyian. Gon.
dolkőzzünk el azon, vájjon
kinek
köszönhetjük azt, hogy
a gorkiji
,,egyetemi évek" pékműhelye, n y o
mortanyája helyett a szegedi Béke-épület, az Ády-téri Egyetem, a
Központi Egyetem...
korszerűen,
kényelmesen
berendezett
termei
állnak rendelkezésünkre s nekünk
csak egy feladatunk
van,
amit
mindenáron végre kell hajtani, a
tanulás
feladata. Tudjuk
kinek
köszönhetjük és soha el nem múló
hálával gondolunk a lS-ss harcok
hős népére és nagy vezéreire; Lenin és Sztálin elvtársakra,
KERÉNYI GYÖRGY

így készülök április 4
méltó megünneplésére
Az országos és helyi sajtóból nap.
mint nap
értesülünk
azokról a
nagyszerű felajánlásokról, amelyekkel a magyar dolgozó nép egyik leg
nagyobb ünnepére, a felszabadulás
ünnepére készül, hogy megmutassák
szeretetüket a Szovjetunió és a hazánkat felszabadító Vörös Hadsereg
iránt.
Karunk dolgozói a z oktatómunka
színvonalának emelésével készülnek
április 4-c méltó megünneplésére.
Mint az Állam- és Jogtörténeti
Tanszék dolgozója április 4-i felajánlásomat a tanszék többi dolgozójával együtt tettem meg. A Tanszéki
dolgozók kollektív felajánlása egy
módszerbeli újításban áll. Az I. évfolyam hallgatói hiányos történelmi
előképzettségének pótlására,
valamint a folyamatos tanulásnak ellen
őrzéssel vaió biztosítására a tanszék
bevezette a minősített heti. illetve
havi kötelező referálás
módszerét
A tanszék által kötelezett hallgatók
hetenfcint. illetve havonta
számot
adnak felkészültségükről,
eloszlathatják az anyagra vonatkozó félreértéseiket. stb.
Ez az ú j oktatást módszer fokozott munkát követel a tanszéki dolgozóktól. Tanszékünk dolgozói azonban — s így magam is — örömmel
vállaljuk ezt a muriká1, mert ezzel
elősegítjük a szakmailag és politikailag
fejlett jogászkáder-nevelés
ügyét.
Szegvári Katalin,
egy,

tanársegéd

Hogyan teljesítem
felajánlásomat
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Jogi kari fiatalok, leplezzétek l e
a soraitokban megbújt rendbontókat,
m u n k a f e g y e l e m lazítókat
.Kedves
Kati.
A Jogi kar I. évfolyamának hall- „feljegyzéseiből";
gatói az első félév folyamin nagy kám! Egy pokolian unémas marxfejlődésen mentek keresztül és ko- ista órám van. Persze ne úgy értsd
moly eredményeket értek el a félévi a levélírást, hogy az unalmasat a
helyettesítem
vizsgák alkalmából. De ,az egész kevésbbé unalmassal
évfolyamnak az eredményeit le- Azért írok most, amikor éppen az
gazságiiról
rontja és* veszélyezteti az újabban amerikai imperialisták
tapasztalható fegyelmezetlenség és v.an szó, hogy valami lekösse a figyelmemet. Most a legnagyobb herendbontás.
nyélés jutott osztályrészemül,
ami
A marxizmus-leninizmus előadá- — csak most jöttem rá — elég unal.
sokról sorozatosan elkésik az év- mas szórahozás. ... Termelés növefolyam és időnként arra hivatkoz. lése, cári Oroszoiszág
elmaradott
nak, hogy a tanár elvtársak későn volt, a szocializmus
létrehozta a
engedik ki az évfolyamot az előadás- legmodernebb sztálingrádi erőműd
ról. Ha meg is törtónt, hogy egy-két vet, stb. Munkaverseny,
Sztahánovperccel csöngetés után fejezte be a mozgalom. Míg a körmömet vágta.m,
témát a professzor elvtárs, ezt a minden marba sokat
emelkedett.
rendbontók és lógósok arra hasz- ...Node most menjünk tovább 80—
nálták fel, hogy 8—10 perccel e 100 km-re Szegedtől. Vártalak
vabecsöngetés után is csavarognak az sárnap, unatkoztam egész nap. Sejutcán, pedig az ifjúság zöme időben tetlem. hogy egy jól sikerült
n(v.
be tud érkezni,^ ,
nap után nehezen kelsz fel. Igazad
Az I. évfolyam túlnyomó része le- volt. Kohászat növelése, villamoshát fegyelmezett és kötelességtudó. energia, sok tartalékunk van. M'inEz a túlnyomó rész érezze kötelessé- ka termelékenységének az emelése,
gének azt is, hogy élesen
bírálja munkafegyelem!-',
Nem felesleges
meg a lógósokat és ne tűrje, hogy dolog ezt a „jegyzetrészietet" leköegyesek*miatt az egész évfolyam- zölni. Legalább látjuk, \ hogy van
ról rossz vélemény alakuljon ki. A* olyan ember is, akinek hallatlanul
bírálatban a párttagok és DÍSZ.tag" unalmas dolog a kommunizmusba
<iáu járjon elöl jó példával. Az ilyen való átmenet hatalmas, ragyogó
hibákkal• szemben való fellépés jel- perspektívája; aki unja ,,az amerimulasztása:
liberalizmus. és 'már kai imperialisták gazságait" hallFarkas elvtárs felhívta a figyelmei gatni és nyilvánvalóan úgy érzi,
arra, hogy énnek elhariapózása el- hogy a Koreában baktériumbombát
len is élésen fél kell lépni az egye- dobáló, békés gyermekek, asszonyok
teimktn.
és aggok ezreit elpusztító amerikai
A marxizmus-leninizmus előadó. gengszterek gazságairól beszélni:
sokon a fiatalság nagyrésze feszül- üres fecsegés. Azt hallgatni „elég
ten figyel és alapos jegyzeteket ké- unalmas szórakozás", egy marxizszít. Különösen áll ez az SZKP mus órán jelen lenni pedig ,,henyé.
XIX. kongresszusáról tartott elő- lés".
adásókra.
Annál
tűrhetetlenebb,
Tóth István másik szomszédja
hogy egyes hallgatók (főleg a hátnyilván
látta, hogy Tóth mit firkál
só padokban húzódók) nem jegyzetelnek, hanem mással foglalkoznak: és, hogy az előadás alatt 5—10 peresznek, a pad alatt olvasnak, be. ceken át karjára hajolva bóbiskol,
szélgetnek, vagy levelet írnak. És vagy unatkozva nézeget össze-visz.
erre éppen a SZKP XIX. kongvesz- sza. A szomszéd azonban el volt
szusáról szóló utolsó előadásokon fi* foglalva sajátmagával, nem törőgyeltünk fel. De előfordul cz más dött a mellette ülővel. Sőt, amikor
az óra végén számonkérték
Tóth
órán is.
Istvántól, hogy mit csinált óra közCsak két példát említünk meg a ben, ö . is és az egész környék villobbi közül. Lörinczi Attila I. éves lámgyorsan ellünt az előadó terem
joghallgató pl. Anfalffy
professzor hálsó padjaiból. Ez már nem is kö.
elvtárs előadásán (ami a marxizmus zösségellenes magatartás,
hanem
előadás előtt volt) levelet írt a fe- bűnpártolás, a felelősség alól való
leségének. Az Antalffy óra anya- kibújás.
oát pedig a
vtarxizmus-leninizmus
Tehát fokozni kell az éberséget
órán másolta le. A marrizmu$-1ení- és fel kell számolni az ilyesféle
nizmus órán összesen mintegy 10 kiikkecskéket- Lőrinczi Attila és
sort jegyzetelt.
Tóth István ellen fegyelmi eljárás
Lörinczinek ez a tevékenysége nem van folyamatban. De nem elsősorzavarta a szomszédját, mert szom- ban az egyetemi Fegyelmi Szabályszédja is mással foglalkozott. Szom- zat alkalmazásával kell a Jogi lcar
szédját, Tóth István I. éves joghall- I. évfolyamán rendet teremteni, hagatót legfeljebb az előadó zavarta, nem az öntudatos ifjúságnak
saját
mert- ő meg a marxista előadás kön magának kell olyan légkört kialaben írt levelet.. Hogy ennek a levél, kítania, amelyben lehetetlenné
vilírónak milsen a politikai és erköl- iik a léhűtők, élveze¡hajhászok, fecsi arculai«. annak jellemzésére né- gyelembontók és h'Kafiütlav ko'-mohány sorf idézünk a» ócátr készült 1 nplitW agitátorok <>i'tf. .

Április 4.re, hazánk felszabadulásának évfordulójára vállaltam:
1. hogy segítek könyvtárunk rendezésében, átszervezésében;
2. hogy feldolgozok két Szeged
történetére vonatkozó művet.
Első felajánlásomat eddig csak
formálisan teljesítettem. Igaz, hogy
három félnapot fordítottam már
könyvtárrendezésre, de ezt a munkát nem szerveztem meg jól, a ráfordított időt nem használtam ki
eléggé.
Másik felajánlásom célja az, hogy
jövő félévi előadásaimból és előkészítőimből ne hiányozzanak a helyi
szegedi vonatkozások. Ehhez sokat
kell olvasnom, tanulnom, hiszen
csak január óta élek Szegeden, nem
ismerem a város múltját, jelenét és
terveit sem. Ezt a vállalást kibővítem még azzal, hogy az Egyetemi
Könyvtár által rendelkezésemre bocsátott újságok anyagát bedolgozom
a magyar munkásmozgalomból ké.
szülő félév végi előadásomba. Eddig már feldolgoztam a „Szegedi
Vörös Újság" 1919 március-áprilisi
számait.
Igyekezni fogok munkám jobb
megszervezésével első felajánlásomat is teljesíteni anélkül, hogy 'az
tanszéki oktató munkám rovására
menne.
Második felajánlásom teljesítésében és túlteljesítésében pedig lelkesíteni fog a Tanácsköztársaság hős
szegedi proletáriátusának emléke.
Azoké, akik a francia imperialisták
által megszállott, újszegedi jugoszláv csapatok által éhségblokád alá
vett városban bátran szembeszáll,
tak az ellenforradalommal és szívósan folytatták a termelő munkát.
Keserű Bálint
tanársegéd.
A DISZ politikai óra e heti anya.
ga a „Parasztkérdés". A következő
anyag ,,A kommunista erkölcsről".
HIBAIGAZÍTÁS
Az Egyetemi Újság 1953. február
28-i 3. számában a Kritika az Egyetemi Újságról című cikkben értelemzavaró, az értelmet az ellenkezőre fordító sajtóhiba .került. A
megfelelő mondat helyesen: A rek.
tor elvtárs
azonnal
intézkedett,
hogy azokat a tanársegédeket, akik.
vannak,
engednek konzultációik
jék konzultálni.
A cikk utolsó szava helyesen:
Szabotörnek.
SZEGEDI EGYETEM
A Szegedi Tudományegyetem, Orvosegyetem é s Pedagógiai Főiskola lapja
Felelő« szerkesztő: Túry Géza
Kiadja: Az MDP Egyetemi és Főiskolai
Pártblzotteága, a
Tudományegyetem
rektora, az Orvosegyetem dékánja,
a Főiskola Igazgatója, a DISZ és a
Szakszervezetek

Telefon: 34—54

Ci-ongrádmegyei Nyomdaipart V:
Szeged 528
Falelő*. vezető: Vinczs Györsrv

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
SZILÁGYI ÉVA,

PAPP IGNÁC,

a Pedagógiai Főiskola I. éves magyar szakos hallgatója. Félévi vizsgáit kitűnő eredménnyel tette le.
Különösen kiemelkedő tudásról tett
tanúságot a XIX. pártkongresszus
anyagának megtárgyalása során a
szemináriumokon. Minden
téren
példamutatóan végzi munkáját.

a Jogi kar II. éves hallgatója. Szakérettségivel jött
az
egyetemre.
Rendszeresen, óráról-órára becsületesen tanul. I. félévi vizsgáit jeles
eredménnyel tette le. Pártcsoport,
vezető, e munkáját is péUlamuta.
tóan végzi.

Egy DISZ politikai óra
A Szegedi Egyetem 2. száma
foglalkozott a DISZ politikai órák
jelentősegével
Nézzük meg, milyen tapasztalatokról számolhatunk
be az Orosz Intézet II. évfolyamának I. csoportjában tartott első két
politikai óra alapján.
Az első politikai órán a kormányhatározatokkal, a Szovjetunió és a
Magyar Népköztársaság 1952. évi
tervjelentéseivel foglalkoztunk.
Először a politikai óráik bevezetésének szükségességéről és közvetlen
feladatairól beszéltünk. Az elvtársak kérdéseket tettek fel, néhányan
pedig kifejtették véleményüket ar.
ról. hogy milyennek is képzelik a
politikai órákat, mit is várnak tőlük. A következő félórában felvetet,
tem. a politikai óra anyagának lényeges kérdéseit, A második órában elkezdődött a vita., Az elvtársaik azokról a kérdésekről beszéltek,
amelyek vitát váltottak ki (így az
igaerő
kériSése. a gépállomások
részesedése, különösen pedig az ú j
családvédelmi
határozat
néhány
kérdése), A politikai óra részvevői
megértették a h^ározatokíból', hogy
pátiunk
hogyan
alkalmazza a
marxizmus-leninizmus elméletéit, a
tervjélenités számaiból hogyan kell
látni a fejlődés ütemét, a jövőt és
közvetlen feladatainkat
Sokan hozzászóltak, döntő részben az anya és csecsemővédelemről
szóló határozathoz. Látszott azonban, hogy a csoport döntő része
még mem olvassa rendszeresen a
pártsajtót és elsiklik a fontosabb,

egész országunkat érdeklő események és határozatok mellett. (Például Kiss elvtárs még a mindenkit
foglalkozható családvédelmi határozatból csak az „agglegényadó"-hoz
tudott néhány szót szólni; ugryanak.
kor Fekete és Mercz elvtársak igen
sok példát hoztak fel a mindennapi
életből.)
Ennek ellenére a politikai óra
eredményes volt, mert a csoport határozatokat hozott a felmerült hibák
kijavítására és a csoport életének
megjavítására, így:
1. A marxizmus-leninizmus tanul,
mányozásának biztosítása érdekében
szerda helyett mindenki hétfőre ké.
szfii el kötelező jegyzeteit marxizmusból. Ezt egy bizottság ellenőrzi,
így több idő jut a szemináriumi
elvtársi segítség nyújtásra is.
2. A csoport tagjaiból néhányan
minden 2 hétben faliújság cikkét
írnak az aktuális külpolitikai kérdésekről, szocialista építésünk eredményeiről (külön az ipar, a mezőgazdaság, kulturális és tudományos
életünk területéről) és ennek kapcsán a mi egyetemünket érdeklő
kérdésekről.
3. A politika! óra. eredménye volt.
hogy a DISZ csoportvezetőknek feladatává tette a tanulmányi feladatok végrehajtásában mutatkozó lazaságok harcos és következetes feltárását és az elvtársi
segítségnyújtás helyes irányítását, amiért
felelősséggel tartozik.
Klett József

Szabotálta a tanulmányi fegyelmet
egy csoportvezető — kulák a vőlegénye
Nagyon sok esetben tapasztaltuk,
hogy milyen káros, ha eredményeink elbizakodottá tesznek bennünket.
Káros azért, mert hajlamosak vagyunk ilyenkor arra, hogy a munka Során előforduló nehézségeket
na a maguk realitásában mérjük fel
és így nem készülünk fel előre azok
leküzdésére. Káros azért is, mert
ilyenkor könnyen elfelejtjük, hogy
az ellenség nem nézi tétlenül munkánkat, haniem valamilyen forméban mindig arra törekszik, hogy
eredményeink
elérésében gátoljon bennünket, igyekszik zavart
kelteni. Arra vonatkozóan, hogy az
ellenség tevékenységével állandóan
számolni kell, elég a legutóbbi Sze.
geden történt példát is bizonyítékul
felhozni, amikor a közellátás torén
tervszerűen megszervezett felvásárlással igyekezett az ellenség elégedetlenséget kelteni dolgozóink soraiban.
De hozhatunk egyetemünk életéből is példákat arra, hogy a hibák
mögött legtöbb esetben az ellenség
keze található. Az I. félévben az I.
éves vegyészeknél igen rossz volt a
munkafegyelen^. A pártcsoportvezetőnek feltűnt, hogy igen sok a
hiányzó,
viszont ugyanakkor a
Tanulmányi Osztály nem tud a hiányzásokról. Mikor jobban megvizsgálta a dolgot, kiderült, hogy az
egyik fanulmányi csoportvezető, G.
Tóth Róza sorozatosan nem jelentette a hiányzásokat a Tanulmányi
Osztálynak. Egyik barátnőjének,
Farkas Máriának például 14 óra
hiányzását nem írta be az ellenőrző
könyvbe és nem is jelentette a Tanulmányi Osztályon Farkas Mária

egyébként feleJősségrevonástól való
félelmében m'ég olyan indítványt is
tett a pártcsoporlvezetőnek, hogy
ha nem jelenti tovább ezt az esetet,
hajlandó kifizetni azt az összeget,
amit ezért a hiányzásért a Tanulmányi Osztály úgyis levonna az
ösztöndijából. A tanulmányi csoportvezető szabotálása idáig süllyesztette a fegyelemhez való viszonyt
az I. éves vegyészeknél.
Később az is kiderült. íiogy G.
Tóth Róza nem véletlenül végezte
így tanulmányi csopor'-vezetői feladatát. Vőlegénye, kinek 200 hold
földje volt, nyilván nem arra buzdította, hogy igyekezzek minél job_
ban küzdeni a tanulmányi fegyelem
megszilárdításáért,
hanem
arra.
hogy ahol csak tudja, gátolja annak
elérését akadályozva ezzel a mindannyiunk elé ki'űzött célt, a jó szakemberré.válás megvalósítását. Az
I. éves vegyész évfolyam DISZ vezetősége 'és pártcsoportja sokat t a núit ebből. Nem árt azonban, ha a
többi DISZ szervezetünk is leszűri
magának a tanulságot ebből az esetből. Ha a munkánkban előforduló
fogyatékosságokat, hibákat takargatjuk és nem küzdünk azok megszüntetése ellen, amint ezt nagyon
sok helyen tapasztaljuk, akkor tág
teret nyitunk az ellenség munkájának, növeljük annak a lehetőségét,
hogy romboló munkát végezzen. Ha
viszont a hibákat őszintén feltárjuk
és megvizsgáljuk, hogy milyen té.
nyezők okozzák előfordulásukat,
könnyeiben felfedezzük az ellenséget é s könnyebben
fel is tudjuk
venni a harcot ellene.
Mária Ferenc

