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Alapszerveseteink fontos feladataikat csak akkor 
oldhatják meg jól, ha élükön kipróbált elvtársakból 
álló, a nép, a párt ügyéért harcolni képes pártveze-
tőségek működnek, amelyek eleven politikai életet 
teremtenek az alapszervezetben, amelyek nem bü-
rokratikusán, hanem a pártdemokrácia elveinek be-
tartásával vezetik az alapszervezet munkáját. 

«Szabad Nép jannár 15-t vezércikkéből.) 

II. évfolyam 2. szám 1954. január 26 

Lenin eszméi valóra válnak v 

Emlékezzetek lljicsre, szeressé-
tek, tanulmányozzátok 6t, tanító-
mesterünket, vezérünket! 

Harcoljatok és győzzétek le az 
ellenségeket, a belsőket és a kül-
sőket — úgy mint Iljics. 

Építsétek az új életet, az új élet-
formát, az új kultúrát — úgy mint 
Iljics. 

Sohase húzódozzatok a munka 
aprajától, mert a kicsinyből épül 
a nagy — ez Iljicsnek egyik fontos 
intelme. 

I. Sztálin. 

Harminc évvel ezelőtt. 1924 ja-
nuár 21-én gyászbaborult az * egész 
Szovjetunió. De nemcsak a szovjet 
emberek gyászolták legnagyobb ve-
zetőjük halálát, hanem veliik 
együtt gyászoltak aa egész világ 
munkásainak, haladó gondolkodá-
sú embereinek százmilliói is. 

Miért zárta annyira szívébe Le-
nint úgyszólván az egész emberi-
ség? Voltak az emberiségnek már 
előbb is évezredeken át hősei, ki-
emelkedő vezetői, de olyan hatal-
mas történelmi feladatot, mint 
Lenin, egyikük sem teljesített. A 
XIX. század folyamán vált először 
lehetővé az, hogy az emberek meg-
szabaduljanak a kizsákmányolástói 
s ezáltal saját sorsuknak urai le-
gyenek. Ezt az útat Marx és En-
gels mutatták meg. Leninnek jutott 
a feladat, hogy e történelmi jelen-
tőségű célt a gyakorlatban megvü-

sítsa, és az orosz proletáriátus 
senin vezetésével ezt a hatalmas, 
ai emberiség történelmében egye-
dülálló célkitűzést valósággá vál-
''"ztatta: a bolsevikok az ő vezeté-
sével készítették elő a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalmat, mel, 
a kizsákmányolástól mentes élet 
forrásává vált az egész világon. O 
'»remtette meg a bolsevik párt 
magját, amely óriási fává növelted-
ve vezeti ma a kommunizmus épí-
tését. Győzelemre vezette a szovjet 
népet az elnyomás, a sötétség erői 
ellen az egész tőkés világ fegyve-
res intervenciója ellen, ö rakta le 
az alapját a Szovjetuniónak, amely 
azóta is a lenini úton járva, példa-
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képe, buzdítója, reménysége és tá-
mogatója mindazoknak, akik har-
colnak és küzdenek az emberiség 
sorsának megjavításáért. 

£s amikor most, halálának 30. 
évfordulójára ismét az egész vilá-
gon felelevenítjük Lenin emlékét 
— a jobb élet után sóvárgó embe-
rek százmilliói elsősorban a biztos-
kezű és messze előrelátó nagy ve-
zért lát ják benne, aki megnyitotta 
ez emberi boldogság felé vezető 
útat, amelyről többé semmiféle erő 
nem térítheti le az emberiséget. 

Azoknak, ákik tudománnyal fog-
lalkoznak és ezzel szolgálják népük 
és az egész emberiség előrehaladá-
sának ügyét, külön példát is nyújt 
Lenin alakja. Lenin nemcsak a 
napi politikában élt benne, ő a po-
litikát. tudománynak tekintette. 
Műveiből nemcsak a politikustól, 
hanem a zseniális tudóstól is . ta-
nulhatunk: hogyan fedte fel Lenin 
a kapitalista társadalom objektív 
törvényeit, ellentmondásait és ho-
gyan használta *fel ezeket a párt 
politikájának irányításánál. Nem-
csak mint politikus, hanem mint 
tudós is örök példaképül kell, hogy 
á'!?3n előttünk. Lenin élete és pél-
dája arra ösztönzi az igazi tudóst, 
hogy munkáját kiolthatatlan szen-
vedélyességgel művelje s eszköz-
nek tekintse a legnagyobb cél, Le-
nin ügyének megvalósítása érdeké-
ben: a kizsákmányolástól mentes, 
örömökben gazdag élet létrehozásá-
ban. 

„Lenin élt, Lenin él, Lenin élni 
fog" — írta Majakovszkij. Ezek 
szavak egyre igazabbak lesznek. 
Lenin élt: élt és az egész emberi-
ségért dolgozott. Lenin él: él a ha 
talmas szovjet alkotásaiban, győ-
zelmeiben, él a világ munkásosztá-
lyának szivében, mint örök re-
ménység. Lenin élni fog: élni fog 
az egész emberiség szivében, élnf 
fog addig, amíg csak ember lesz a 
földön! 

Ma ismét történelmi jelentőségű 
küzdelem folyik a két tábor kö-
zött. Mi, akik a béke megvédését 
és a háború borzalmainak elkerü-
lését tar t juk legfőbb kötelessé-
günknek, felidézve Lenin emlékét, 
életéből, tanításaiból, műveiből 
erőt merítünk igazságos küzdel-
münkhöz. 

Pártunk szervezeti szabályzata 
előírja, a pártdemokrácia biztosítá-
sa, a párttagság jogainak érvénye-
sítése szükségessé teszi azt, hogy a 
pártalapszervek vezetőségeit, és a 
pártválasztmányokat időnként új-
jáválassza. 

A most következő újraválasztás-
nak a jelentőségét a Központi Ve-
zetőség júniusi, októberi és decem-
beri határozatai által megjelölt fel-
adatok külön aláhúzzák: 

A Központi Vezetőség mult évi 
június 27—28-i, október 31-i és de-
cember 19-i ülései rögzítették azo-
kat az eredményeket, melyeket népi 
demokráciánk a párt vezetésével a 
szocializmus építésében elért. De 
rámutatott a Központi Vezetőség 
azokra a hibákra is, melyeket mun-
kánk közben elkövettünk és meg-
jelölte a hibák kiküszöbölésének az 
útját is; a tettek egész sorával len-
dítette előre pártunk a mezőgazda-
ság ügyét, az ipari termelést össz-
hangba hozta a dolgozók érdekei-
vel. Kulturális téren a falu műve-
lődési szükségleteire fordította 
figyelmet. A szocializmus építésé-
nek ez az új szakasza az egyetemek 
és főiskola dolgozóitól meg hallga-
tóitól is tartalmasabb szakmai és 
politikai munkát követel. Felhívta 
pártunk a figyelmet arra is, hogy a 
szocialista társadalomban legfőbb 
érték az ember. Ezt a figyelmezte-
tést is tettek követték, mint álta-
lában pártunk minden megnyilat-
kozását. A szociális gondoskodás 
tényét mutatja egyetemeinken és 
a főiskolán a december végén hall-
gatóinknak juttatott nagyobb ösz-
szegű segély is. 

Egyetemeink és főiskolánk alap-
szervezeteire vár területükön az új 
feladatoknak megvalósítása, s ez 
szükségessé teszi, hogy alapszerve-
zeteinket friss erő hassa át, érvé-
nyesüljön a megfelelő politikai tar-
talom, a kollektív vezetés, a helyes 
bírálat, a pártonkívüliekkel való 
helyes kapcsolat. 

Nem utolsó sorban azért van 
szükség a vezetőségek újjáválasztá-
sára, mert a pártdemokrácia meg-
kívánja, hogy a párttagság kifejez-
ze akaratát: kire bízza az alapszer-
vezet vezetését, kik iránt van meg 
a bizalmuk, kiknek a munkájával 
nincsenek megelégedve, kik helyett 
kíván újakat a vezetőségbe. Hang-
súlyoznunk kell: a jelölést is, a vá-
lasztást is a párttagság eszközli. 

Mivel a mostani választástól függ 
az egyetemi és főiskolai alapszerve-
zetek jövendő munkájának minő-
sége: eredményessége, politikai át-
ütőereje, vezetőszerepének biztosí-
tása, ezért alapszervezeteink párt-
tagsága a legtöbb helyen igen be-
hatóan foglalkozik ezzel a nagyje 
lentőségü kérdéssel. 

dolgozó régi vezetőségi tagokat to- vezetőség és a küldöttek választá-
vábbra is jelölni akarják a vezető-
ségbe az elvtársak; azok helyett a 
régi vezetőségi tagok helyett vá-
lasztanak újakat, akiknek kicseré-
lése a jobb politikai és szakmai 
munka végzése érdekében szüksé-
ges. Megkérdezik a pártonkívülie-
ket is: kiket tartanak méltónak ar-
ra, hogy bekerüljenek a vezetőség-
be. Zsámbéki László elvtárs azt 
tapasztalta, hogy a pártonkívüliek 
szívesen mondanak véleményt, ki 
ket tartanak alkalmasnak a veze-
tőségbe. A Bölcsészeti Karon is azt 
tapasztaljuk, hogy pártonkívüli dol-
gozóink és hallgatóink komolyan 
mérlegelik a helyes személyi ki-
választás lehetőségeit. 

A Bölcsészeti Karon már csak-
nem minden pártcsoport megvitatta 
kik azok, akikre rá lehetne bízni 
az alapszervezet vezetését. A hall-
gatóság úgy látja, olyan emberek 
kellenek a vezetőségbe, akik mél-
tók a pártszervezet vezetésére, akik 
elég önállóak, de elég fegyelmezet-
tek és eltökéltek is a párt politiká-
jának irányítására, akik nem dema-
gógok, nem karrieristák, hanem 
szerény, lelkes munkásai a szocia-
lizmus építésének, politikában és 
szakmai tekintetben egyaránt. 

A Pedagógiai Főiskola párttagjai 
gondot viselnek például arra is, 
hogy a megfelelő írásos agitáció 
egyenlő mértékben folyjék a tanul-
mányi kérdésekben és a vezetőség 
újjáválasztásával kapcsolatban. 
Ugyanakkor a jogi kari alapszerve-
zet nem használja még fel a fali-
újságokat a vezetőségválasztás je-
lentőségének tudatosítására. 

Fel kell hívnunk a párttagság fi-
gyelmét arra, hogy a vezetőség ösz-
szeállításában fontos szempont: az 
ú j vezetőségben foglaljanak helyet 
a régi vezetőség kipróbált, jó mun-
kát végző tagjai mellett a kritika 
tüzét álló ú j káderek. Képviselje a 
pártvezetőség az alapszervezet te-
rületének legnagyobb intézeteit. Ez 
a süervezet jó működésének egyik 
lényeges feltétele. A fiatalok mel-
lett a népi demokráciához hű régi 
értelmiségnek is van helye a ve-
zetőségekben. 

Mindezeket a dolgokat jól meg 
kell gondolnia az egyes alapszerve-
zetek párttagságának, hiszen a 
párttagság jelöli és választja meg 
a vezetőséget, tehát a párttagság 
felelőssége igen nagy. A mostani 
vezetőségeknek az a becsületbeli 
dolguk, hogy jól előkészítsék 

sát. Foglalkozzanak ezzel a nagyje-
lentőségű kérdéssel a tömegszer-
vezetek is. Dolgozzék minden alap-
szervezet vezetősége és párttagsága 
együttesen a választás jó megoldá-
sán. A vezetőségeknek nem az a 
feladatuk, hogy ők jelöljenek a ve-
zetőségi tagságra és a küldöttek 
megválasztására, hanem az, hogy 
teljes mértékben biztosítsák a lehe-
tőséget a párttagságnak arra, hogy 
a vezetőségekbe, továbbá küldöt-
teknek a legmegfelelőbb párttagok 
kerüljenek. f 

Az egyetemi és főiskolai alap-
szervezetek február 1. és 18. kö-
zött választják meg az ú j vezetősé-
get és a küldötteket az egyetemi 
pártértekezletre. Addig még sok a 
tennivaló; több helyt nem alakult 
még ki egészen a tagság vélemé-
nye: kiket válasszanak meg? Véle-
ményét erről a párttagságnak ala-
pos megfontolás után ki kell alakí-
tania. A vezetcfcégek mindenütt 
gondoskodjanak megfelelő megbe-
szélést lehetőségekről, mégpedig 
pártcsoportértekezleteken, népne-
velőértekezleteken, tömegszervezeti 
összejöveteleken. Ahol szükség van 
rá, tanáccsal .segít az Egyetemi 
Pártbizottság is, de a döntés min-
denütt a párttagság kezében van. 

Február első felében titkos vá-
lasztással választja meg a párttag-
ság az Egyetemi Pártbizottsághoz 
tartozó alapszervezetekben azokat 
az elvtársakat, akik népi demokrá-
ciánk építésének ú j időszakában 
kollektíve irányítják majd a politi-
kai munkát, pártunk útmutatása, 
az áprilisban öszeülő III. Pártkon-
gresszus határozatai szerint. 

E választások sikere érdekében 
most minden erőt latba kell vet-
nünk, minden követ meg kell moz-
gatnunk. Ahol még nem eléggé 
kristályosodott ki a vélemény a 
megválasztandókról, ott meg kell 
gyorsítani e munkát. 

Vezetőségeink jól készüljenek fel 
a beszámolókra, mert a beszámo-
lók, ha átfogóak, kritikusak, lénye-
get mutatóak, jellemzőek, jó útmu-
tatásokat adnak majd az új vezető-
ségeknek munkájuk helyes tartal-
ma és szervezete kialakításában 
és így biztosíthatjuk pártunk 
munkája új szakaszának sikerét: 
az épülő szocializmus eddigi vív-
mányainak továbbfejlesztését, a 
kommunista világszemlóletü, nagy-
tudású új értelmiség kialakítását. 

Nyiri Antal 

Jól vizsgázott Nagy Sándor, a Pedagógiai Főiskola 

II. éves hallgatója 

Egyetemi és főiskolai alapszerve- kában eltelt félév mérői éce. Mérő 
zeteink vezetőségei felhívták a léco nemcsak a hallgatók tndásá-

V. L Lenin halálának 30. évfordulójára 
Leninről nevezték el a len-
gyelországi »Nowa Huta« 
kohókombinátot 

A Lengyel Népköztársaság ál-
lamtanácsa és minisztertanácsa V. 
I. Lenin halálának 30. évfordulója 
alkalmából, január 20-án rendele-
tet hozott arról, hogy a »Nowa 
Huta-« kohókombinátot V, I. Le-
ninről nevezzék el. 

Az albán nép megemlékezik 
V. I. Leninről 

Az albán lapok Lenin halálának 
30. évfordulóján cikket közölnek 

\V . I. Lenin életéről és tevékenysé-
géről, az emberiség jobb jövőjéért 
folytatott harcáról. 

A mongol nép megemlékezése 
A Mongol Népköztársaság dolgo-

zói széles körben megemlékeznek 
V. I. Lenin halálának 30. évfordu-
lójáról. Az »Unen« című lap vezér-
cikket szentel V. I. Lenin emléké-
nek és külön cikket közöl »A 
mongol nép a lenini úton halad« 
címmel. 

Gyászünnepségek • 
Csehszlovákiában 

A csehszlovák dolgozók V. I. 
Lenin halálának 30. évfordulója al-
kalmából ünnepi gyászüléseket tar-
tottak. 

Az ország minden központi és 
• területi lapja cikkeket é elbeszé-
L léseket közöl V. I. Leninről. 

párttagság figyelmét az elkövetke-
zendő idők fontos politikai teendői-
re, a választásra, de figyelmeztet-
ték az elvtársakat arra is, hogy 
emellett még nagyobb lendülettel 
kell folytatniok tanulmányi munká-
jukat: vizsgáikat. Csakugyan azt 
látjuk, hogy a párttag hallgatók 
általában igen szép eredménnyel 
vizsgáztak. 

Amint nyilvánosságra került a 
vezetőségválasztás közeli« ideje, rög-
tön megindult alapszervezeteinkben 
az előkészítés munkája. Így például 
a Pedagógiai Főiskolán a pártcso-
portvezetők a ' pártcsoportokkal is-
mertették a választás elvi szem-
pontjait, végrehajtásának helyes 
módszereit. Ugyanezt tették a Böl-
csészettudományi kari pártcsopor-
tok is. Bár a főiskolai pártcsoport-
vezetők figyelmeztették a pártcso-
portot arra, hogy nem a vezetőség 
minden tagjának kicseréléséről van 
szó, a vezetőség jól dolgozó taslait 
továbbra is meg kell tisztelni a párt-
tagság bizalmával,— de volt olyan 
hangulat is, hogy mindenki helyett 
ú j vezetőségi tagot kell választani. 
De találkoztunk közömbösséggel is. 
A közömbösség olyan formában je-
lentkezett, hogy „nem kell »snki 
helyett sem ú j vezetőségi tagot vá-
lasztani, hiszen jól dolgozott min-
denki". Persze ez a felfogás is hely-
telen volt. A főiskolai párttagság 
és vezetőség megbeszélése alapján 
kialakult a helyes jelölési szem-
pont, A tapasztalt, párthoz hü, jól 

Minden félévi vizsga ogy mnn-1 Sándor, a Pedagógiai Főiskola 
ének zeneezak másodéves hallga-
tója. Munkáját mindig a lcgbccsü-

nak, hanem a tanárok munkájának 
is. Mindenki képet kap ezzel a 
félévi munkájáról, hogyan dolgo-
zott és hogyan kell dolgoznia az 
elkövetkező időkben. 

Az egyetemi és főiskolai munká-
nak elsődleges célja, liogy a kibo-
csátott szakemberek szaktudása mi-

letesebben, legpontosabban végzi. 
Óráról-órára folyamatosan készül, 
ö nem ismeri a kampányszerű ta-
nulást. Az eddig végzett anyag egé-
széből és részleteiből is mindig 
kész feleletet éspedig kielégítő fe-
leletet adni. Szakkörökön állandóan 

.... kitűnően szerepel, sőt keresi az 
nőségT " sz«npontból" megfelelő " ü ! f i ^ i ™ ? ^ . * 1 0 ^ tanáraival ^egyes 
gyen és ezt kell a vizsgáinak tük-
röznie. A mérték szigorú. A kö.ve-
telmény nemcsak az, hogy beszá-
moljanak az előadott anyagból, ha-
nem, hogy önállóan tudjanak bán-
ni az anyaggal. A hallgatók felis-
merjék az anyag összefüggé-
seit éa azt tutlják is alkal-
mazni. Az eredmény számokban, 
osztályzatokban jut kifejezésre. 
Mindenki a legjobb eredményért 
harcol, mindenki a legjobb jegyet 
akarja kapni. Ez a helyes. Ebbe 
a törekvésbe a tanár is bekapcsoló-
dik. Természetesen nem liberális 
osztályzatról van szó, hanem a 
tudás szigorú, igazságos leméTÓsé-
ről. 

Az a követelmény, hogy az anya-
got a hallgatók összefüggéseiben 
lássák és alkalmazni is tudják, tud-
janak tehát bánni az anyaggal, a 
jeleseknek szól. Van azonban az 
egyetemen ós főiskolán néhány 
olyan hallgató is, aki még ennél 
többre is képes, akitől ennél töb-
bet is várhatunk és várunk is. 

. Ilyen kitűnő képességű Nagy. 

témáról beszélgetni tudjon. Széles-
körű zenetörténeti olvasottságát igy 
próbálja még' elmélyíteni és beszél-
getések közben kritikával próbál 
élni az olvasottakról. 

De nemcsak zenetörténet terüle-
tén jeles, hanem a szakág minden 
tárgyában a legjobb tájékozódást 
és érdeklődést mutatja. Minthogy 
énekszakos tanárnak készül, szük-
séges és rendelkezik is olyan hang-
anyaggal, ami annak megfelel. Sze-
génysorsú, sokgyermekes családból 
származik, nehezen vagy egyálta-
lán nem tudja megszerezni az ön-
képzéshez szükségéé könyveket, 
kottákat. Természetesen a tanszék 
minden segítséget megad, hogy ér-
doklődósénok, tudásvágyának ele-, 
get tegyen és buzdítja ls munkájá-
ban. Tanulótársai körében is igen 
nagy megbecsülésnek és szeretet-
nek örvend. 

Nagy örömére szolgál az ilyen 
ember tanulótársainak, iskolájának 
ó# nem utolsó sorban népének. 

FEKETE AMALIA' 
főisk. tanársegéd 


