1954 december 1.

4% agitációs
Ha elemezni a k a r j u k az agitációs
munka helyzetét és feladatait, először át kell tekintenünk a politikai
hangulatot, amelyhez alakítani kell
mind szervezeti, mind elvi szempontból tennivalóinkat. Össze kell
ezt foglalnunk nemcsak az októberi
párthatározat utáni közelmúltra vonatkozóan, hanem a júniusi határozatot megelőző és követő időszakot tekintve is, mert a júniusi politika megvalósításának eredményei
és hibái nagymértékben közrejátszanak a jelen politikai hangulatának kialakulásában, egyes lényeges
vonásai következményei azoknak.
1953 júniusa előtt az egyetem területén — az értelmiség, a hallgatóság és a dolgozók nagyrészénél
egyaránt — kritikátlanság
mutatkozott. Ennek forrása az országos
politikai vezetés hibái mellett az
elvi tisztánlátás és sok esetben az
őszinteség hiánya is volt. Olyan
légkör alakult ki, amelyben kellően
nem fejlődhetett és érvényesülhetett a bírálat és önbírálat, n e m jött
felszínre a kétkedés. A megmutatkozó elégedetlenség jórészt gazdasági természetű kérdésekre vonatkozott, de (akarva — nem akarva)
ezen nehézségek okainak elvi-politikai keresése vagy fejtegetése elmaradt. A mozgalmi munkát végzők közül sokan a társadalmi m u n k a látszatáért tevékenykedtek. így
agitációnk is, bár szervezetileg
széles,
az egyetemek és főiskola egész területét behálózó volt, azonban
formális,
tartalmában
életszerűtlen,
általánosságban meggyőző,
és mozgatóerő nélküli
maradt.
A júniusi párthatározat világosan feltárta a politikai és a gazdasági vezetés súlyos hibáit. Mindez az egyetemeken is bizakodást,
őszinte örömet eredményezett.
Az
emberek megszólaltak,
bíráltak, javaslatokkal éltek. Szorosabbá v á l t a
helyi pártszervezetek és a tömegek
kapcsolata is. Azok közül, akik eddig nem szívvel, de számító ésszel
vettek részt a politikai munkában,
•okan liberálisan értelmezve Nagy

munka

A költészetről

kérdései

Imre elvtárs beszédének egyes részleteit, már ezen látszatot sem igyekeztek fenntartani. így
kevesebben,
de jobban
dolgoztak.
A júniusi politika következetlen
megvalósítása nehéz helyzetet
teremtett. A dolgozók közül sokan,
akik eddig azt tapasztalták, hogy
bízhatnak a pártban, elvesztették
tisztánlátásukat. Nem értették, hogy
mi történik és fokozatosan
elhallgattak, visszavonultak, eltávolodtak
a párttól. Elsősorban az értelmiség
helyezkedett várakozó álláspontra.
Az országos politikai helyzetről való
hiányos információ, a napi élet
eseményei (burkolt áremelések, a
túlzott adminisztráció megmaradása, stb.) hatására nem
egyszer
hangzottak el olyan kijelentések,
hogy „csalatva érezzük magunkat".
Az emberek elégedetlenségüknek
nem adtak nyílt hangot, magánbeszélgetések alkalmával tették meg
észrevételeiket. Jó talajt teremtett
az ellenség tevékenysége számára,
hogy maga a párttagság is értetlenül állt az események jórészével
szemben, találgatott és
türelmetlenségének nem egyszer — módszerét és helyét illetően — pártszerűtlenül adott hangot. Az egyetemek területén kétségtelenül mindez
oda vezetett, hogy a párttagok nem
segítették elő cselekvő módon az
októberi pártihatározat megszületését. Agitációnk ebben a szakaszban
jóformán csak regisztrálni tudta a
politikai hangulatot, azt
befolyásol,
ni, a kétségekre magyarázatot
adni
igen kevéssé.
Az ifjúsági munka Is számos
tisztázásra és megoldásra váró kérdést vet fel. Megállapítható, hogy
— országosan és egyetemeink területén is — ifjúságunk öntudata és
cseletkvőkészsége nem egységes. A
mult máig is érvényesülő hatásai,
a DISZ nem kielégítő szerepe az ifjúság nevelésében, az állami szervek nem egyszer eltúlzott intézkedései és nem utolsósorban a pártszervezetek nem mindig kielégítő
irányító m u n k á j a játszanak ebben

szerepet. Erre vezethető
vissza,
hogy egyetemi hallgatóink részéről
nem egységesen mutatkozik
meg
a jövőjük iránti érdeklődés és az
azt kialakítani igyekvő aktivitás.
Mindezek után kérdés, mik a teendőink az agitációs munka területén?
Jelenleg agitációs munkánk tartalmilag és szervezetileg egyaránt
nem kielégítő.
Alapvető feladat, hogy tisztázzuk
az egyetemi dolgozókkal, hallgatókkal és az értelmiséggel az októberi
párthatározat elvi-politikai
alapjait.
Elvi tisztánlátás nélkül a megszabott feladatokat, a meghozott intézkedéseket, a mindennapi élet eseményeit megérteni, a cselekvésre
mozgósítani, a tömegek és a párt
kö ötti megingott bizalmat helyreállítani nem lehet.
Az agitáció ne általános szólamokat hangoztasson, hanem az egyes
rétegeket foglalkoztató
kérdéseket
ölelje fel és necsak az értelmiségnek, a hallgatóságnak és a dolgozóknak megfelelő módon, hanem
személyre szólóan is. Nemcsak arra
van szükség, hogy a párt végreh a j t ó bizottsága és az alapszervezetek gyakran tárgyalják meg ülései
ken az agitációs munkát: a
pártszervezetek állandóan törődjenek az
egyetemek dolgozóinak problémáival. Tanulmányozzák munkakörülményeiket, életüket, kerüljenek közel nehézségeikhez. Csak ilyen módon nyerhetik meg a bizalmat, tömöríthetik a párt köré ismét a p á r tonkívüliek aktíváját, mozgósíthat!
nak a feladatokra. Ha a dolgozók
azt látják, hogy a párt- és DISZszervezetek
figyelemmel
kísérik
életüket, választ adnak kérdéseikre, könnyítenek nehézségeiken, hogy
javaslataiknak,
bírálatuknak
van
foganatja, akkor nem kétséges, hogy
szívesen dolgoznak az októberi párthatározat szellemében és sikeréért,
véleményüket nem rejtik véka alá.
Ekkor lesz életszerű és hasznos az
agitáció.
Mónus Zoltán
tanársegéd

Jegyzetek az „Afrikai emtékek"-ről
Kádár professzor
A görök által ismert világ m a j d n e m két és fél évezred előtti legnagyobb utazója, Hérodotosz, nagy
művének Egyiptomról szóló részében Zarzuráról ír, a madárnyelvű emberek csodálatos oázisáról. Valahol ott található ez az
Egyiptomot nyugatól övező sivatagokban; a mai részletesebb térképeken Sziva, Dachla,
Charga,
Uveinat és Kuira oázisokat látjuk
kiírva körülötte. A hazánk legkeletibb határával azonos földrajzi
hoszúságon, de Magyarországnál jó
két és félezer kilométerrel délebbr* fekvő Libyai homoksivatagban,
a mai Libya, Egyiptom és AngolEgyiptomi Szudán államok határán fekszik ez a különös oázis. De
tárképre, a földrajzi leírások és a
tudomány anyagába csak azóta
került Zarzura, amióta 1933-ban a
Kádár Lászlóból és társaiból álló
expedíció felfedezte, óriási nehézségek között bejárta, térképezte és
tudományosan feldolgozta.
Ezekről a tájakról,

az exoedició érdekes
történetéről,
gazdag tudományos eredményeiről
tartott előadást Szegeden 1954. november 12-én — több, mint félrzer főnyi közönség előtt — Kádár
László
professzor, a
debreceni
»Kossuth Lajos« Tudományegyetem rektora.
Előadása a legszerencsésebb keveréke
volt
a
földrajztudós,
pedagógus és útleíró tartalmas előadásának és könnyed, csevegő stíl f á n a k Több, m-'nt két órán át
< y folytában bsszélt: a közönség
r ^dig a fáradás legcsekélyebb jele
r '.:kül hallgatta, és szűnni nem
• '-?.ró tapssal köszönte meg az élvezetes délutánt.
Ismét bebizonyosodott, hogy a
r '-pszerű földrajzi előadás a legnagyobb tömegeket
megmozgató,
legszívesebben hallgatott és
egyt » n az ismeretek szerzésére a legcélravezetőbb alkalom. Az előadást
közösen rendsző Magyar Földrajzi Társaság és a Társadalom- és
Természettudományi
Ismereteket
Terjesztő Társulat egyik
leghálásabb és a tömegek művelődése
szempontjából
legeredményesebb
munkaterülete ez Szórakozva tanulták meg a hallgatók a
kitűnő
előadásból az egy ptomi életmód
sok érdekes, színes epizódját, a sivatagi tájak félelmes csendjét és
nagyszerű, vonzó szépségeit, az országnyi lakatlan területek
saját-

előadása

ságos életmegnyilvánulásait, a modern kutatóexpedíciók nemzetközi,
különös légkörét. ízelítőt kaptak a
két világháború közti ellentétekből,
melyek a gyarmatosító hatalmak
közt feszültek. Behatoltak a történelemelőtti kultúrák primitív emberének érzés- és gondolatvilágába.
Eljutottak az óriási piramisok sírkamráinak mélyére, ahonnan hoszszú kőcsatornán át beszűrődő csillagfényt vizsgálták a
víztükörben
az

ötezer év előtti

csillagászok

Megismerték a két évtized előtti
Egyiptom feudális világától viszszamaradt furcsa ellentéteket. Gyönyörködtek Kádár
professzorral
együtt a trópusi oázisok buja zöldjében és álmélkodtak a délibábok
hazájának levegőben reszkető csudáin.
De az ismeretgyarapítás és gyönyörködtetés mellett igen nagy nevelő célzatok is rejlettek az előadó világos, magyaros mondataiban. A nehézségeket legyűrő emberi akarat, a meséket, titkokat ós
csudákat a tudomány józan napsugarában megmagyarázó kutató elme diadala volt az a pontos leírás,
mely az exped'cíó eredményeképpen létrejött Zarzuráról. Megértettük a rabszolgákat a sivatagon áthajszoló emberrablók
negyvennapos útvonalának mentén emelkedő
1
sziklák fehér ő, borzalmas csonthalmait, a víz óriási szerepét a t á j
életében, a vallásos mezbe takart
kúfárkodást. a b u j á n termő egyiptomi fö'd agrotechnikájának elmaradottságát. a fellah szegénységét.
Mindenek felett nedlg mindenki
megsejthette az előadásból azokat

Prlnz Gyula vagy Kádár László nehéz és nélkülözéses, de lelkesedéssel végzett utazásait tekintjük.
A zsúfolt terem
közönségében
egyetemeink, főiskoláink
tanárai
és ifjúsága mellett a város dolgozóinak minden rétegét együtt láttuk: a művelődési vágy forrasztotta őket össze.
Nem lennénk azonban őszinték,
ha meg nem említenénk, hogy ez
előadás nagy sikerébe kisebb hiányosságok is vegyültek. Megmagyarázhatatlan postai késedelmeskedés miatt nem kerülhetett
bemutatásra az előadást
kitűnően
kiegészítő film (A piramisok országában), nem volt kellőképpen felkészülve a rendezőség a nagy érdeklődésre és torlódás állt
elő,
azonkívül nem mindig működött
kifogástalanul a hangerősítő
berendezés.
A. Nagy Miklós
főiskolai t a n á r

Pályázati

felhívás

Értesítjük az Idegenforgalom és fényképezés minden barátját, hogy fényképpályázatunk utolsó negyedét 1954 december
31-én lezárjuk.
Kérjük az
érdeklődőket,
hogy fenti Időpontig képeiket küldjék be.

Témák:
I. Hazánk természeti szépségei. 2. Műemlékeink. 3. Néprajzi, népművészeti sajátosságok és Jellegzetességek
4. Hazánk
növény- és állatvilága. 5. Gyógy- és üdülőhelyek (gyógyfürdők, strandok )
I. dfj 800 Ft, II. dij 500 Ft, III. díj 200
Ft Ezenkívül köz'ésre alkalmas képeket
külön díjazunk.

Néha úgy érzem, abba kéne hagynom,
és más munkára adni életem . . .
— Hisz oly csekély az, mit kevés szavam nyom
a költő-embert mérő mérlegen.
Valami mégis visszatart marasztón
— egy mélyen sejtő, titkos értelem —
hogy nem enyém, a népemé a hangom,
s hogy kell az ének, kell az énekem!
Az élet nagy-nagy zengéseket oltott
belém, s tudom, csak úgy lehetek boldog,
ha kimondatlan ú j szót szólhatok.
Vár a teremtő évek végtelenje,
míg a halál rá nem szól énekemre:
„Költő, e l é g ! . . . m o s t . . , abbahagyhatod , , f
SIMÁI MIHÁLY

Kedvesem képe

#

Az éj ledobja barna, lengő
fátylát, s mint félrecsúszott
kendő
alól a fürtök,
szétterülnek
a tájon frissen szántott
földek,
erdők, fehér tanyák, kis
kertek...
Csak nézem, mint a régi gyermek
— először látva pusztaságot
kitágult keble — állok,
állok...
S im hírtelen a
messzeségből,
a szálló ködből, hamvas égből,
fehér tanyákból, — mint igézet —
elém varázsolódik
képed...
PET ROVACZ
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pályázat".

ISTVÁN

Megtévedt nyugati tudósok és diákok
a spiritizmus hínárjában
lemidézéssel. A naiv és hiszékeny
tudós nem leplezte le a csalást, h a nem háromkötetes művében a számunkra láthatatlan és tapinthatatlan, negyedik dimenzióban
lévő
szellemekről írt könyvét ezzel
a
logikai saito mortale-val fejezi be:
„A negyedik dimenzió
létezését
a
szellemek igazolják, a szellemek létezését viszont a negyedik
dimenzió létezése
szavatolja".
A spiritizmus, okkultizmus nem
egy helyen ma is hódít, a londoni
Society for Psychlcal Research, a
párizsi Institute
Meaphisychique
Internationale stb., keretében nem
egy mai kutató vesz részt abban a
kilátástalan törekvésben, hogy a
spiritizmus jelenségeit igazolja. Az
egyik londoni lap arról is beszámol, hogy a spiritiszta járvány hullámai az egyetemi hallgatók közé
is behatoltak: „Londonban ma újra
divatba jött a varázslás és a fekete
mágia.
A modern
boszorkányok
nem söprün lovagolnak, hanem auA
tókon járnak és titkárokat
tartanak.
London bizonyos köreiben fekete
mágiát gyakorolnak. Üléseiket elsötétített szobában tartják, tömjént
égetnek s az éjszaka bizonyos perceiben varázsigéket
mormolnak.
Egy ülésen
mindenki meztelen
jobbkarjával az előtte tévő veder
A kihalt tengeritehén egy este
a Müllerné őnagyságát kereste. vízbe nyúlt, amelyből a vizet a
Fölírta néki egy papírra halkan padlóra locsolta s az így keletkezett
e mondatot: én m á r rég kihaltam. pocsolya a szeánsz tagjainak lelki
Ezt körbeadták szépen a terembe egyesülését jelképezte. Az oxfordi
s a tengeritehén elment merengve egyetemi diákok egy temetőben éjfélkor mágikus szertartást tartotAz ú. n. tudományos okkultiz- tak. Kiválasztottak egy sírt, amemus keretében egyes, szakmájuk- lyet különösen alkalmasnak találban jóhírű tudósok szegődtek a tak, egy diák egy régi pergamenről
spiritiszta eszmék szolgálatába. így latin versformulákat olvasott fel,
pl. Ch. Richet, akinek az orvostu- gyertyákat gyújtottak, tömjént f ü s domány fejlődésében jelentős sze- töltek, bűvös dalokat énekeltek s
repe volt (anafilaxia, szérumos ke- végül megállapították, hogy a csilzelés), 1918-ban külön intézetet ala- lagok állása nem kedvez a szertarpított Párizsban a spiritizmus je- tásnak".
lenségeinek
tanulmányozására,
Nálunk, hazánkban, egyetemün1926-ban, a Sorbonne-on tartott
búcsúelőadásában is a spiritizmus kön „a csillagok állása" még kevésbbé alkalmas mágikus hiedelmellett tört lándzsát.
materializEngels a mult század hetvenes mekhez. A dialektikus
kutatás,
éveiben írt tanulmányában
(Ter- muson alapuló tudományos
egymészetkutatás a szellemek világá- a tudományos ismeretterjesztés
dolgozóink
és
ban) szatirikusén gúnyolja ki azo- re jobban kiszorítja
a lapkat a korabeli természettudósokat, ifjúságunk gondolatvilágából
miszWallace biológust,
Crookes ve- pangó babona-maradványokat,
társagyészt, Zöllnert, akik a spiritizmus tikus képzelgések helyett a
jelenségcinek
hínárjába süllyedtek. Zöllner lip- dalom és természet
tanít.
csei asztrofizikust egy Slade nevű józan, objektív szemléletére
médium, illetve cirkuszi „kígyóemKirály József
ber" csapta be állítólagos szeladjunktus

Amerikában, 1868-ban a spiritiszták világkongresszust
rendeztek,
amelyen
kimondták
dogmaként
alapelvüket: „Bennünket állandóan
szellemvilág vesz körül, amelyek
elhunyt földi emberek lelkei s amelyeket
körünkben megjelenésre,
testbeöltözésre lehet rábírni".
Ezek az állítólagos túlvilági szellemek a mi számunkra, a modern
materialista
tudomány
számára
nem léteznek. A pavlovi materializmus világosan megmutatja, ha a
„lélek" kifejezés meg is maradt
szóhasználatunkban, ezen nem a
test halálát túlélő valamiféle titokzatos szubsztanciát értünk, a lélek = magasabb idegműködés;
az
ember lelki élete nem más, mint
az agyvelő, az idegrendszer működésének összessége,
így tehát a mindennapi vulgárspiritiszta babonákkal, hiedelmekkel
könnyen végezhetünk: mivel visszajáró szellemek, lelkek nincsenek, az
állítólagos
spiritiszta
jelenségek,
képzelődések,
idegbetegségekkel
együttjáró hallucinációk
különböző
megnyilatkozásai.
Ezeket a vulgárspiritiszta badarságokat gúnyolta
ki egy német költő, Ch. Morgenstern:

Szőkefalvi Nagy Béla kétszeres
Kossuth-díjas
professzor, az Akaaz óriási
akadályokat,
démia levelező tagja, hazaérkezett
Pályázati feltételek.
Stockholmból, a Béke Világtanács
melyek a felszabadulás előtti ma1. Pályázhat az idegenforgalom és fény- üléséről. Néhány napi itthontartózgyar geográfuskutatók
expedíciói
képezés minden ba-átja. folyóiratban ed- kodás után továbbutazott a Román
elé gördültek. És mégis ragyogó dig
még nem közölt felvétellel. (A felvé- Népköztársaságba.
1
fekete, vagy színes). 2. A pályáeredményeket látunk, akár Kőrös) tizók lehet
•
dolgozzák fel a témákat úgy. hogy a
Csorna Sándor, Reguly Antal, Ló- felvételek hazánk Idegenforgalmi érdekesA közelmúltban
az
Egyetemi
ségeit dorrborf'.sák ki. 3. A fényképeket lrgigen értékes külföldi
czy Laios Teleki Sámuel, Cholnoky a'ább 9X12 cm. de a lehetőség szerint Könyvtár
18X24 cm méretben kérjük reprodukálásra könyvekkel gyarapodott. A LeninJenő. Bíró Laj^s ér a többi magyar alkalmas
fényezett kiv'telben. 4. Minden grádi Tudományos
Akadémia 40
világjáró emlékét idízzük fel, akár kép hátlapján ké-jük feltüntetni a szerző darab, a tudomány minden terüler.evét, pontos lakcímét, a fényképezett témát és a felvétel időpontját. (A bekü'dött tét érintő értékes kiadványát küldkén negatívját a pályázat Időpontjára kér- te meg. Űgyszintén a Román Tudojük megt lznl.) 5. A képek, melyek helyeElmflef! színvonalunk emelését
zést nem nyernek, a pá'yázat lejárta után mányos Akadémia a román törtésorozatos
legkésőbb I hónapig, tehát 1955
Január nelem forrásmunkáinak
segíti elő az
31-ig á'vehetök. 6. A pálvázók a fénykéne- kiadványait, valamint
orvostudoket az Idegenforgalmi Tájékoztató. IBUSZ
címére (Budapest. VI.. Lenin-krt. 67.) küld- mányi műveket és tudományos fojék. A borítékon jelöljék meg: „Fénykép- lyóiratokat küldött.
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hajnalban

elején a szomszédos Csehszlovák
Köztársaságba' utazik.
Az Egyetemi Könyvtár olvasóterme napi átlagának csúcsforgalma
500 fölé emelkedett, így az olvasótermi férőhelyek száma kevésnek
bizonyult.
•

A Pedagógiai Főiskola Szakszervezeti Bizottsága és Módszertani
Bizottsága december 2-án igen jól
sikerült ankétot rendezett. Az előadási Zsámbéki László főiskolai
docens tartotta a hivatástudatra
való nevelésről.
•
Vászin Péter, a Testnevelési Tanszék dolgozója, nehézsúlyú birkózásban a magyar bajnokság másoSzabó
Zoltán
Kossuth-díjas
akaIBUSZ Sajtó- és Propaganda
démikus, egyetemi tanár folyó Jhó dik helyezettje lett,
Osztálya

