
i 

SZEGEDI EGYETEM 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES A PEDAGÓGIAI FŐISKOLA LAPJA 

A szovjef-magyar EarátsSg az evet sorln népünk' 
életének, országunk felemelkedésének elválaszthatat-
lan alkotórésze lett. 

(Szabad Nép 1954. február 18-i vezércikkéből) 

JI. évfolyam 4. szám 1954. febraár 23 Ara 40 filltr 

Vezetőségválasztó taggyűlés 
a Bölcsészettudományi Kar alapszervezetben 

Február 11-én délután 4 órakor 
kezdődött a bölcsészkar alapszerve-
zetében a vezetőségválasztó tag-
gyűlés. 

A taggyűlést megelőző napokban 
a párttagság, de a pártonkívüliek 
körében is az utóbbi időben szo-
katlan élénkség volt tapasztalható. 
A pártcsoportokban értékelgették 
az eddigi pártmunkát, beszélgettek 
arról, hogy kiket lenne a leghe-
lyesebb a vezetőség tagjaiul vá-
lasztani. Csaknem minden pártcso-
port összeállította a maga javasla-
tát. Az elvtársak igyekeztek fel-
mérni a reális helyzetet, s a kér-
dés fontosságának megfelelő ko-
molysággal vizsgálták a felmerülő 
jelöltek személyét. Ez az előzetes 
érdeklődés arra engedett következ-
tetni, hogy a taggyűlés határozata 
nem lesz elhamarkodott. 

Többek között ennek is tulajdo-
nítható, hogy a taggyűlés több 
szempontból kiemelkedő jelentő-
ségű volt. Akár a demokratizmus 
lehetőségeinek maradéktalan ki-
használását nézzük, akár a veze-
tőség beszámolójának megvitatását 
és bírálatát tekintjük, akár magá-
nak a választásnak alaposságát és 
megfontoltságát mérlegeljük — azt 
mondhatjuk, hogy a taggyűlés jó 
munkát végzett. Talán részben en-
nek volt a következménye, hogy a 
taggyűlés meglehetősen hosszúra 
nyúlt, s csak éjszaka 2 óra körül 
ért véget. 

A sikeres munkát előmozdította 
a tagság javaslatára elnökké meg-
választott Székely Lajos elvtárs 
nyugodt, helyes irányítása, aki 
maximálisan biztosította a viták és 
jelölések szabadságát. 

Nagyon körültekintő, gondos vita 
otán állította össze a taggyűlés a 
jelölő és szavazatszedő-bizottság 
íagságát is, s ezzel biztosította egy-
felől a jelölések alaposságát, más-
felől a -titkos szavazás és számlá-
lás aránylag gyors és pontos lebo-
ayolJtását. 

A taggyűlés ünnepélyes hangula-
tát emelte a tömegszervezetek és a 
pártonkívüli dolgozók Koltay-Kast-
ner professzor által vezetett küldött-
ségének megjelenése. Koltay elv-
társ kedves szavakkal és virággal 
üdvözölte a taggyűlést és jó mun-
kát kívánt a tagságnak, valamint a 
megválasztandó új vezetőségnek, 
melytől még több segítséget és irá-
nyítást várnak a dolgozók. 

A vezetőség nevében Mikó Ká-
roly tartotta a beszámolót, amelyet 
hosszas és élénk vita követett. A 
pártvezetőség beszámolója, — aho-
gyan a hozzászólások értékelték — 
jó volt abból a szempontból, hogy 
igyekezett a kar és a pártalapszerv 
fejlődésének valamennyi fő vonását 
rögzíteni és kerek képet adni a je-
lenlegi helyzetről is, de jogosan 
vetették fel vele szemben azt a ki-
fogást, hogy megmaradt a felületi 
jelenségek leírásánál, ismertetésé-
nél, nem elemezte mélyen a prob-
lémákat, nem tárta fel elég mélyen 
a hibákat és a hiányosságok okait, 
nem bírálta sem a kar életében 
mutatkozó ferde jelenségeket, sem 
a pártszervezet belső életében levő-
ket, s nem gyakorolt komoly kriti-
kát személyszerint és egészben a 
párt vezetősége felé. 

Mikó elvtárs rövid kül- és bel-
politikai tájékoztató után a kar 
anyagi fejlődésének fő adatait is-
mertette, majd az oktatás módsze-
reinek fejlődéséről és a karon folyó 
tudományos munka felled üléséről 
beszélt. Itt különösen kiemelte Mérei 
Gyula, Mészöly Gedeon, Baróti 
Dezső és Halász Előd elvtársak ér-
tékes tudományos munkásságát. 
Mint követendő példát említette 
meg a Történeti Intézet fiatal ok-
tatóinak — Szabó István, Gaál 
Endre, Bánkutiné, Giró-Szász 
László stb. — ilyen Irányú tevé-
kenységét. A kar jó munkájának 
tudta be Mikó elvtárs a vizsga-
eredményeket, megemlítve, hogy a 
kiváló 4.12-os kari átlagot párt-
tag hallgatóink még túlszárnyalták 
4.19-os átlageredmény ültkel. 

Az oktató-nevelő munka értéke-
lésében és a vizsgaeredmények 
megítélésében többen nem értettek 
egyet a vezetőség beszámolójával. 
Különösen Karácsonyi elvtárs szállt 
Jievesen szembe a beszámolónak ez-
(yel a részével. Véleménye szerint 
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festette a képet. Szerinte egyálta-
lán nem lehet megoldott és főleg 
megnyugtatóan megoldott dolognak 
tekinteni az új nevelési-oktatási 
módszerek kérdését. Félő, hogy az 
újonnan megszületett elv: »-neveljük 
önállóságra a hallgatókat« agyon-
csépelt, tartalmatlan jelszóvá válik 
csupán, s e jelszót ismételgetve 
sokan megelégednek azzal, hogy 
teljesen magukra hagyják a hallga-
tókat. — Szerinte a vizsgák körül 
sem volt minden rendben. Túl ma-
gas a 4.12-os átlag, s különösen 
magas egyes csoportok 4.5-es átlaga. 
Ezeket az átlagokat nem lehet reá-
lisnak tekinteni, ennek hátterében 
feltétlenül liberalizmus lappang. 

A liberalizmus kérdése körül 
heves vita bontakozott ki, s ez egy 
időre elterelte a figyelmet egyéb 
problémákról. A felszólalók nem 
egészen értettek egyet Karácsonyi 
elvtárssal. Mérei, Pósa, Nyiri és 
Pete elvtársak hozzászólása alap-
ján körülbelül az a kép alakult 
ki, hogy nem beszélhetünk ugyan 
kifejezett lazaságról az osztály-
zásban, de a továbbiakban feltét-
lenül meg kell vizsgálnunk a jeles 
és jó osztályzatok határait, s szigo-
rítanunk kell a jeleshez megkívánt 
követelményeket. 

A továbbiakban Mikó elvtárs a 
pártszervezet fejlődéséről, az alap-
szerv belső életéről, majd pedig a 
DISZ-hez és az egyes tömegszerve-
zetekhez való viszonyáról beszélt. 
Kiemelte, hogy a párt helyes ne-
velőhatása megmutatkozott hallga-
tóink általános politikai fejlődésé-
ben, ami különösen a marxizmus-
leninizmus órákon mérhető le, más-
részt megmutatkozik abban, hogy 
pártonkívüli professzoraink, okta-
tóink — így például Baróti és Ha-
lász elvtársak — mind közelebb 
érzik magukhoz a pártot. 

Mint a belső íejlődes 1 mutatóját 
— megemlítette, hogy a vezetőség 
ülésein rendszeresen megvitattak 
elvi kérdéseket is, s ezek a viták 
sokat segítettek a gyakorlati párt-
munkában. így például a kollektív 
vezetés elveinek megvizsgálása, a 
tagfelvétel elvi kérdéseinek vitája 
stb. szerepelt a vezetőségi ülése-
ken. Foglalkozott Mikó elvtárs a 
bíráló szellem növekedésének kér-
désével, különösen a hallgatók so-
raiban, de hangsúlyozta, hogy hall-
gatóinkat, akik a jövő nemzedék 
nevelői lesznek, meg kell taníta-
nunk a helyes bírálatra, hogy azok 
a túlzások, melyek mostanában itt-
ott tapasztalhatók voltak — eltűn-
jenek. 

Mikó elvtárs elemezte azokat az 
okokat, melyeknek következtében 
november hónaptól kezdve a párt-
munkában erős hanyatlás kezdett 
mutatkozni. Ettől kezdve a vezető-
séget tulajdonképpen Nyiri és Bán-
kutiné elvtársak jelentették a töb-
biek betegsége, vagy eltávozása 
következtében, s természetesen ket-
ten nem birkózhattak meg a hatal-
mas munkával. Ilyen körülmények 
között nem tudták megoldani a 
pártcsoportbizalmiak irányítását, 
aminek következtében a pártcso-
portok élete elsorvadt. Egyes pártcso-
portvezetők — így Kenderes, Niko-
lin, Kálmánné, Gábris és Fenyvesi 
elvtársak ennek ellenére is jó mun-
kát végeztek, a többi pártcsoport-
vezetőben nem volt elég kezdemé-
nyező erő. — Nem kielégítő a nép-
nevelő munka sem. A népnevelő 
értekezletek színvonala alacsony 
volt, a népnevelők kellő irányítás 
hijján magukra maradtak. Ered-
ményről legfeljebb a hallgatók so-
raiban lehet beszélni. 

Az ideológiai oktatás kérdését 
vizsgálva, Mikó elvtárs megállapí-
totta, hogy az oktatóknál is, de kü-
lönösen a hallgatóknál fejlődés ta-
pasztalható. Súlyos hiba van azon-
ban az írásos agitáció, különösen a 
faliújság területén. Irányítás hiá-
nyában visszaesett a kultúrmunka 
is. A DISZ munka javu'ó tenden-
ciája főleg a DISZ funkcionáriusok-
nak köszönhető. Nem volt képes az 
alapszervezet a szakszervezetnek 
sem kellő segítséget nyújtani. Vé-
gül megállapította Mikó elvtárs, 
hogy az állami vezetés és a párt-
szervezet között mindvégig meg' 
volt a kívánatos összhang, de a 
vezetőség részéről hiányzott a kari 
vezetés elvi bírálata, a tanulmányi 

pedig egyes esetedben a 

pártra kívánt olyan munkát hárí-
tani, melyeket ő maga is elvégez-
hetett volna. Befejezésül Mikó elv-
társ hangsúlyozta, hogy a jövőben 
minden téren meg kell javítani a 
pártvezetőség munkáját, amihez a 
szükséges feltételek adva vannak. 

Sok hozzászólás hangzott el a be-
számolónak ehhez a részéhez is. 
Igen tanulságos és figyelemreméltó 
volt Batáriné elvtársnő felszólalása, 
aki kifejtette, hogy a beszámoló-
ban vázolt általános politikai fej-
lődéssel ellentétben ő mindenütt 
közönnyel, passzivitással találkozik 
a pártmunka végzésének területén 
Szerinte ennek legalábbis két oka 
van. Az egyik, hogy maga a párt-
szervezet sem értékelte jelentősé-
gének megfelelően a pártmunkát, 
a másik pedig, hogy a vezetőség 
egyáltalán nem használta fel a kor-
mányprogram m nyújtotta lehetősé-
geket. Felvetette, hogy a mind-
máig mutatkozó közöny főoka ré-
gebbi rossz agitációnkban rejlik. 
Hallgatóink 1951—52-ben is folyton 
az életszínvonal emelkedéséről hal-
lottak, holott a párthatározat és a 
kormányprogramm megállapította, 
hogy ebben az időben az életszín-
vonal nem emelkedett, sőt süllyedt. 
Most azonban az ösztöndíj-rendelet 
lényegcsen javítja hallgatóink hely-
zetét, s ez lehetővé teszi, hogy sok-
kal hatékonyabb agitációs munkát 
folytassunk. 

Karácsonyi és Mérei elvtársak 
szerint az ideológiai oktatás ügye 
távolról sem áll olyan jól, mint 
ahogyan az a beszámolóból kitűnik. 
A pártvezetőség ezzel kapcsolatban 
nevelőmunkát egyáltalán nem foly-
tatott, rengeteg a szervezési hiba, 
tartalmilag pedig még mindig fel-
lelhető bizonyos fokú dogmatiz-
mus. 

Hibáztatta Mérei elvtárs, hogy a 
vezetőség csak sajat korén belül 
rendezett elvi vitákat, s ilyen kér-
déseket egy alkalommal sem vitt a 
taggyűlés elé. Batáriné kétségbe-
vonta, hogy a vezetőség ezeknek a 
vitáknak az eredményeit a gyakor-
latban kamatoztatta volna, mert 
nem tartja elképzelhetőnek, hogy 
a kollektív vezetés kérdésének meg-
tárgyalásából az a gyakorlat követ-
kezhetnék, hogy két elvtárs helyet-
tesítse végül is az egész vezetőséget. 
Nyiri elvtárs ezzel kapcsolatban 
megállapította, hogy a vezetőség 
kevés segítséget kapott a párttag-

rn °rt a ^ n1 v^t 'rs1'' * Wi1 ön -
böző elfoglaltságokra hivatkozva 
senki sem vállalta el. 

A vezetőség munkájának bírálata 
során Mérei és Pete elvtársak 
megállapították, hogy a munka 
nemcsak novembertől romlott, a 
vezetőség az egész elmúlt félév so-
rán líthntóan alig ért el eredmé-
nyeket. Ezt csak betetőzte a no-
vemberi tömepes megbetegedés. 

Litauszki elvtársnő megállapí-
totta, hogy a pártcsoportvezetők 
nemcsak hogy kevés segítséget kap-
tak a vezetőségtől, de egyáltalán 
nem kaptak semmi segítséget. 
Ugyanezt állapította meg a faliúj-
ság szerkesztésével kapcsolatban, 
annak felelőse, Szentmihályi elv-
társnő. 

Két hozzászóló. Szentmihályi és 
Batáriné elvtársnő, kétségbevonta a 
DISZ munkájának fellendülését Is. 
Szerintük a DISZ az utóbbi időben 
meglehetősen formálisan létezett. 
Putnoki elvtárs szerint a DTSZ-h^n 
több a megbeszélés, mint a munka. 

Szabó Árpád elvtárs a kultúr-
munkával kapcsolatban rámutatott 
arra. hogy minden anyagi lehető-
ség biztosítva van, az szükséges 
csak, hogy a bölcsészkari Kultúr-
otthon-bizottság nekilásson a mun-
kának. 

Az alapos vita után került sor a 
határozati javaslatok megtárgyalá-
sára, melyet több kiegészítő, illetve 
helyesbítő javaslat után egyhan-
gúan elfogadtak. 

Ezután került sor a taggyűlés 
egyik legdöntőbb részére, az új ve-
zetőségi tagok és a küldöttek listára 
való jelölésére, majd a szavazásra. 
A taggyűlésen sem a jelölésnél, 
sem a szavazásnál nem volt ta-
pasztalható semmiféle fásultság — 
ezt a napirendi pontot is mindvé-
gig nagy érdeklődés kísérte. A tag-
ság a jelölő bizottság által vezető-
ségi tagokul javasolt 9 elvtárs kö-
ziül 7-et elfogadott a jelölő listára, 

Alaposabb, szervezettebb DISZ munkát 
Dolgozó népünk nap. mint nap 

újabb felajánlásokkal, hősi tettek-
kel készül pártunk III. kongresszu-
sára. A párt és a kormány határo-
zata óta üzemeinkben, falvainkban 
szilárdabb lett a munkafegyelem, 
javult a dolgozó nép ügyes-bajos 
dolgát, érdekeit védő és intéző ál-
lami és társadalmi szervek mun-
kája. 

Egyetemünkön is érezzük a kor-
mányprogramm hatását. Ez főleg a 
hallgatók életkörülményeinek javí-
tásában, a szociális segélyek, jutta-
tások felemelésében mutatkozik 
meg. Az üzemek, falvak dolgozói 
tettekkel, több, jobb munkával, az 
állampolgári fegyelem megszilárdí-
tásával válaszolnak a párt gondos-
kodására. 

Egyetemünkön nem javult meg 
kellő mértékben a tanulmányi 
fegyelem, a mi munkánkhoz, a 
tanuláshoz, a közösségi, társa-

dalmi élethez való viszony. 
Nem javult, sőt gyengült a DISZ-
szervezetek nevelő, szervező mun-
kája. Visszaesett — egy-két kivé-
teltől eltekintve — legtöbb DISZ 
alapszervezetünk szervezeti tevé-
kenysége. 

Különösen nagy hiányosságok 
vannak a DISZ-fegyelem terén. Né-
mely DISZ-vezető úgy képzeli el a 
kollektív vezetés, a belső demokrá-
cia megjavítását, hogy fütyül a 
szervezeti szabályzatnak a demo-
kratikus centralizmust kimondó 
elvi részére — nem hajtja végre a 
hozott határozatokat, a felsőbb 
szervek utasításait. Még az Egye-
temi DISZ Bizottság és a kari 
DISZ-titkárok sem mentesek et-
től. Például 

az EDB még a vizsgák előtt 
határozatot hozott arról, hogy a 
kari DIS Z-vezetőségek adjanak 
be a heti vizsgákról szóló je-

lentéseket: 
Volt olyan kar, ahonnan egyálta-
lán, másoktól elvétve, egy-két je-
lentés érkezett csak be. Így az EDB 
nem is tudott alapos értékelő és 
irányító munkát végezni a vizsgák 
terén. A Bölcsészkar DlSZ-bizott-
sága máig sem adta be a novem-
beri vezetőségválasztások jegyző-
könyveit. Jellemző a DISZ-vezetők 
és a tagság közötti gyenge kapcso-
latra, a lazaságra és egyhelyben 
topogásra, hogy az alapszervek szé-
les tagságának tudomása sincs ar-
ról, hogy az EDB-nek és a kari bi-
zottságoknak milyen munkatervük 
volt februárra s hogy ezek a ter-
vek mennyiben érintik a DISZ-
aktívákat, az egyes DISZ-tagokat. 
A DISZ Bizottság és karok határo-
zatai nem jutnak le legtöbb eset-
ben az alapszervekig, a tagságig. 
Nincs élet a DISZ-csoportok leg-
többjében. 

Hiányzik a lendületes, fiatalos 
jókedvvel végzett munka olyan 
DISZ-vezetőknél is, akik ez-
előtt élenjártak a feladatok vég-

rehajtásának megoldásában. 
Pedig a fiatalok nem szeretik az 
«•öreges«, »topogó« DISZ-vezetőket. 
Csoda-e, ha példamutatás hiányá-
ban sok DISZ-tag húzódozik a kö-
zösségi munkától. Vájjon hány 
DISZ-funkcionárius magyarázta 
meg a vezetőség tagjainak, aktívái-
nak, a DISZ-tagoknak, hogy mi-
lyen szép és nemes tulajdonsága az 
új típusú szocialista embernek, hogy 

öntudatosan részt vesz a közösség 
munkájában? Hogy minden önző és 
a kollektívától magát távoltartó 
fiatal olyan tulajdonságokat hord 
magában, amelyek később új hiva-
tása területén, munkájában vissza-
tetszőek lesznek. 

De komoly hibák vannak az év-
eleji rendszeres tanulással is. Még 
olyanok sem igyekeznek, akiknek 
egyébként a félévi vizsgák elég 
tanulságosak voltak abból a szem-
pontból, hogy nem a vizsga előtt 
kell tanulni. Nem árt, sőt nagyon 
helyénvaló, ha DISZ-vezetőink ko-
molyan figyelmeztetik a »hej rá-
érünk arra még« módon tanuló 
DISZ-tagokat, hogy 

szervezeti szabályzatunk ki-
mondja: a DISZ-tag legalapve-
tőbb kötelessége, hogy »példa-
mutatóan tanuljon és szüntele-

nül képezze magát«. 

Támaszkodjanak DISZ-vezetőink 
a legjobbakra. Hívják segítségül a 
jobb tanulmányi eredményekért, a 
szilárdabb fegyelemért naponta fo-
lyó harcban azt a sok szorgalmas, 
öntudatos fiatalt, akik maguk is 
elítélik a «lógósokat». A fegyelme-
zett, kollektív, baráti légkörben 
megváltoznak, vagy legalább alkal-
mazkodnak, akik nem értették még 
meg, hogy dolgozó népünk, pártunk 
gondoskodására mindenkinek leg-
jobb képessége szerint, jó és még 
jobb tanulmányi eredménnyel, vas-
fegyelemmel kell válaszolnia. 

Meg kell változtatnunk magatar-
tásunkat az egyetemi menzákon és 
a diákotthonokban is. Nem kevés 
azoknak a DISZ-tagoknak a szá-
ma, akik tiszteletlenül viselkednek 
a menza dolgozóival — édesanyák-
kal, munkásasszonyokkal — szem-
ben. Tarthatatlan, hogy menzáin-
kon napoWta tucatjával tűnnek 
a poharát 

Nem beesüljük eléggé azokat az 
erőfeszítéseket, melyeket pár-
tank, állami szerveink tesznek 
életkörülményeink megjavítá-

sára. 
A kritika kell, sőt helyes, mert 
mindig lesznek, akik akadályozzák 
fejlődésünket. De mindig csak a 
nehézségekről beszélni, nem más, 
mint hibáinkat soraink gyengítésé-
re felhasználni, a párt- és kor-
mányprogramm megvalósítását 
akadályozni. Több takarékosságra 
van szükség (villany, gáz, felszere-
lés) a diákotthonokban is'. Biztosíta-
nunk kell minden körülmények kö-
zött, hogy diákotthonaink valóban a 
tanulás, a pihenés otthonai legye-
nek. E téren komoly feladat vár a 
most megválasztott új Diákotthont 
bizottságokra. 

Komoly hiányosságokat kell meg-
szüntetnünk mind a DISZ 
szervezeti és nevelőmunkájá-
ban, mind a DISZ-fegyelem te-

rén. 
Egységesebbé, szilárdabbá kell ko-
vácsolnunk alapszerveinket s ak-
kor kari bizottságaink és az EDB 
képesek lesznek arra, hogy az 
egész egyetem életét behálózó új 
lendületes DISZ-munkát alakítsa-
nak ki. Erre minden mód, erő és 
lehetőség megvan, 

Danyi Dezső, 
az Egyetemi DISZ Bizottság 

tagja 

2-őt mással helyettesített, s még 
további 5 elvtársat részben egy-
hangú szavazással, részben szótöbb-
séggel fogadtak el. A titkosan le-
zajló választás eredményeként vé-
gül is 5, a jelölőbizottság által is 
javasolt elvtárs került be a vezető-
ségbe és megválasztottak 4 további 
elvtársat, kiknek neve a vita során 
vetődött fel, s így került a jelölő 
listára. 

Noha az új vezetőség összetételé-
vel kapcsolatban felvethető az az 
aggály, hogy valamennyi tansze-
mélyzeti tagja igen fiatal, s a pro-
fesszorok, docensek nincsenek 

képviselve benne, valamint, hogy 
egy megválasztott hallgató képviseli 
az ifjúságot a DISZ titkáron kívül, 
— mégis az új vezetőségnek, mely 
mellett valóbam a párttagság legtel-
jesebb bizalma szólalt meg, melyet 
teljesen demokratikusan és alapos 
megfontolás után választottak meg, 
minden lehetősége meg van arra, 
hogy jól dolgozzék. Ha a vezetőség 
továbbra is olyan segítséget kap a 
párttagságtól, mint easn a taggyű-
lésen, akkor kiváló munkát kell 
végeznie. 

Ormos Mária 
tanársegéd 


