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A nap úgy kezdődik, mint máskor. Nap-
keltével, Csak o vizsgázó „kelte" más, 
mint egyébként. Sapadtabb és reszketö-
sehb. Aztán elindul A vizsgáztató szobája 
előtt már ott vannak mindazok, akik „el-
sők" akartak lenni. Megkezdődik egymás 
kölcsönös riasztgatása, mig nem 'minden-
ki arca verejtékbe borul• Többen itt akar-
ják megtanulni az anyagot s kétségbees-
nek, hogy ez nem sikerül. Teljes a pánik. 

Kisorsolták az elsőséget. Megjött közben 
a vizsgáztató is. Már csak percek kérdése 
Még viasza lehet fordulni! Utolsó pillan-
tások a tankönyvbe, kis konzultáció, aztán 

nyílik az ajtó... 

Sikerült! A Divinnek is becsületére 
való „műugrás" ugyan nélkülözi a 
jeget és n korcsolyát, de lehetett 
volna könnyen nagyot bukni oda-
benn jég és korcsolya nélkül is. A 
bukás azonban ezúttal elmaradt. Az 
indexbe jó jegy került, ezt mutatja 
a boldog vizsgázó arcán ragyogó 
mosoly. Igen, így csak egy zászlót, 
vagy a jó jegyet tartalmazó in-
dexet lehet lobogtatni Következik 
még egy kis örömünnep, sörrel, pe-
reccel, egy nyúlánk szőke lány csók-
jával $ aztán ismét csak — vizsga 
TTóveikezik. Egy hónapon át! 

Megtörtént! A tétel a vizsgátok, az index a vizsgáztató kezében. Nemes párviadal 
Izgalma feszül az arcokra. Az első vizsgázó megkezdi feleletét első tételére Az 
ökölbe szorított kéz a figyelem maximális üsupontositásir« utal legalább is. És a 

pondalqtc-kérq9 , N e m mindig 

Bizottság vizsgálja meg jogtudósaink 
tudományos munkájának körülményeit 

/ ¡»a i l l é i t r e n d e z t e k az állam- és jogtudományait holyiotérál és felodatatrél 

Jogtudományi Karunk Vi-
lágnézeti Nevelési Bizottsá-
ga vitaülésre hívta össze a 
Kar oktatóit. A vitaülést dr. 
Fonyó Antal dékán nyitotta 
meg, üdvözölte dr. Márkája 
Imre igazságügyminiszterhe-
lyettest: a konferencia veze-
tőjét. 

Dr. Markója Imre beveze-
tőben utalt a Budapesti Jog-
tudományi Aktívaértekezlet 
alkalmából készített, publi-
kált, s a jelenlevők által is-
mert előadásra, s annak a 
remenyének adott kifejezést, 
hogy a Szegedi Jogtudomá-
nyi Kar oktatóinak a vita-
ülésen elhangzott vélemé-
nyét is hasznosítani tudja az 
a kiküldött bizottság, amely-
nek feladata lesz a problé-
mák — lehetőséghez képest 
— teljes feldolgozása. Utalt 
az állam- és jogtudományok 
előtt álló legfontosabb ku-
tatási feladatokra, s e fela-
datok megvalósításának né-
hány lényeges fel tételere. 
Hangsúlyozta, hogy 

az állam- és jogtudomá-
nyok művelői tudományos 
tevékenységük . során te-
kintsék központi feladat-
nak a széles értelemben 
felfogott állami és jogi je-
lenségek konkrét vizsgáld 
tát, azoknak a társadalmi-
gazdasági viszonyoknak, 
jelenségeknek folyamatos 
el mélyült elemzését lehát. 
amelyek az állami- jogi 
szabályozás ós befolyáso-
lás tárgyai. 

; E vizsgáló-elemző munká-
| ban megfelelő módon tá-

maszkodjanak a társ- es se-
gédtudományokra. segítsék 
elő ezzel is a társadalomtu-
dományok komplex egységé-
nek megteremtését. 

A jelenlevő oktatók közül 
az előadáshoz, illetve a Ma-
gyar Jog c. folyóirat folyó 
évi márciusi számában pub-
likált tanulmányhoz első-
ként dr. Bolya Lajos tanr 
s^ékvezető egyetemi tanár 
szólt hozzá. Részletesen ele-
mezte a szociológia helyét és 
szerepét a jogtudományunk-
ban. Felvetette, hogy n e m 
szakad-e el a szociológia a 
szaktárgyaktól azáltal, hogy 
önállóságot nyer. Javasolta, 
högy 

a szociológiának és a kri-
iiiiiiológíaiKik. mini 
tudományágnak helyét és 
vjszonvát egyes más jog-
tudományi agakhoz, — 
s/élesebb 

kőiben — a szakemberek vi-
tassák meg, 

Dr. Maday Pál tanszékve-
zető egyetemi docens a tudo-

mányos káderutánpótlás 
kérdésével foglalkozott, majd 
utalt arra az igen jelentős 
vizsgaterhe'ésre, amely az 
első évfolyamokon oktató 
tanszéki dolgozókat terheli. 
Nézete szerint 

az oktatói munkával Járó 
vizsgateher (pl. a jogtörté-
neti tanszék ltttii-ben a 
nappali és leveiező tagoza-
tos hallgatókat 11 (i munka-
napon vizsgáztatta) kellő 
létszám hiányában veszé-
lyezteti az elmélyUli kuta-
lói-tuüományos 

tevékenységet. 
Dr. Huza László akadémi-

kus a nemzetközi jog tudo-
mányos művelésének ieyíon-
tosabb feladataként a kljisz-
szikus és az ú j szellemű 
nemzetközi .jog szabályainak 
érvényesítésééit folyó harc 
bemutatását jelölte meg. Ál-
láspontja szerint napjaink-
ban ú j szellemű nemzetközi 
jog alakult kj, amelynek té-
telei. szabályai az ENSZ 
alapokmányában olvasható. 

Dr. Fóiay Elemér, a római 
jog professzora annak a né-
zetének adott kifejezést, 
hogy a különböző berendez-
kedést társadalmi rendsze-
rek békés egymás mellett 
élésének lenini politikája 
alapján a burzsoá magánjog 
alapját a hallgatókkal is-
mertetni kell- Ugyanis arra 
nincs mód, hogy az egyes 
burzsoá államok speciális jo-
gát oktassuk az egyetemen 
— hangsúlyozta Pólay pro-
fesszor. Ennél fogva ennek 
alapjoga: a római jogot kell 
jól érteni és ismerni hallga-
tóinknak. Befejezésül 

javasolta egy jogtörténeti 
folyóirat megindítását, 
amely évenként két alka-
lommal kerülne kiadásra. 
Dr. Martonyi János tan-

székvezető egyetemi tanár a 
társadalmi önigazgatás kér-
déséhez szolt hozzá- Nézete 
szerint az állami-tájsadalmi 
feladatok komplexitása fo-
kozódik. Ezért nemcsak a 
közszolgálatban működő dol-
gozóknak. hanem a társadal-
mi aktíváknak is. bizonyos-
fokú képzettséggel kell ren-
delkezniük. Helyesnek tarta-
ná a sokasodó áH&jnWtílM,-
dalmi feladatok: jogi s szer-
vezéstudományi vonatkozás-
ban tör téni alapos megvizs-
gálását. 

Dr. Kovács István, az ál-
lamjogi tanszék vezető ta-
nára, — többek között — a 
tudomány es a gyakorlat 
¡•iippsolatával foglalkozott-
Véleménye szerint 

nemcsak a jogtudomány-
ban, hanem más tudo-
mányterületen is probléma 
» tiulumányos" eredmények 
közvetítése a gyakorlat fe-
lé. 
Nem működik olyan szer-

vezet a jqgtudo tn£ny terüle-
tén. amelynek ez képeané 
feladatát. Álláspontja szerint 
a kezdő lépéseket a tudo-
mánynak. konkrétabban a 
jogtudományi egyetemeknek 
kellene megtenni, a kezde-
ményező szerepét s az ezzel 
járó munkát is vállalni. Ko-
vács professzor befejezésül 
foglalkozott még a ténykuta-
tasok helyzetével, a káder-
utánpótlás s a tudományos 
minősítés szabályai felülvizs-
gálatának szükségességével. 

Dr Nagy László tanszékve-
zető egyetemi tanár — Ko-
vács professzor hozzászólá-
sához kapcsolódóan — k i v i -
tette, hogy a ténykutatáso-
kon alapuló tudományos 
munkának a szükségas elör 
feltételeit a Központi Statisz-
tikai Hivatal nem tudja biz-
tosítani- Véleménye szerint 
egy koordináló szervet kell 
létrehozni, amely a részada-
tok beszerzését is biztosítani 
tudja. 

Dr. Nagy Károly, a nem-
zetközi jogi tanszék adjunk-
tusa annak a véleményének 
adott kifejezést, hogy a nem-
zetközi jog művelői között 
szorosabb kapcsolatot kelle-
ne kiépíteni. 

Dr. Fonyó Antal dékán ki-
fejtette, hogy 

a? egyetemi oktatók és ku-
tatók tudományos munká-
jának elősegítését jelentós 
mértékben hátrál tat ja az a 
tény, hogy a kutatott téma. 
valamint a személyi stá-
tus kérdése nincs össze-
függésben. 

Véleménye szerint csak ak-
kor leiiet eredményes mun-
kai végezni, ha a társada-
lomtudomány, — így a jog-
tudomány is — anyagiakban 
is ellenőrizhető módon meg-
kapja az őt megillető hej,vet. 

A hozzászólásokra dr. 
Markója Imre miniszterhe-
lyettes válaszolt. Köszönetét 
fejezte ki az igen értékes, 
előremutató javaslatokért-
Részletesen beszélt az egyes 
vitatott problémák e M alap-
jairól. fejlődésének irányai-
ról, titeméfől. 

A jól sikerült vitaülés dr. 
Fpn.vú Antal tanszékvezető 
egyetemi tanár, dékán zár-
szavával ért véget. 

Dr, Kunos József 

fiara* 

No, csak még ezt megússzam! A tételekre sikerült megfelelően vaiaszt adni. De 
mait következnek az általános anyagisme retet ellenőrző kérdés.!:. A megharapott 
hüvelyk babonája villan át a vizsgázó agyán. Rabona persze, de hátha mégis 

Es liara»! 

Az Egészségügyi Miniszté-
rium meghívásara hazánk-
ban tartózkodó Dr. N. W. 

• Thomson az Edinburgn-i 
Radiológiai Klinika vezetője 
a Szegedi Orvostudomány i 
Egyetem Röntgen Kliniká-
ján látogatást tett és a kli-
nika igazgatójával valamint 
orvosaival szakmai és tudo-
mányos megbeszélést, foly-
tatott. 

N A Szovjetunióba utazott 
tir. Antalffy György egyete-
mi tanár, a József Attila 
Tudományegyetem rektora, 
aki több jogelméleti elő-
adást tart meghívott előadó-
ként a Kijevi Állami Egye-
tem jogi fakultásán. 

Dr, Kará4v István egye-
temi tanárt, a szegedi Or-
vostudományi Egyetem Kór-
életiaiU Intézetének igaz-
gettó-professzorát o- Univer-
sity of London egyik kutató-
intézetébe hívtále meg, ahol 
igen nagy érdeklődést tanú' 
slianak a kiváló szegedi tu-
dós „Hesistin"-es vizsgálatai 
iránt. Karády professzor 
Londonból valószínűen ellá-
togat Kanadaba és az Egye-

sült AUamokba is, ahol 
csakúgy, mint Londonban, 
különféle üléseken beszámol 
kutatásai újabb eredményei-
ről. A professzorral együtt 
utazott el a hathónapos 
tanulmányútra Gecse Árpád 
tanársegéd is. 

Két hetet töltött bulgáriai 
tanulmányúton a Kulturá-
lis Kapcsolatok Intézetének 
megbízásából dr. Benkő 
László, a nyelvtudományok 
kandidátusa, a szegedi Ta-
nárképző Főiskola tanára. A 
Bulgár Tudományos Akadé-
mia Nyelvtudományi Intéze-
tében a Hristo Botev-szótár 
szerkesztési vapasztaiötait ta-
nulmányozta. Mint a Juhász. 
Gyula szótár készítője, elő-
adásokat is tartott, többek 
között ,,A szótárkészítés sti-
lisztikai kérdései" címmel-

• . 

A budapesti Egressy Klub 
eszperantó csoportja Shakes-
peare -szülététének 400. év-

fordulója alkalmából jubi-
leumi estet rendezett, melyen 
az ünnepi beszédet es a 
nagy angol kiassüiHus drá-
maíró müveiből bemutatott 
szemelvényeket eszperantóul 
adták elő-

A Kossuth Klubban tar-
tották meg a Magyar Régé-
szeti, Művészettörténeti és 
Eremtani Társulat idei köí-
ayulését, 4 tanáclkoiásgn 
dr. Oroszlán Zoltán egyete-
mi tanár megemlékezett Ku-
zsinszky Bálint, az egykori 
fővárosi történeti múzeum 
alapítója születésének IQU. 
évfordulójáról. 4 közgyűlé-
sen osztották ki a tarsulat 
emlékérmeit is- Az 1904. évi 
Rámér Flóris emlékérmet dr. 
László Gyula egyetemi ta-
nárnak, az Ipolyi Arnolcl 
emlékérmet Vayer Lajos dr-
művészettörténésznek, egye-
temi tanárnak, a Kuzsinszky 
Balint emlékérmet Hé.ij 
Miklós múzeumigatgatónak, 
a Pas'.einer emlékérmet pe-
dig Oerszi Teréz tudomá-
nyos munkatársnak ítélték 
oda. 

Városi középiskolai szel-
lemi vetélkedőt rendeztek a 
KISZ Szegedi Diákklub ren-
dezésében, melyen a művé ' 
szoti. technikai, politikai és 
sport kérdésekre a Radnóti 
Gimnázium csapatai vála-
szoltak a legeredményeseb-
ben. A második korcsoport-
ban a Ságvári Gyakorló 
q t m ü W u m csapata szerezte 
meg a második helyet. 


